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УДК 378.09[378.14:37.011.32] 

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА:  

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
Олег СЕМЕНЮК (Кіровоград) 

Висвітлено основні відомості з історії створення  та розвитку Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені В.Винниченка, окреслено головні напрями наукової-педагогічної  та міжнародної діяльності, 
розглянуто особливості сучасного стану вишу.   

Ключові слова: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, вища освіта, навчальний 
процес, студенти. 

Освещены основные сведения по истории создания и развития Кировоградского государственного педагогического 
университета имени В. Винниченко, очерчены главные направления научной-педагогической и международной 
деятельности, рассмотрены особенности современного состояния вуза. 

Ключевые слова: Кировоградский государственный педагогический университет имени В. Винниченко, высшее 
образование, учебный процесс, студенты. 
Із часу свого заснування, яку б назву не 

носив наш навчальний заклад – Педагогічний 
технікум, Інститут соціального виховання; 
Учительський інститут; Педагогічний інститут, 
Кіровоградський державний педагогічний 
інститут імені Олександра  Пушкіна; 
Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка – він 
завжди вирізнявся особливим ставленням 
викладачів і співробітників до своєї місії – не 
тільки готувати кадри для сфери освіти, але й 
бути центром просвітницької та виховної 
діяльності. 

Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка готує 
кадри для системи освіти з 1921 року, коли в 
Єлисаветграді (таку історичну назву мало наше 
місто) було утворено Інститут соціального 
виховання. З тих пір у навчальному закладі 
об’єдналися й активно розвивалися педагогічні 
традиції, закладені в 1881 році випусками 
педагогічних класів в найкращій жіночій гімназії 
півдня Російської імперії (у приміщенні якої і 
розпочав діяльність вищий педагогічний заклад), 
доповнені ідеями подвижників 30-х років ХХ ст. 
(В.І.Харцієвим, А.С. Синявським та ін.), 
видатними педагогами 60–80-х років 
В.О. Сухомлинським та І.Г. Ткаченком, які 
працювали на Кіровоградщині. 

В квітні 1997 року Постановою Кабінетів 
Міністрів України Кіровоградському 
державному педагогічному інституту було 
надано статус державного педагогічного 
університету. Ця подія започаткувала новий етап 
історії вищого педагогічного закладу освіти на 
Кіровоградщині. 

Нині КДПУ ім. В. Винниченка – це 
авторитетний у системі вищої освіти й відомий у 
країні навчальний заклад, який здійснює 
підготовкою фахівців педагогічних і престижних 
класичних спеціальностей; має славні культурно-

освітні традиції та створює унікальні можливості 
для самореалізації молоді в пізнавальній, 
науковій, громадській та інших сферах 
діяльності. За останні роки університет здобув 
широке визнання та авторитет серед абітурієнтів, 
педагогічної та наукової громадськості. 

Охочим здобути освіту в нашому 
університеті пропонуються різні форми 
навчання: денна, заочна та екстернатна. 
Ступеневу підготовку бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів здійснюють 33 кафедри. 

У структурі Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка функціонує вісім факультетів та два 
центри: факультет філології та журналістики, 
фізико-математичний факультет, факультет 
іноземних мов, факультет педагогіки та 
психології, факультет історії та права, 
мистецький факультет, факультет фізичного 
виховання, природничо-географічний факультет, 
центр довузівської підготовки, мовний центр. 

В університеті навчається понад шість тисяч 
студентів за 28 напрямами, 30 спеціалізаціями та 
додатковими спеціальностями.  

Сьогодні КДПУ – це шість навчальних 
корпусів, сучасні комп'ютерні класи, 
мультимедійні аудиторії, лабораторії 
(лінгафонні, фізичні, хімічні, технологічні), 
виробничі майстерні, три гуртожитки, санаторій-
профілакторій «Юність», їдальні, спорткомплекс, 
наукова бібліотека, археологічний та 
природничий музеї, редакційно-видавничий 
відділ.  

Завданням колективу Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені 
В. Винниченка є підготовка фахівців нового 
покоління з високим рівнем освіти, які здатні 
працювати в умовах інтеграції України до 
світового співтовариства й конкурувати на ринку 
праці. 
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КДПУ має потужний науковий і кадровий 
потенціал: близько 50 докторів наук, професорів, 
300 – кандидатів наук, доцентів, 11 заслужених 
працівників освіти, 5 заслужених працівників 
культури і мистецтв, 4 народних та 3 заслужених 
артиста, 3 заслужені тренери, заслужений 
художник, заслужений журналіст та заслужений 
юрист України. Широковідомі в Україні та за її 
межами наукові праці докторів наук, професорів, 
які очолюють наукові школи з педагогіки 
(С.Г. Мельничук, В.В. Радул), методики 
навчання (С.П. Величко, В.П. Вовкотруб, 
М.І. Садовий), філології (Г.Д. Клочек, 
В.П. Марко, О.А. Семенюк), історії (О.І. Кіян, 
С.С.Парсамов), психології (Г.В. Дьяконов), 
математики (О.В. Авраменко, Ю.І. Волков, 
А.М. Плічко), географії (А.І. Кривульченко) та 
ін. 

В університеті діє докторантура з 5 та 
аспірантура з 15 спеціальностей, де навчається 
понад сто докторантів та аспірантів. На базі 
нашого навчального закладу працюють спецради 
із захисту дисертацій з педагогічних та 
філологічних наук. Наукові записки КДПУ (серії 
«Педагогічні науки», «Історичні науки» та 
«Філологічні науки») внесені до затвердженого 
МОН України переліку фахових наукових 
видань. Лише за останні три роки в університеті 
було видано 19 монографій, 30 посібників з 
грифом міністерства і 552 підручники та 
навчально-методичні посібники («Водні об’єкти 
Кіровоградської області», «Основи теорії мовної 
комунікації», «Методологічні основи 
професійного становлення вчителя», «Музично-
педагогічна освіта України на межі двох 
тисячоліть (1991-2010 рр.)» та багато ін.). 

Наукові дослідження, що здійснюються у 
ВНЗ, охоплюють широкий спектр проблем 
фундаментального та прикладного характеру, 
науковці вишу співпрацюють з інститутами НАН 
та АПН України. Університет має досвід 
міжнародної співпраці з навчальними закладами 
та організаціями Австрії, Болгарії, 
Великобританії, Польщі, Німеччини, Росії, 
Сербії, США, Чехії та інших країн. 

До наукової роботи залучаються студенти, 
які мають можливість проводити наукові 
дослідження разом з викладачами та аспірантами 
в сучасних лабораторіях, друкувати результати 
своїх досліджень, брати участь в археологічних 
розкопках, польових практиках, у науково-
практичних конференціях в Україні та за її 
межами тощо.  

На європейському освітянському просторі 
перспективними є угоди із Ульмським 
університетом, Інститутом іноземних мов та 
перекладознавства (Мюнхен), Оксфордським 
університетом, Грацьким університетом імені 
Карла і Франца та ін., які передбачають 
паралельне навчання студентів у цих 

університетах та здобуття ними додаткових 
спеціальностей. 

В університеті діє Міжнародний центр, який 
надає широку інформацію та допомагає 
студентам, аспірантам і кафедрам брати участь у 
міжнародних програмах та конкурсах різних 
спрямувань. 

Цікавим проектом є міжнародний конкурс 
ораторського мистецтва, який щорічно 
проводиться серед студентів усіх ВНЗ України, 
переможці яких делегуються до участі у 
фінальному змаганні ESU у місті Лондон.  

Кіровоградський державний педагогічний 
університет – один із небагатьох в Україні, який 
підтримує традиції виїзних навчальних практик: 
географічних, історико-археологічних, 
мистецьких пленерів тощо. 

Предметом особливої уваги університету є 
організація змістовного дозвілля студентів, 
формування комунікативних компетенцій для 
всебічного розвитку особистості майбутніх 
фахівців. Студентам КДПУ дають можливість 
проявити свої таланти ціла низка професійних та 
самодіяльних художніх колективів університету. 
Серед них – народні: оркестр популярної, 
класичної та сучасної музики «Юність», 
народний хор «Дивоспів», вокальний ансамбль 
«Оріана», студентський театр «Резонанс», 
танцювальний ансамбль «Арт», вокально-
інструментальний гурт «Живий звук». Щорічно 
відбуваються шоу-конкурси, фестивалі: 
«Суперстудентка», «Закохана пара», «Вернісаж 
талантів», КВК, кінофестиваль аматорського 
кіно «Ранок» та ін.  

У виші діє розвинута система 
самоврядування, покликана реалізувати 
організаційний, творчий та науковий потенціали 
студентства. Студентська рада та профспілковий 
комітет студентів тісно співпрацюють з 
ректоратом університету задля оперативного й 
позитивного розв'язання питань, пов'язаних з 
навчанням та дозвіллям студентства. 

Органи студентського самоврядування 
залучають молодь до участі в роботі гуртків, 
клубів за інтересами тощо. Традиційною 
практикою на факультетах стала благодійницька 
діяльність (акції «Чужих дітей не буває», 
«Подаруй дітям тепло»; відвідування 
Кіровоградського будинку немовляти). Студенти 
беруть участь у загальнодержавних заходах до 
визначних дат в історії нашої країни. 
Улюбленими для багатьох поколінь студентів 
стали: «Свято Андрія», «Українські вечорниці», 
«Шевченківські читання», поїздки в Канів «На 
прощу до Тараса», сходження на Говерлу тощо. 

Кожного літа студенти університету є 
учасниками молодіжного фестивалю 
«Студентська республіка», де моделюються 
суспільно-правові устої держави, молодь 
дізнається про роботу державних органів та має 
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шанс оцінити власні здібності й можливості в 
конкретних ситуаціях.  

Гордістю університету завжди були й 
залишаються випускники. Серед колишніх 
вихованців учителі, Герої Радянського Союзу та 
Герої соціалістичної праці Г. Джунковська, 
Н. Кириченко, І. Ткаченко; заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР М. Орлик, Прем’єр-міністр 
України, перший голова СБУ незалежної 
держави Є. Марчук та багато інших видатних 
особистостей. Найбільш важливим для нас є те, 

що наші теперішні та колишні студенти – 
вчителі, тренери, організатори освіти, державні 
службовці, наукові співробітники, статистики, 
юристи, політологи, науковці – порядні й свідомі 
громадяни, життя і діяльність яких є запорукою 
стабільного розвитку нашого країни. 

За більш ніж 90 років існування нашого 
університету у ньому вже склалися свої традиції, 
з’явилося не одне покоління викладачів і 
студентів, які саме його з повагою називають 
«Альма матер».  

 
УДК 37.091.4:159.923.2 

ІДЕЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВИХОВНОМУ  
УНІВЕРСУМІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Іван БЕХ (Київ) 
У статті пропонується наукове осмислення педагогічної творчості В.О.Сухомлинського в аспекті гуманістичного 

виховання підростаючої особистості. Вперше розкрита природа духовної творчості особистості та її значення для цілісного 
ціннісного розвитку. 

Ключові слова: гуманістичне виховання, особистість, духовна творчість, розвиток. 
В статье предлагается научное осмысление педагогичекого творчества В.А.Сухомлинского в аспекте гуманистического 

воспитания подростающей личности. Впервые раскрыта природа духовного творчества личности и ее значение для целостного 
ценностного развития. 

Ключевые слова: гуманистическое воспитание, личность, духовное творчество, развитие.  
 
Наукове осмислення педагогічної творчості 

Василя Сухомлинського надзвичайно широке: 
воно сягає від філософського рівня до рівня 
конкретних методик, на якому вибудовувалася 
його виховна система. Однак покладаючи у 
цьому зв’язку основну категорію "Комуністичне 
виховання", дослідники часто вільно чи невільно 
зміщували акценти з виховання на його 
формальне означення – комуністичне. Відтак, 
В.Сухомлинський подавався як стійкий 
марксист – ленініст у педагогіці. 

Звичайно він мовчазно погоджувався з 
трактуванням комуністичного виховання лише у 
тих межах, де його цінності співпадали з 
загальноприйнятими культурними цінностями. 
Однак виховний ідеал В.Сухомлинського далеко 
сягав за ці межі і пов’язувався у першу чергу з 
вищими духовними екзистенціями, з чим не 
могли погодитися апологети рафінованого 
комуністичного виховання, розгорнувши 
спрямовану критику великого педагога [2]. 

Насправді його звернення до класиків цього 
вчення, на нашу думку, передбачало головну 
ціль зрозуміти усю глибину діалектики, на якій 
має розгортатися якраз процес гуманістичного 
виховання підростаючої особистості, правильно 
визначити його соціокультурні межі й головне – 
це сформулювати метапринцип цілісності у 
необхідних і достатніх структурних 
компонентах. Лише за цих умов можливо 
впевнено говорити про виховний універсум 
В.Сухомлинського, де ідея життєтворчості 

особистості є завершальною ланкою у 
теоретичному і практичному контекстах. 

Стосовно визначення творчої діяльності 
В.Сухомлинський притримувався прийнятого 
погляду, згідно з яким така діяльність 
характеризується новизною, тобто вона створює 
щось нове, однаково буде це певна річ 
зовнішнього світу, розумовий продукт чи 
почуттєве утворення, тобто нове переживання, 
що перетвориться у власну цінність особистості, 
і якої не було у її внутрішньому досвіді. Це 
останнє було для педагога проблемою особливої 
значущості. 

Такий професійний акцент пояснюється 
підходом В.Сухомлинського до категорії 
"життя". Тут він відступив від прийнятого у 
радянській науці марксового тлумачення життя, 
яке асоціювалося переважно з діяльнісним 
генезом людини, з виробничою працею. Відтак, 
особистість породжувалася працею, її цілі 
визначали моральну структуру людини. І ця 
структура обслуговувала колективну працю, яка 
й, власне, соціалізувала особистість у 
відповідних діяльнісних здібностях і 
міжособистісних характеристиках. 

В.Сухомлинський, не заперечуючи 
значущості цієї сфери життя, вперше у повний 
голос настоював на житті душевно-духовному, 
на світі людських переживань, пристрастей, 
смислоціннісних устремлінь. У цій життєвій 
ланці, що породжує святість людини, 
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розгортається особлива творчість, ще далеко не 
звідана й експлікована. 

Чому ж В.Сухомлинський життя людське 
розглядає як творчість? Його відповідь була 
точною і лаконічною. Життя неможливо 
проживати за заданим зразком: воно є 
принципово новим для кожної особистості як у 
його мотиваційній основі (реально діючих 
спонуках), так, і це надзвичайно важливо, у 
способах і моделях повсякденної поведінки. Тут 
слід наголосити на тому: те що було чи є у житті 
іншої людини, не може бути у моєму житті, 
якраз у цьому і полягає необхідність творчого 
супроводу індивідуального життя. По-іншому, 
моє життя не може бути простим повторенням 
життя іншого Окрім того, життя особистості 
завжди спрямоване до майбутнього, тому вона не 
може заради його цілей лише відтворювати 
минуле, та й для зміни свого теперішнього 
необхідна відповідна творча система дій та 
вчинків.  

Життєву творчість В.Сухомлинський 
пов'язував з особливим душевним станом 
особистості. Цей стан, який є глибоко 
індивідуальним і неповторним, ставить її в 
позицію володаря свого внутрішнього світу. Для 
В.Сухомлинського становлення особистості – 
володаря було завданням особливої ваги. Тому 
протилежний стан особистості він не 
кваліфікував, як це нині прийнято, "залежним від 
обставин об’єктом", а тотальною маріонеткою. 
"Бути господарем свого почуття – ось що 
потрібно. Духовно-психологічне рабство йде від 
емоційного невігластва, від первинного 
безкультур’я почуттів" [1, с. 248]. 

Невіглас, раб або негідник у сфері духовно-
психологічних і морально-естетичних відносин 
не може бути справжнім громадянином, вважав 
В.Сухомлинський.  

Важливим у цьому контексті виявилося 
введене В.Сухомлинським поняття "повнота 
духовного життя", яке по-перше, передбачає 
момент рефлексивного осягнення особистістю 
власної емоційної палітри, осмислення її у 
змістових показниках, вичленення тих 
складових, які гальмують духовне зростання і 
об'єднання ціннісно продуктивних. Тоді 
особистість відчує щастя і насолоду. Лише це 
системне переживання виступить сигналом 
повноти духовного життя особистості, вбереже її 
від шляху в нікуди, де зустрінуться нездоланні 
перепони зі всіма душевно негативними 
наслідками. 

По-друге, повнота духовного життя 
пов'язується, на думку В.Сухомлинського, з 
осмисленням підростаючою особистістю 
первинних прагнень і потягів, зі здатністю 
регулювати їх. Таке явище видається глибоко 
інтимним творчим процесом особистісно 
позитивної спрямованості. "Статевий потяг" – 

відзначає у цьому зв’язку педагог, – не 
одухотворений і не облагороджений мудрістю і 
мужністю, – це велике зло" [1, с. 249]. 

Зазначимо, що ідея одухотворення 
емоційно-почуттєвого світу людини – це 
справжній пошуковий дороговказ у нинішніх 
дослідженнях, пов’язаних з вихованням і 
розвитком духовної особистості. У цьому плані 
нами вже зроблені серйозні кроки у напрямі 
створення інноваційних виховних технологій, які 
апробуються у широкій виховній практиці.  

Надзвичайно продуктивну думку ми 
зустрічаємо у В.Сухомлинського стосовно 
самоплекання підростаючою особистістю 
духовних сил для майбутнього суспільно 
значущого життя. Так, у внутрішньому світі 
дівчини слід пестити високе почуття кохання 
жінки, щоб пронести його через усе життя, 
повторити себе у своїх дітях, по-людські зустріти 
старість і смерть. 

Життєтворчість, яку ми аналізуємо під 
кутом зору повноти індивідуального духовного 
життя, доцільно у результативному аспекті 
кваліфікувати суб’єктивно-ціннісною. Вона 
облагороджує життя окремої особистості у малій 
чи великій групі й суспільстві у цілому. Подібне 
творче прагнення за великим рахунком має бути 
притаманне кожному індивіду. 

У цьому зовнішньому творчому винесені 
особливого значення В.Сухомлинський надавав 
батьківству. Для нього у цій кровнородинній 
єдності центром виступала любов дітей до 
батьків як величезна сила духу, яку вкладає в 
дитячу душу материнська і батьківська мудрість. 

Такий тип життєтворчості особистості у 
понятійному вираженні може бути поданий 
духовною формулою Я-для-себе. Його 
загальнолюдське значення незаперечне, оскільки 
кожна суспільна формація зацікавлена у носіях 
цього типу життєтворчості. 

Однак існує й якісно інший тип 
життєтворчості як Я-для-роду. До нього можуть 
піднятися далеко не всі індивіди, навіть за умови 
створення акмерозвивального середовища, але до 
нього кожен індивід повинен прагнути по мірі 
своїх душевних сил і духовних задатків. 

Основним механізмом такого масштабу 
життєтворчості, за В.Сухомлинським, виступає 
націленість підростаючої особистості на 
майбутнє, але не тільки в індивідуальному 
варіанті (яким я буду у майбутньому). Головною 
має бути позиція особистості – яким буде 
майбутнє покоління, рід, який творитиме власну 
духовну культуру у цілому, однак де я буду 
присутнім ідеально. Це не що інше як творення 
підростаючою особистістю позамежних 
духовних смислів – як найвищої мети і цінності 
людини. Ось як це звучить у В.Сухомлинського: 
"Це поривання до того, щоб залишити себе в 
своїх дітях, продовжити своє буття, утвердити 
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моральні цінності, пізнані, здобуті попередніми 
поколіннями, примноженні крихтою власного 
досвіду, власного творення, творчості" [1, с. 258]. 

Тож, В.Сухомлинський не обмежував 
життєтворчість лише індивідуальним буттям, а 
розглядав його у більш широкому соціальному 
контексті. Відповідно й оцінка такого життя мала 
враховувати і благополуччя індивіда і 
благополуччя суспільства. Конкретніше, якби 
молоді люди, вважав педагог, були без винятку 
збагачені цінністю власної життєтворчості, у нас 
було б гармонійне суспільство; щастя було б 
долею  багатством усіх. 

Істотним методологічним інтересом для нас 
є позиція В.Сухомлинського щодо генези 
життєтворчості підростаючої особистості. Чи 
початково цей процес є спонтанійним як 
самопоривання душі, чи його витоки пов’язані з 
організованим вихованням? У цьому зв’язку він 
наголошує: "Я вважаю найважливішим законом 
виховання те, щоб у школі і в сім'ї панував дух 
відповідальності людини за благо, щастя, 
радощі, долю і життя іншої людини. Щоб уже 
маленька дитина розуміла і серцем і відчувала: 
кожен її крок, кожний вчинок відбивається, 
відлунюється в духовному житті того, хто поруч 
з нею" [1, с. 250]. Якраз це і є вихідним 
ціннісним "майданчиком" для розгортання 
процесу життєтворчості особистості. 

Він має свої змістові градації: від простого, 
недиференційованого, до складного, 
структурного. Причому певні його компоненти 
пов’язуються або причино – наслідковим 
зв’язком, або зв’язком, що фіксує перебіг 
емоційних переживань і станів. 

У цьому зв’язку В.Сухомлинський радить 
постійно створювати такі умови, щоб 
підростаюча особистість набувала здібності 
осмислювати об’єкти внутрішнього світу (нехай 
то будуть її бажання, потреби, чи 
персоніфіковані духовні зразки – мати, брати, 
сестри, друзі тощо). Дитина повинна якомога 
раніше замислюватися, думати, міркувати, 
уявляти. Ці творчі внутрішні акти мислительного 
спрямування мають бути зрілими: від цього 
залежатиме глибина дитячих почуттів. Створені 
підростаючою особистістю нові почуттєві 
утворення як результат її творчої духовної 
діяльності спрямовуватимуть її до подальшого 
духовно-морального вдосконалення, до 
високовчинкового життя у всіх його ціннісних 
проявах.   

  
БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка 
/ В. Сухомлинський. – К.: Рад.школа, 1978. – 263 с.  

2. Сухомлинський В.О. Сердце отдаю детям 
/ В. Сухомлинський. – Х.: Акта, 2012. – 563 с.  

 
 

УДК 371.213.8:37.026 

УМІННЯ УЧНІВ ВЧИТИСЯ У ДИДАКТИЧНІЙ СИСТЕМІ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Олександра САВЧЕНКО (Київ) 
Визначено сутність і засоби уміння учнів учитися в дидактико-методичній спадщині В.О. Сухомлинського; розкрито 

системний підхід до розвитку цього уміння; акцентовано на двох програмах навчання; переліку обов’язкових умінь; 
розвивальному середовищі Павлиської школи. 

Ключові слова: уміння школярів навчатися, дидактико-методична система В.О. Сухомлинського, мотиваційна, 
процесуальна і результативна складові учіння.    

Определена сущность и средства умения учащихся учиться в дидактико-методической наследии В.А. Сухомлинского; 
раскрыто системный подход к развитию этого умения; акцентировано на двух программах обучения; перечень 
обязательных умений; развивающей среде Павлышской школы. 

Ключевые слова: умение школьников учиться, дидактико-методическая система В.А. Сухомлинского, мотивационная, 
процессуальная и результативная составляющие учения. 
Принциповою особливістю модернізації 

сучасної шкільної освіти, поряд із оновленням її 
змісту, є суттєві зміни у методичному 
забезпеченні навчального процесу, новому 
розумінні його результатів. Найбільш виразною 
характеристикою цих змін є запровадження 
компетентнісного підходу у відборі змісту, його 
структуруванні і оцінюванні навчальних 
досягнень учнів через категорії ключових і 
предметних компетентностей. 

Серед ключових компетентностей школярів 
провідною є уміння вчитися. Як відомо, зі 

вступом дитини до школи навчальна діяльність 
вперше стає провідною. Коли виникає нова 
провідна діяльність, разом з нею розпочинається 
і нова стадія розвитку дитини (О.М. Леонтьев, 
Г.С. Костюк, В.В. Давидов). Тому успішність 
розвитку школярів на всіх етапах шкільної освіти 
безпосередньо зумовлена рівнем сформованості 
в них уміння вчитися. Саме це уміння, 
незважаючи на швидке оновлення засобів 
навчання, стає все більш затребуваним, 
особистісно і соціально значущим для суб’єктів 
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усіх рівнів освіти, набуваючи статус ключової 
компетентності. 

Рекомендацією Європарламенту та 
Європейської ради, її зміст визначено таким 
чином: «Ключові компетентності – це ті, що є 
необхідними всім індивідам для самореалізації та 
розвитку, активної життєвої позиції, соціальної 
інтеграції й працевлаштування». [1, с. 91] 

Звертаючись до дидактичної спадщини 
В.О. Сухомлинського, без перебільшення 
можемо стверджувати, що саме вміння вчитися 
педагог вважав обов’язковою умовою успішного 
навчання і його результатом; повноцінне уміння 
вчитися на його думку, поєднує навчання, 
виховання і розвиток учня. Це уміння Василь 
Олександрович розумів як складне інтегроване 
утворення, яке поєднує бажання учня 
вчитися,його інтелектуальні, сенсорні і вольові 
якості. Не менш важливим чинником розвитку 
уміння вчитися педагог вважав відповідальність, 
почуття обов’язку учня, які у розвиненому 
вигляді мають бути згармонізовані (він писав 
про гармонію «Хочу» і «Треба»). Отже, уміння 
вчитися за В.О. Сухомлинським має бути 
індивідуальним набутком кожного учня, яке 
виявляється дуже багатопланово. Тому думки 
В.О. Сухомлинського щодо розв’язання цієї 
проблеми в умовах звичайної сільської школи 
прямо чи опосередковано висвітлено у 
надзвичайно широкому діапазоні його праць. 
Ось лише короткий перелік об’єктів здійсненого 
нами аналізу праць педагога, де піднята ця тема: 
мислення і розумове виховання учнів; відчуття, 
сприймання, допитливість, інтерес, потреба; 
відбір змісту шкільної освіти, «Дві програми 
навчання», індивідуальний підхід до навчання 
дітей з різними навчальними можливостями і 
різного віку; «важкі» і обдаровані діти; сутність 
навчання, організація і методи навчання, 
оцінювання знань, умінь, навичок дітей; читання 
книг, дослідницька діяльність і праця як джерела 
розвитку і саморозвитку учнів. 

Опрацювання цих аспектів дозволяє 
визначити науково-методичні засади 
дидактичної системи В.О. Сухомлинського. 
Принагідно зазначимо, що в останні роки вона 
була об’єктом дослідження вітчизняних і 
зарубіжних учених (М.В. Богуславський, 
В.Г. Риндак, Т.В. Челпаченко, М.Я. Антонець, та 
ін.). Вона охоплює такі положення:  

 всебічне, глибоко продумане вивчення 
особистості дитини у різних видах діяльності, у 
взаємозв’язку урочної і позаурочної роботи; 

 спрямованість діяльності педагогічного 
колективу на особистісний розвиток і 
саморозвиток дітей з різними навчальними 
можливостями; 

 організація різних видів активної, 
особистісно значущої навчальної і трудової 

діяльності дітей (колективної та індивідуальної) 
в урочний і позаурочний час; 

 збагачення навчальної діяльності 
яскравими позитивними емоція   

 ми і почуттями краси; 
 реальний гуманізм усіх видів 

спілкування і співпраці у педагогічному і 
учнівському колективах, його спрямованість на 
утвердження гідності кожного вчителя і дитини 
суб’єктів класного і шкільного колективів, 
сільської громади і суспільства загалом; 

 цілеспрямована мотивація учнів на 
досягнення максимального рівня розвитку своїх 
духовних і навчальних можливостей; 

 поступове оволодіння всіма учнями 
умінням вчитися на рівні самонавчання і 
саморозвитку; 

 використання праці і природи як джерел 
особистісного розвитку кожної дитини; 

 реалізація актуальних і перспективних 
завдань створення у школі зусиллями дітей, 
вчителів, батьків виховального і розвивального 
середовищ; 

 пріоритетність моральної і розвивальної 
функції в оцінюванні навчальних досягнень 
кожної дитини. 

У кожному з положень дидактичної системі 
В.О. Сухомлинського, на наш погляд, уміння 
учнів вчитися виступає як спеціальний об’єкт 
формування, так і опосередкований складник 
успішної реалізації завдань розвитку і 
саморозвитку дитячої особистості, що створює 
передумови для системного впливу на цю якість.  

Зокрема, у Павлиській школі ця система 
передбачала: 1) цілеспрямоване і різнопланове 
формування у дітей бажання вчитися; 
2) постановку вчителями всіх предметів 
поточних і перспективних цілей розвитку 
мислення і творчих здібностей учнів з різними 
навчальними можливостями; 3) досягнення 
тісного взаємозв’язку мовленнєвої, розумової і 
трудової діяльності дітей; 4) залучення дітей до 
дослідницької діяльності; 5) проведення уроків 
мислення в природі – біля джерел думки; 
6) творчі роботи з розвитку мовлення і 
літературної творчості (складання учнями 
описів, розповідей, казок); 7) стимулювання 
інтелектуальних і естетичних почуттів школярів; 
8) інноваційний підхід до оцінювання 
навчальних досягнень учнів.  

Прокоментуємо реалізацію окремих 
положень цієї системи. У книжках «Серце 
віддаю дітям», «Павлиська середня школа», «Сто 
порад учителю» знаходимо блискучі приклади 
опису використання вчителями розвивального 
потенціалу навчального матеріалу, поради 
педагогам щодо індивідуального підходу до 
пізнавального розвитку дитини. «Повноцінне 
навчання, тобто навчання, яке розвиває розумові 
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сили і здібності, було б немислимим, якби не 
спеціальна спрямованість, скерованість нав-
чання – розвивати розум, виховувати розумну 
людину навіть за умови відносної незалежності 
розумового розвитку, творчих сил розуму від 
обсягу знань». [2, c. 97] 

Щоб досягти такої мети, надзвичайно 
важливо розвивати мотивацію учіння, адже саме 
мотиви спрямовують пізнання, надають йому 
особистісного смислу. Василь Олександрович 
акцентував на тому, що мотиви учіння в кожної 
дитини глибоко індивідуальні. Зовнішня 
поведінка учня, його ставлення до школи, 
конкретного предмета, вчителя – це зовнішні 
прояви мотивації, які мають різні причини. 

«Багаторічна праця з дітьми, – писав Василь 
Олександрович, не раз переконувала мене, що 
найтонші джерельця, з яких наповнюється ріка 
єдності навчання, виховання, – це бажання 
дитини вчитися. Але як відкривати ці 
джерельця? Як запобігти, щоб вони не 
замулилися? Чим запобігти тривожному явищу, з 
яким, на жаль часто доводиться стикатися нам, 
педагогам: скажімо, дитина несла до школи 
вогник жаги до знань, але він хутко погас, 
натомість народився найстрашніший, 
найлютіший ворог навчання – байдужість?»… [3, 
с. 427] І далі педагог дає мудру пораду: «Щоб 
дитина була палко зацікавлена в навчанні, їй 
необхідне багате, різноманітне, приваблююче 
інтелектуальне життя» [4, с. 427]. 

Багатство інтелектуального і духовного 
життя Павлиської школи створювало чимало 
чинників. Вкажемо на головні, з нашого погляду. 
Передусім це унікальне шкільне середовище як 
основа навчального і соціального досвіду, який 
набували діти впродовж усіх років життя у 
співпраці, творчості, колективній думці. Саме 
середовище створювало об’єктивні передумови 
для всебічного розвитку дітей, починаючи з 
початкової школи. Надзвичайно важливим 
чинником була система, цілеспрямована робота 
всього педагогічного колективу щодо розвитку у 
дітей культури навчальної праці, оволодіння 
способами самостійного учіння. В зв’язку з цим 
В.О. Сухомлинський визначив 12 найва-
жливіших умінь і навичок, якими учні мали 
оволодіти протягом шкільного навчання 

Зокрема це такий перелік: 
1. Уміння спостерігати явища 

навколишнього світу. 
2. Уміння думати – зіставляти, 

порівнювати, протиставляти, знаходити 
незрозуміле; вміння дивуватися. 

3. Уміння висловлювати думку про те, що 
учень бачить, спостерігає, робить, думає. 

4. Уміння вільно, свідомо, виразно читати. 
5. Уміння вільно, досить швидко і 

правильно писати. 

6. Уміння виділяти логічно закінчені 
частини в прочитаному, встановлювати 
взаємозв’язок і взаємозалежність між ними. 

7. Уміння знаходити книжку за 
запитанням, яке цікавить. 

8. Уміння знаходити в книжці матеріали з 
питання, яке цікавить. 

9. Уміння робити попередній логічний 
аналіз тексту в процесі читання. 

10. Уміння слухати вчителя й одночасно 
записувати коротко зміст його розповіді. 

11. Уміння читати текст і одночасно слухати 
інструктаж учителя про роботу над текстом, над 
логічними складовими частинами. 

12. Уміння написати твір – розповісти про 
те, що учень бачить навколо себе, спостерігає і т. 
ін. [5, с. 567].  

Система цих умінь стала основою для 
подальшої роботи вчених у створенні програми 
формування у школярів загальнонавчальних 
умінь і навичок. Важливо, що зазначений перелік 
охоплює як логіку процесу пізнання, так і 
джерела засвоєння навчального матеріалу, 
способи пізнання. Така сукупність умінь 
націлювала педагогів на природний 
взаємозв’язок навчання і розвитку, на всебічний 
розвиток уміння вчитися. 

У дидактичні спадщині В.О. Сухом-
линського важливе місце належить почуттєвій 
складовій пізнання. 

Інноваційний характер мала спеціальна 
скерованість вчителів школи на стимулювання 
інтелектуальних почуттів, творчості, 
допитливості, учнів, звернення до їхнього 
життєвого досвіду. Саме тому у Павлиській 
школі було дві програми навчання, 
акцентувалася увага на емоційності навчального 
матеріалу.  

Перша програма – це обов’язковий для 
заучування і збереження у пам’яті навчальний 
матеріал; друга – позакласне читання, гурткова 
робота, спостереження за природою, самостійні 
досліди, а також інші джерела одержання 
інформації і зміцнення мотивації для розвитку й 
саморозвитку. Ці програми, бузумовно, були 
взаємопов’язані. У праці «Навчання – частка 
духовного життя» В.О. Сухомлинський пише 
про «емоційне пробудження розуму», яке 
необхідно поєднувати зі спеціальним 
формуванням в учнів, починаючи з першого 
класу, уміння вчитися – «…інструменту, який 
породжує гідність мислителя-трудівника». 
Щодо останнього положення слід зазначити, що 
центральним у цьому процесі є формування у 
школярів навчальних умінь, які дозволяють їм 
усвідомлено визначати мету роботи, продумати її 
організацію, обираючи необхідні засоби: аналіз, 
порівняння, спостереження, пояснення 
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причиново-наслідкових зв’язків, доведення, 
рефлексивні судження («думка над думкою»). 

Особливо корисним, вважав 
В.О. Сухомлинський, створювати в школі 
дослідницьку атмосферу як на уроках, так і в 
позакласній роботі. «Добивайтеся того, щоб учні 
ваші побачили, відчули незрозуміле – щоб перед 
ними постало питання. Якщо вам удалося цього 
досягти, маєте половину успіху. Адже запитання 
збуджують бажання знати» [6, с. 454]. Яскравою 
ілюстрацією цього є сторінки книги «Серце 
віддаю дітям», читаючи яку, ми захоплюємося 
даром Василя Олександровича роздмухувати у 
шестирічок вогник допитливості, мотивувати їх 
«сказати своє слово». 

У статті «Слово до учнів» Василь 
Олександрович образно і стисло пише про 
розвиток у дітей здатності до самостійного 
учіння: «найголовніше, щоб одночасно учень 
бачив, спостерігав і працював. Де є ці три речі, 
там є жива думка, що загострює розум… 
Розумна, одухотворена думкою і подивом 
праця, – це та глибина, на якій тримається човен 
думки. Розумні руки творять розумну голову…» 
[7, c. 612]. 

Одухотворенню навчання учнів сприяло 
органічне використання в навчально-виховному 
процесі системи виховання і розвитку дітей 
(переважно молодшого віку) засобами 
художнього слова. Без казки, гри, музики, 
фантазії, творчості життя дитини – засушена 
квітка, писав Василь Олександрович. Для 
розвитку у малюків уміння вчитися педагогом-
письменником було створено цікаві науково-
художні оповідання, есе. Наприклад, «Дуб і 
верба», «Причина, явище, наслідок», «Що 
краще?», «Велике і мале», «Горобчик і вогонь», 
«Як змінюється колір снігу» та ін. 

Ми прагнемо якомога ширше 
впроваджувати художню спадщину Василя 
Олександровича у сучасній школі. З цією метою 
у створених нами книгах «Барвистий клубок», 
«Розвивай свої здібності» і «Умій вчитися», а 
також у підручнику з «Літературного читання» 
вміщено низку художніх і науково-художніх 
оповідань В.О. Сухомлинського. Як показує 
аналіз сучасного досвіду, читання дітьми цих 
творів їх колективне і групове обговорення 
дають сильний інтелектуально-емоційний 
імпульс для розвитку у молодших школярів 
бажання і вміння самостійно вчитися. 

У розвитку уміння вчитися надзвичайно 
важливим є процес контролю і оцінювання праці 
учнів. Василь Олександрович був переконаний, 
що оцінка – це нагорода за працю, а не 
покарання за лінощі. Педагог з тривогою писав, 
що часто вчитель про розумові здібності дітей 
судить лише на основі оцінок. «Оцінкам, які 
дістає учень, надається моральний смисл; про 
моральне обличчя дитини учитель часто робить 

висновок на основі оцінок» [8, с. 442]. За 
переконанням Сухомлинського, «оцінки повинні 
відбивати фактичний рівень знань, але поряд з 
цим враховувати і зусилля учня. Якщо, 
наприклад, учень працював ретельно, старанно, 
але досяг поки оцінки «3», учитель поряд з 
оцінкою пише: «Працював сумлінно». 
Аналогічна словесна оцінка працелюбності 
дається і під час усного опитування. Якщо учень 
шляхом незначної праці легко дістав за свої 
знання «4», це також відбивається в 
характеристиці роботи. Учитель, наприклад, 
говорить, або пише: «Працював недостатньо, міг 
би досягти кращих результатів» [9, с. 442]. 
В.О. Сухомлинський застерігав учителів; «Не 
можна допускати, щоб у колективі запанувало 
переконання, що цей учень у всьому сильніший, 
а той у всьому слабкий. Як вогню бійтесь того, 
щоб у колективі були люди, які примирилися із 
своїм становищем «останніх»… Психологічна 
установка на те, що я ні на що не здатний, 
принижує волю, породжує байдужість до себе, а 
це призводить до найнижчого рівня досягнень. У 
плані підвищення рівня досягнень це потрібно 
для того, щоб людина напружувала свої зусилля 
не для одержання оцінки… [10, c. 554]. 

Педагогічною аксіомою для педагога було 
твердження, що оцінювання має бути гуманним, 
оцінки мають бути вагомими, а школяр мусить 
добре знати, за що він їх одержує.  

Таким чином, В.О. Сухомлинським було 
теоретично обґрунтовано і системно 
зреалізовано у практиці Павлиської школи 
інноваційну дитиноцентровану систему 
формування і розвитку у школярів уміння 
вчитися як найважливішої умови успішного 
навчання і соціалізації, що ставало обов’язковим 
результатом повноцінної життєдіяльності учнів 
як активних суб’єктів шкільного і природного 
середовище.  
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МОВЛЕННЄВО-ТВОРЧІ ПРОЯВИ ДІТЕЙ В ІГРОВИХ КАЗКОВИХ 
СИТУАЦІЯХ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Алла БОГУШ (Одеса) 
У статті розкрито сутність творчого мовлення та творчого мовленнєвого самовираження дітей дошкільного віку в 

казкових ігрових мовленнєвих ситуаціях за змістом оповідань і казок В.О. Сухомлинського; подано результати 
експериментальної роботи. 

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, творче мовленнєве самовираження, казкові ігрові ситуації, діти дошкільного віку. 
В статье раскрыто сущность творческой речи и творческого речевого самовыражения детей дошкольного возраста 

в сказочных игровых ситуациях по содержанию рассказов и сказок В.А. Сухомлинского; дано результаты 
экспериментальной работы. 

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, творческая речь, творческое речевое самовыражение, сказочные игровые 
ситуации, дети дошкольного возраста.  
Мовлення супроводжує всі види діяльності 

людини, воно є одним із компонентів творчої 
діяльності. Водночас творчість виявляється і в 
процесі мовленнєвої діяльності. За словами 
В.О. Сухомлинського, емоційно-естетичне 
забарвлення слова, його найтонші відтінки – ось 
у чому життєдайне джерело дитячої творчості; 
слово для дітей є засобом висловлювання їхнього 
ставлення до краси довколишнього світу [4, 
с. 205-206]. 

Учений зазначає, що творчість не приходить 
до дітей із якогось натхнення, творчості треба 
вчити. Творчість – це діяльність, у результаті 
якої створюється щось нове, оригінальне, що 
певною мірою відбиває індивідуальні нахили і 
здібності дитини. Тільки творча особистість 
може здійснювати творчу діяльність, 
результатом якої може бути створення 
матеріальних цінностей і творів мистецтва, і 
відкриття в науці. 

Елементи творчої діяльності, становлення її 
механізмів відбувається в дошкільному віці. 
Мовленнєва творчість дітей дошкільного віку 
виявляється в різноманітних формах: у сюжетно-
рольовій грі – через сюжетоскладання, казкові, 
ігрові діалоги, сценарії; в пізнавальній 
діяльності – через вислови – міркування, 
вислови-пояснення, вислови-запитання. В 
образотворчій, музичній, конструктивній, 
театральній діяльності – через акомпанемент дій, 
їх коментар, словесне малювання; у спілкуванні з 
однолітками і дорослими – через 
самопрезентацію і фантазування; в художньо-
мовленнєвій діяльності – через складання за 
власною ініціативою казок, оповідань, віршів, а 

також мовні ігри (дражнили, лічилки, 
скоромовки, загадки, заклички тощо).  

Мовленнєвотворча діяльність дітей 
дошкільного віку – це діяльність, у якій через 
складання різних типів зв’язних висловлювань 
дитина відбиває почуття, уявлення, враження, 
образи, уяви, що навіяні художніми текстами і 
сприйманням довкілля. Вищим щаблем 
мовленнєвотворчої діяльності є словесна 
творчість як спеціально організований, 
зумовлений мотивацією процес створення твору 
в будь-яких формах мовленнєвого 
висловлювання [2, с. 78-79]. 

Мовленнєвотворча діяльність створює 
підґрунтя для самовираження дитини, тобто дає 
можливість дитині розкривати своє „Я”, свою 
індивідуальність; виявляти (переважно в 
художній творчості, в художньому образі) свої 
думки, настрої, переконання. 

Творча свобода дитини може бути виражена 
в художньо-естетичній діяльності, емоційно-
естетичному ставленні до світу, культурно-
мовленнєвих комунікаціях, рефлексії. 
Чинниками, що позитивно впливають на 
розвиток творчого мовленнєвого самовираження 
є врахування індивідуальних властивостей дітей, 
адекватність у виборі методів, форм і засобів 
творчої діяльності, створення умов для свободи 
самовираження [7]. 

Самовираження виконує кілька функцій, а 
саме: терапевтичну, художньо-естетичну, 
емоційно-експресивну, демонстраційну, 
комунікативну. Процес самовираження 
допомагає дитині комплексно подати себе і свою 
діяльність іншим дітям і одержати від цього 
задоволення, пережити ситуацію успіху. 
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Одним із ефективних засобів розвитку 
творчого мовлення дітей В.О. Сухомлинський 
називав казку. За його словами, казка, гра, 
фантазія – животворне джерело дитячого 
мислення, благородних почуттів і прагнень, які 
народження в душі дитині під вираженням 
казкових образів, стимулюють потік думки, який 
пробуджує до активної діяльності мозок [5, 
с.176]. Учений зазначав, що під впливом 
казкових образів дитина вчиться мислити 
словами. Отже, В.О. Сухомлинський був 
переконаний, що без казки – живої, яскравої, що 
оволоділа свідомістю і почуттями дитини, – 
немислимо уявити дитячого мислення і дитячої 
мови [5, с. 177]. 

Саме тому в дослідженні були використані 
казки та оповідання, складені 
В.О. Сухомлинським для дітей, за змістом яких 
діти розігрували варіативні ігрові казкові 
ситуації. Зазначимо, що провідним видом 
діяльності дітей дошкільного віку є „самодіяльна 
гра” (за термінологією Л.О. Парамонової), яка 
дозволяє дитині реалізувати себе як особистість, 
тобто самореалізувати і самовиразити себе і своє 
ставлення до довколишнього [7]. Отже, гра 
виконує функції самопрезентації, творчого 
самовираження і самореалізації дитини. Функція 
самопрезентації виступає в умінні дитини у 
процесі гри „подати себе” в певній ролі, виявити 
знання, вміння і навички, адекватні взятій на 
себе ігровій ролі. Функція самореалізації у грі 
полягає в тому, що дитина має можливість 
реалізувати свій творчий потенціал, пізнати себе 
через відтворення різних художніх і казкових 
образів. 

Функція самовираження у грі полягає у 
виявленні особистісного ставлення до свого 
героя. Дитина перевтілюється в того, кого вона 
зображує, і намагається глибше передати образ 
героя та показати своє власне ставлення до 
нього. Функції самореалізації і самовираження 
виявляються у сюжетно-рольових творчих іграх 
та ігрових ситуаціях, які створюються за змістом 
художніх оповідань, казок чи уявних ігрових 
мовленнєвих ситуацій. 

Під мовленнєво-ігровою ситуацією 
розуміємо ситуацію, що виникла між дітьми у 
процесі творчого відображення ними змісту 
знайомого художнього твору (оповідання, казки), 
яке супроводжується діалогічним або 
монологічним мовленням, ігровими діями, 
розподілом ролей, застосуванням дитиною 
мовних і немовних засобів виразності, які, у 
свою чергу, є засобом самовираження і 
самопрезентації. 

Творче самовираження дитини дошкільного 
віку розуміємо як уміння розкрити своє власне 
„Я”, виявити у творчій розповіді свою 
індивідуальність і неповторність стосовно інших 
дітей; це вміння передати через засоби 

художньої виразності (мовні і немовні) свої 
емоції і почуття, свій натсрій і переживання, свої 
власні думки і фантазії; вміння дитини шляхом 
творчого пошуку знаходити нове вирішення 
знайомої проблеми, вміння творчо та 
оригінально мислити, передавати свої думки 
словами і діями, створювати нестандартні 
мовленнєво-ігрові ситуації. 

У дослідженні брали участь діти старшого 
дошкільного віку. 

В експериментальній роботі були задіяні 
казки й оповідання В.О. Сухомлинського: 
«Ледача подушка», «Найгарніша мама», 
«Пшеничний колосок», «Лисячий хвіст», «Казка 
про мурашку», «Камінь», «Весняний вітер», 
«Велике й мале», «Зозулина журба» та ін. 

Було виокремлено засоби творчого 
мовленнєвого самовираження дитини. Серед 
них: мовні засоби – образні вирази, приказки, 
прислів’я, зачини і кінцівки, порівняння, 
пісеньки, звуконаслідування (імітація), –
інтонаційні засоби виразності. Немовні засоби 
виразності: міміка, жести, рухи, дії, покази. 

Відомо, що будь-яка творча діяльність 
дитини супроводжується емоціями і почуттями, 
тобто відбувається на певному емоційному тлі, 
яке здебільшого буває позитивним (у ситуації 
успіху) або подекуди і негативними (у ситуації 
неуспіху). Відтак, при організації 
експериментального навчання враховувалася 
також ситуація успіху. Відомо, що будь-який 
успіх особистості пов’язаний насамперед з 
позитивними емоціями, почуттями радості, 
задоволення від успішного виконання будь-якої 
діяльності.  

В.О.Сухомлинський радив вихователям 
завжди орієнтуватися на те позитивне, що є в 
кожній дитині, створювати умови, щоб кожна 
дитина «пережила радість успіху»; «піднялася на 
свою маленьку вершину, досягла визначних (для 
свого віку) успіхів… і на цій основі з кожним 
етапом навчання піднімалася на вищу сходинку 
свого розвитку» [3, с. 37-38]. Особливо 
важливим є такі ситуації успіху для дитини 
дошкільного віку, яка за своїм психологічним 
складом є надзвичайно емоційною істотою. 
Пам’ятаючи про позитивні емоції від 
попередньої діяльності, дитина охоче буде 
виконувати і наступну діяльність, стимульовану 
мовленнєвими ситуаціями успіху. У цьому 
зв’язку ми намагались перетворити результат 
попередньої діяльності дітей, пов’язану з її 
самовираженням, у позитивні емоційні стимули 
для виконання творчих завдань у наступних 
мовленнєвих ігрових ситуаціях. При цьому, ми 
пам’ятали настанови В.О. Сухомлинського, якщо 
діти перебувають під враженням казкових 
образів, то відбувається дивне явище «слово, 
колись почуте чи прочитане, немов би 
прокидається в тайниках свідомості, виблискує 
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яскравими барвами, сповнюється пахощами 
полів і лугів, – і дитина творить поетичні образи» 
[6, с. 108]. 

Започатковуючи експеримент, було ви-
значено критерії і показники розвитку творчого 
мовленнєвого самовираження старших 
дошкільників в ігрових казкових ситуаціях. Із-
поміж них: 1) продуктивно-мовленнєвий 
критерій із показниками: обізнаність з казками і 
оповіданнями В.О. Сухомлинського, вміння 
розповідати знайомі казки; вміння оцінювати 
свою розповідь і розповідь товариша; 
2) креативно-мовленнєвий критерій із показ-
никами: самостійність складання дітьми сюжетів 
казкових ситуацій; співвіднесеність творчих 
елементів і запозичених із текстів казок; 
оригінальність вигаданого казкового сюжету; 
наявність засобів творчого самовираження 
(мовних і немовних). 

Відповідно до кожного показника в межах 
виокремлених критеріїв було запропоновано 
дітям низку експериментальних завдань: 
"Впізнай казку" (з метою виявлення обізнаності 
дітей із казками), "Твоя улюблена казка" (з метою 
з'ясування вміння дітей розповідати знайомі 
казки), "Впізнай казку: казкова вікторина" (з 
метою виявлення вміння дітей впізнавати казку і 
передавати зміст твору), "Оціни розповідь казки" 
(з метою з'ясування вміння дітей оцінювати свою 
розповідь казки і розповідь казки товариша), 
"Пригоди в казковому лісі" (з метою з'ясування 
вміння дітей складати казкові сюжети), "Склади 
казку за самостійно обраною темою" (з метою 
виявлення вміння дітей самостійно складати 
казкові сюжети за обраною темою). "На гостинах 
у їжачка" (з метою виявлення вміння дітей 
співвідносити запозичене із казкових сюжетів і 
самостійно створювати казкові ситуації) і т. ін. 

Окреслені критерії і показники виступили 
підґрунтям для виокремлення рівнів розвитку 
творчого мовленнєвого самовираження старших 
дошкільників в ігрових казкових ситуаціях: 
високий, достатній, середній, низький. 

Нами передусім були з'ясовані щаблі 
розвитку творчого зв'язного мовлення за змістом 
казок. Виявилося, що переважна більшість 
дошкільників (38% – в експериментальній і 
36% – у контрольній групах) перебували на 
середньому щаблі розвитку зв'язного мовлення . 

Щодо кількісної характеристики рівнів 
розвитку творчого мовленнєвого самовираження 
старших дошкільників в ігрових казкових 
ситуаціях, то вони виявилися такими: ні в 
експериментальній, ні в контрольній групах не 
було виявлено дітей із високим рівнем розвитку 
творчого мовленнєвого самовираження. 
Достатній рівень був характерний лише для 8% 
дітей експериментальної і 10% – контрольної 
груп. На середньому рівні перебували 38% дітей 

експериментальної і 32% – контрольної груп. 
Переважна більшість дошкільників (54% – в 
експериментальній і 58% – у контрольній 
групах) перебували на низькому рівні. 

Теоретичними засадами дослідження 
виступили: вчення фізіологів і психологів про 
саморегуляцію особистості і „Я-концепцію"; 
психологів щодо провідної діяльності дітей 
дошкільного віку та основні якісні психічні 
новоутворення. Як нам убачається, Я-концепція, 
образ „Я" є регулятором усіх процесів, 
пов'язаних із словом „само": самосвідомість, 
саморегуляція, самоактуалізація, 
самопрезентація, самоставлення, самоствер-
дження, самопізнання, самовираження. 

Навчання дітей творчого мовленнєвого 
самовираження відбувалося за чотирма етапами. 
На першому етапі, когнітивно-збагачувальному – 
знайомили з текстами художніх оповідань і казок 
В.О. Сухомлинського, збагачували словник дітей 
образними виразами, текстами зачинів і кінцівок, 
мовними і немовними засобами виразності. 

Метою другого, мовленнєво-
репродуктивного етапу було стимулювання дітей 
до відтворення змісту художніх оповідань і 
казок, з використанням засобів творчого 
мовленнєвого самовираження в ігрових казкових 
ситуаціях. На цьому етапі діти розігрували ігрові 
мовленнєві ситуації за змістом творів 
В.О. Сухомлинського, писали листи позитивним 
та негативним героям, відтворювали 
уявлювальний діалог з героями художніх творів, 
малювали за змістом знайомих оповідань і казок.  

Третій етап, мовленнєво-креативний був 
спрямований на активізацію творчого 
мовленнєвого самовираження в різноманітних 
мовленнєвих ситуаціях за змістом художніх 
оповідань і казок. 

Четвертий етап – креативно-ігровий 
передбачав самостійне складання дітьми творчих 
розповідей за сюжетами творів, театралізовані 
ігри, ігри-драматизації. Провідними формами 
навчання виступили ігри за сюжетами художніх 
творів, ігри-драматизації, інсценування. Дітям 
пропонувались такі ігрові ситуації: «У казковому 
лісі», «На чарівній галявини», «У кімнаті казки», 
«Озвучування епізодів казки», «Напиши лист 
герою (позитивному, негативному)» та ін. 

Було визначено педагогічні умови розвитку 
творчого мовленнєвого самовираження дітей в 
ігрових казкових ситуаціях: занурення дітей у 
світ художнього тексту; максимальна 
мовленнєва активність дітей у роботі з текстом; 
наявність позитивних емоційних стимулів у 
складанні творчих розповідей; створення 
ситуацій успіху в мовленнєво-ігровій діяльності 
дітей; стимулювання творчого мовленнєвого 
самовираження і творчої ініціативи дітей в 
ігрових ситуаціях. 
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Як засвідчили результати прикінцевого 
етапу дослідження, діти експериментальної 
групи досягли високого (16%) і достатнього 
(22%) рівнів сформованості творчого 
мовленнєвого самовираження старших 
дошкільників в ігрових мовленнєвих ситуаціях. 
Щодо дітей контрольної групи, то високий 
рівень був характерний для 2% дітей, до 
достатнього рівня сформованості творчого 
мовленнєвого самовираження піднялося 4% 
дітей, на середньому рівні знаходилися 44% 
старших дошкільників і на низькому рівні 
сформованості творчого мовленнєвого 
самовираження перебувало 50% дітей. 

Отже, результати експериментального 
дослідження довели, що художній текст 
стимулює дітей до творчого мовленнєвого 
самовираження в ігрових ситуаціях, а казки й 
оповідання В.О. Сухомлинського є зрозумілим і 
доступними дошкільникам, які легко 
сприймаються і запам’ятовуються стимулюють 
дітей до творчості. 
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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО − 
ПЕРШОДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Микола ВАШУЛЕНКО (Київ) 
У статті представлено бачення творчості В.О.Сухомлинського у розрізі проблеми уникнення формалізму в навчанні 

рідної мови наймолодших школярів. Пропонується переорієнтація початкового мовного курсу на досягнення нової мети — 
формування й удосконалення вмінь і навичок володіння мовою в усіх формах, видах і типах мовленнєвої діяльності. 

Ключові слова:рідна мова, школярі, мовленнєва діяльність, мовленнєва компетентність. 
В статье представлено виденье творчества В.А.Сухомлинского в разрезе проблемы устранения формализма в обучении 

родного языка младших школьников. Предлагается переориентация начального языкового курса на достижение новой цели — 
формирование и усовершенствование умений и навыков владения языком во всех формах, видах и типах языковой 
деятельности. 

Ключевые слова: родной язык, школьники, языковая деятельность, языковая компетентность. 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства 

проблема розвитку мовно-мовленнєвої 
особистості стоїть у полі уваги мовознавців, 
психолінгвістів, методистів. І це природно, 
оскільки основним носієм кожної національної 
мови є людина, громадянин держави, у якій ця 
мова функціонує передусім на державному рівні. 
Помітний вплив на цей процес у нашому 
українському державотворенні роблять не 
мовознавці і методисти, а політики, мотиви яких, 
на жаль, не завжди збігаються з утвердженням 
нашої мови як одного з основних чинників 
державотворення. 

Процес формування мовно-мовленнєвої 
особистості дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку від результатів якого великою 

мірою залежить і доля української мови, і доля 
нашої держави, відбувається в руслі наявних 
суперечностей: 

 між необхідністю формування всебічно 
розвиненої особистості майбутніх громадян 
держави, яка відображала б ментальність 
українського народу, і реальним станом 
реалізації цього процесу в нашій державі, у 
різних її регіонах; 

 сучасними вимогами до мовленнєвого 
розвитку дитячої особистості, формуванням у 
них на відповідному рівні мовленнєвої, 
комунікативної компетентності і стійкістю 
усталених традиційних підходів, методики, які 
не сприяють цьому процесу. 
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Нам доводиться неодноразово чути живі 
висловлювання і читати думки  Ольги Василівни 
Сухомлинської з проханням не канонізувати 
образ Василя Олександровича, а розглядати його 
педагогічну спадщину і його самого у розвитку і 
в контексті сучасної освітньої системи і 
педагогічної науки України. Тому в руслі 
обраного мною аспекту – формування 
мовленнєвої особисті дітей 5 – 9-річного віку, 
яким опікуються вихователі дошкільних освітніх 
закладів, учителі початкових класів та батьки і,  
безумовно, ми, методисти, науковці, − усі ми 
звертаємося до витоків цієї проблеми. А 
започаткував шляхи її розгляду й розв`язання і в 
педагогічній науці, і в освітянській практиці 
Василь Олександрович Сухомлинський.  У статті 
«Слово рідної мови», надрукованій у 1965 році в 
журналі «Українська мова і література в школі», 
він писав, що рідна мова – це безцінне духовне 
багатство, у якому народ живе і передає з 
покоління в покоління свою мудрість і славу, 
традиції і культуру. «Хай ще в ту пору, коли 
дитина спинається на ноги, вона полюбить на все 
життя рідне слово, закохається в нього, відчує 
його неповторні відтінки і пахощі» І далі – «…у 
вихованні молодого покоління перед нами 
постає важливе завдання: прищепити любов до 
рідної мови, щоб рідне слово жило, тріпотіло, 
грало всіма барвами й відтінками в душі молодої 
людини, щоб слово рідної мови говорило їй про 
віковічні багатства народу, про красу рідної 
землі, про народні ідеали й прагнення». 

Василь Олександрович, будучи вчителем 
української мови і літератури, добре розумів і 
намагався переконати своїх колег, учителів 
початкових класів, що саме вони стоять біля 
джерел формування дитячої мовленнєвої 
особистості. Впевнений, що він щиро порадів би 
з тих процесів, які ми здійснюємо в сучасній 
початковій мовній освіті. Збуваються  думки 
великого педагога про необхідність позбутися 
формалізму у навчанні рідної мови 
наймолодших. Дуже шкода, що не встиг він 
запропонувати їм свій Буквар й інші підручники 
з рідної мови. Тому в своїй праці на ниві 
підручникотворення для молодших школярів 
відчуваємо  велику відповідальність за ті кроки, 
які здійснюємо сьогодні на шляху переорієнтації 
початкового мовного курсу на досягнення його 
нової мети – формування й удосконалення 
вмінь і навичок володіння мовою в усіх 
формах, видах і типах мовленнєвої діяльності. 
У нових підручниках з української мови, 
розпочинаючи з Букваря, намагаємось  
допомогти молодшим школярам усвідомити, що 
вони повинні говорити і писати зрозуміло для 
інших, що існують спеціальні правила (норми), 
яких необхідно дотримуватись у мовленні.  
Учителі початкових класів мають усвідомити, 

що традиційних знань з фонетики і граматики 
недостатньо, щоб учні могли повноцінно 
користуватися мовою як засобом спілкування. 
Для цього вони повинні знати і застосовувати в 
мовленні ще й найважливіші соціальні, 
ситуативні  правила і завжди зважати на них. 
Існують норми комунікативної компетенції:  що 
саме? де? коли? як говорять і мають говорити 
люди в тих чи інших ситуаціях. Саме вони 
зможуть забезпечити кожному випускникові 
загальноосвітньої школи важливу для їхньої  
майбутньої життєдіяльності загальну мовленнєву 
компетентність.  

Тому в нових підручниках ми  в доступній 
формі ознайомлюємо молодших школярів з цими 
правилами, вчимо користуватися ними в 
повсякденному житті, тобто не тільки в 
навчальній, а й у позакласній і позашкільній 
різнобічній учнівській діяльності, важливим і 
обов’язковим  супровідним складником якої у 
більшості випадків є дитяча мовленнєва 
діяльність.  

Василь Олександрович, керуючи школою, 
виконуючи величезну громадську роботу на 
всесоюзному державному рівні, водночас тримав 
у полі зору початкову школу, віддавав усього 
себе, своє серце, дітям. Ще задовго до переходу 
нашої школи  на систематичне навчання дітей з 
шестирічного віку, яке ми розпочали 
здійснювати в середині 70-их років нерідко під  
вигуки, що забираємо в дітей рік життя, він 
створив для  сільських шестирічних дітей 
«школу під  блакитним небом», про яку писав: 
«Я буду так вводити малюків у довкілля, щоб 
вони кожного дня відкривали в ньому щось нове, 
щоб кожен наш крок був мандрівкою до джерел 
мислення й мови – до чудової краси природи» [2, 
с. 32]. 

Досвід Василя Олександровича, здобутий 
ним у «школі під блакитним небом» мають 
ширше використовувати сучасні вчителі перших 
класів з метою забезпечення можливостей 
спілкування шестирічних першокласників з 
природою, у ході спостережень за природними 
явищами – встановлення наявних 
закономірностей між ними, які слугують 
основою для побудови доступних висновків, 
збагачення словникового запасу.  Спостереження 
в природі збагачують не тільки дитячий досвід, а 
благотворно впливають на їхні почуття, 
розвивають уяву, фантазію: «Білі, пухнасті 
хмарки були для них світом дивних відкриттів … 
у них діти бачили звірів, казкових велетнів: 
дитяча фантазія швидкокрилим птахом линула в 
захмарені далі, за сині моря й ліси, в далекі 
невідомі країни» [2, с. 39].  Саме під впливом 
опису цього досвіду в книзі «Серце віддаю 
дітям» у сучасному Букварі для шестиліток 
(с.с.98-99) ми помістили текст «Казкові 
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хмарини» з панорамною ілюстрацією неба, на 
якій хлопчик Михайлик, спостерігаючи за 
казковими хмаринами, бачив: «…наче стадо 
білих слонів. Он у великого слона під хоботом 
великі ікла. А то неначе хмара-кит. Оті хмарки – 
немов чарівні птахи. У них такі грайливі 
хвости!» 

З-поміж різних розділів сучасного 
мовознавства розділ «Фонетика», на наш погляд,  
є одним із найскладніших. Наші спостереження 
за навчальним процесом свідчать, що під час 
його опрацювання  у висловлюваннях наукового 
типу не тільки  учнів, а й учителів трапляється 
найбільше помилок і погрішностей у вживанні 
понять-термінів, які стосуються взаємозв’язків 
між фонетичною і графічною системами 
української літературної мови. Водночас саме з 
цього непростого розділу мовознавства сучасні 
шестирічні першокласники розпочинають  
вивчення рідної мови з опанування грамоти. Ми 
знаходимо у творчості Василя Олександровича 
велике і щире занепокоєння з приводу не тільки 
морального, а й фізичного стану першокласників 
на уроках навчання грамоти в 1 класі. Особливо 
це стосувалося використання вчителями 
негативних оцінок в оцінюванні навчальних 
досягнень учнів з грамоти. З цього приводу він 
писав: «Я вже не один рік думав: якою важкою, 
втомливою, нецікавою справою для дитини стає 
в перші дні його шкільного життя читання і 
письмо, як багато невдач пізнає  на тернистому 
шляху до знань – і все через те, що учіння 
перетворюється  в суто книжну справу. Я бачив, 
як на уроці дитина  напружує зусилля, щоб 
розрізнити букви, як ці букви стрибають у неї 
перед очима, зливаються у візерунок, у якому 
неможливо розібратися. І водночас я бачив, як 
легко запам’ятовують діти букви, складають із 
них слова, коли це заняття освітлене певним 
інтересом, пов’язане з грою і, що особливо 
важливо, коли від дитини ніхто не вимагає: 
обов’язково запам’ятай, не будеш знати – буде 
тобі погано» [3, с. 87]. Оцінку на уроках 
навчання грамоти педагог вважав ідолом, для 
однієї дитини добрим, поблажливим, а для іншої 
– жорстоким, безжальним, невмолимим. Не 
заперечуючи оцінку в цілому, Василь 
Олександрович вважав, що вона має прийти до 
учня тільки тоді, коли він буде усвідомлювати 

залежність якості своєї навчальної праці від 
особистих зусиль, затрачених на навчання.  

У цих міркуваннях великого педагога, 
висловлених ще в 50-их роках, – велика 
людяність, переживання за стан дитячої душі на 
початку її шкільного навчання. Він щедро 
ділиться з учителями своїми знахідками, 
водночас намагається застерегти від того, що  
цей досвід вони не повинні сприймати як новий 
метод навчання грамоти. Він просто був 
переконаний у тому, що шкільне життя 
першокласників має проходити у світі краси, гри, 
казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. Цей 
світ повинен оточувати дитину і тоді, коли ми 
хочемо навчити її читати й писати. Те, що 
дитина має запам’ятати, передусім має бути для 
неї цікавим. Василь Олександрович ще в 1952 
році, за 30 років до переходу на систематичне 
навчання дітей з 6 років, висловлював 
переконаність у тому, що в дитини, яка 
навчилася читати до 7 років, виробляється дуже 
цінне вміння: її зорове і мисленнєве сприйняття 
слова  і частини речення випереджує вимовляння 
прочитаного вголос. Зазначимо, що це було 
висловлено далеко заздалегідь до того, як 
психолінгвісти сформулювали дію процесу 
випереджувального синтезу. 

На завершення хочу закликати вихователів 
дошкільних закладів, учителів початкових 
класів, методистів початкової ланки освіти  
читати, вивчати, вдумуватися у золоті зернини 
спадщини Василя Олександровича 
Сухомлинського, бо бачимо, як багато з його 
думок і порад уже впроваджено в сучасній 
дошкільній і початковій освіті, а скільки ще 
залишається на сторінках його видань, а, 
можливо, і рукописів належно нами не 
оціненого. 
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УДК 37 (09) 

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК 
ЧИННИК РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 

Лариса БЕРЕЗІВСЬКА (Київ) 
У статті розкриваються ідеї В.О. Сухомлинського щодо індивідуального підходу як основи організації навчально-

виховного процесу і як чинника розвитку творчої особистості учня, шляхи його реалізації в очолюваній педагогом 
Павлиській школі. 

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, індивідуальний підхід, навчально-виховний процес, творчість, творча 
особистість. 

В статье раскрываются идеи В.А. Сухомлинского об индивидуальном подходе как основе организации учебно-
воспитательного процесса и как факторе развития творческой личности ученика, пути его развития в возглавляемой 
педагогом Павлышской школе. 

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, индивидуальный подход, учебно-воспитательный процесс, творчество, 
творческая личность. 
Нині в умовах розбудови національної 

системи освіти України, її інтеграції в 
європейський і світовий освітній простір 
пріоритетним завданням державної освітньої 
політики є створення ефективної системи 
розвитку дитини – представника покоління 
інформаційної епохи, формування соціально й 
фізично зрілої творчої особистості, громадянина 
України і світу. Як наголошується в 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 рр., потрібно створити умови для 
диференціації навчання, посилити професійну 
орієнтацію та допрофільну підготовку, 
забезпечити профільне навчання, індивідуальну 
освітню траєкторію розвитку учнів відповідно до 
їхніх особистісних потреб, інтересів та 
здібностей [3, с. 335–336]. З огляду на вимоги 
часу актуалізується звернення до історико-
педагогічного досвіду та поглядів вітчизняних 
педагогів, зокрема В.О. Сухомлинського, якому 
вдалося, незважаючи на авторитарний простір 
радянської доби, розвинути ідеї 
дитиноцентризму, індивідуального підходу до 
кожної дитини. 

Зазначимо, що великий інтерес до 
педагогічної спадщини видатного педагога-
практика і вченого є закономірним, бо вона дає 
відповіді на нагальні питання сучасної шкільної 
практики. Творчу спадщину Василя 
Олександровича вивчали і продовжують вивчати 
українські вчені (М.Я. Антонець, Н.М. Бібік, 
І.Д. Бех, Л.С. Бондар, Н.П. Дічек, Л.М. Заліток, 
Н.А. Калініченко, Ю.І. Мальований, 
О.Б. Петренко, Н.С. Побірченко, Г.П. Пустовіт, 
О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинська, Т.В. Філі-
монова та багато ін.).  

Мета нашої статті – висвітлити ідеї 
В.О. Сухомлинського щодо індивідуального 
підходу як чинника розвитку творчої особистості 
учня, з’ясувати шляхи його реалізації в 
очолюваній педагогом Павлиській школі.  

Ідея про важливість і необхідність 
індивідуального підходу до кожного учня в 

навчально-виховному процесі є однією з 
провідних у працях В.О. Сухомлинського 
(«Проблеми виховання всебічно розвиненої 
особистості», «Духовний світ школяра», 
«Формування комуністичних переконань 
молодого покоління», «Як виховати справжню 
людину», «Сто порад учителеві», «Серце віддаю 
дітям», «Павлиська середня школа», «Розмова з 
молодим директором», «Як любити дітей», 
«Слово до спадкоємця», «Розвиток 
індивідуальних здібностей і нахилів учнів» та 
багатьох інших). Свою концепцію, на думку 
академіка О.В. Сухомлинської, Василь 
Олександрович «розбудував як розвиток творчих 
сил кожної особистості в умовах колективної 
співдружності на основі етико-естетичних 
цінностей, інтересів і потреб, який спрямований, 
зрештою, на творчу працю» [1, с. 823]. 

Розглянемо детальніше окреслену проблему. 
Передусім Василь Олександрович довів, що 
індивідуальний підхід до учнів має стати 
основою педагогічної культури школи, а 
вчительський колектив повинен мати перед 
собою «картину людської індивідуальності 
кожного вихованця» [2, с. 59]. Педагог вважав, 
що розкриття індивідуальних здібностей 
кожного учня є важливим педагогічним 
завданням школи. Саме тому педагоги 
Павлиської середньої школи намагалися 
«добитися, щоб у школі не було жодного 
безликого учня, який нічим не цікавиться, якого 
ніщо не хвилює і не захоплює, який з однаковою 
байдужістю учить і математичні формули, і 
ліричні вірші, щоб кожен вихованець «з перших 
днів перебування свого в школі чимсь захопився, 
щось полюбив, розвинув свої творчі здібності, 
вийшов з її стін з певним життєвим 
покликанням» [10, с. 123]. 

Вивчення дитини в Павлиській середній 
школі було всеохоплюючим і багатогранним. 
Кожний учитель мав знати середовище, в якому 
формувалася до школи і у процесі навчання 
особистість дитини. У руслі розглядуваної 
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проблеми цінним є досвід проведення 
вчительських нарад у Павлиській середній 
школі, що переростали у психологічні семінари. 
Як описує Василь Олександрович, на таких 
засіданнях учителі обговорювали духовний світ 
конкретної дитини, джерела її розумового, 
морального, емоційного, фізичного, естетичного 
розвитку; середовище, в якому в дошкільні роки 
й у роки шкільного навчання формувалися 
розум, мислення, почуття, характер, переконання 
особистості [11, с. 232]. Двічі на місяць по 
понеділках на психологічних семінарах учителі, 
класні керівники, керівники гуртків, 
піонервожаті висловлювали думки про того чи 
іншого учня з метою виявлення його захоплень, 
нахилів. Найчастіше предметом обговорення 
були непомітні учні, які не проявляли своєї 
індивідуальності, і яких Василь Олександрович 
відносив до найважчих дітей. Спільно педагоги 
продумували для такої дитини діяльність, що 
могла б її захопити, привести до особистого 
успіху, «викликати гордість за свої творчі сили й 
успіхи» [8, с. 57–58]. На одному із засідань 
«педагогічного понеділка» педагогічний 
колектив у ході обговорення доповіді директора 
школи на тему «Формування здібностей і потреб 
учнів» прийшов до висновку, що «справжнє 
навчання – це індивідуальне творче формування 
дитини» [8, с. 61]. 

Важливо, що Василь Олександрович 
розглядав творчість дітей як «глибоко 
своєрідну сферу їхнього духовного життя, 
самовираження і самоствердження, в якому 
яскраво розкривається індивідуальна 
самобутність кожної дитини» [4, с. 112]. 

Справді в Павлиській середній школі 
навчальний процес будувався на основі 
індивідуального підходу, а саме: клас ділився на 
кілька груп відповідно до розумової підготовки 
учнів; вони не знали про це, але вчитель давав їм 
диференційовані завдання (одним – легші, 
іншим – складніші) з метою постійного розвитку 
здібностей школярів; учням надавалася 
можливість бути в різних групах з різних 
предметів; учень міг виявити здібності до 
якогось одного предмета. В.О. Сухомлинський 
обґрунтував переваги такого підходу: сприяння 
підвищенню інтелектуального рівня учнівського 
колективу; досягнення результатів «слабкими» 
учнями на певному етапі хоча б з одного 
предмета. Він наголошував, що не можна рівняти 
усіх школярів по середньому учню, бо це 
гальмує їхній розвиток, як і найсильніших. Про 
складні питання фізики, хімії, математики учні 
дізнавалися з позакласної необов’язкової роботи 
(вечори, ранки, гуртки тощо), де кращі учні 
виступали з доповідями, рефератами, у ролі 
лекторів. Індивідуальний підхід був потрібний 
для того, щоб «правильно визначити задатки, 
нахили, можливості кожного учня, визначити ту 

сферу розумового життя і творчої праці, в якій 
він міг найповніше розкрити себе» [2, с. 191].  

З власного досвіду й досвіду своїх колег 
В.О. Сухомлинський дійшов думки, що 
навчання, побудоване на індивідуальному 
підході до кожного учня, має безсумнівні 
переваги й дає позитивні результати: розвиток 
розумових здібностей учнів; установлення 
взаємних доброзичливих стосунків на уроці між 
учителем і учнями; полегшення праці педагога 
завдяки ефективній і посильній занятості усіх 
школярів. «Уроки, на яких кожен учень пізнає 
індивідуальну, особисту радість успіху, не 
вимотують, не виснажують учителя: він не знає 
напруженого очікування неприємності, йому не 
треба стежити за тими меткими, неспокійними 
дітьми, які знічев’я час від часу «частують» 
учителя витівками, – їх енергія спрямовується на 
таких уроках у потрібне русло», – наголошував 
Василь Олександрович [12, с. 439]. Окрім того, 
на таких уроках розкривається «діяльна душа» 
навіть пустунів і бешкетників. 

Павлиський директор визначив і довів 
взаємозв’язок між виявленими нахилами до 
праці, обраним її видом і навчанням учнів. Він 
вважав, що учні мають поєднувати практичну 
діяльність з опануванням теоретичних знань. 
Педагог наводить такий приклад: учні, що 
виявили нахили до праці й експериментування в 
рослинництві, у процесі позакласної самостійної 
роботи вивчають поглиблений курс ботаніки; ті, 
які захоплюються механізацією, 
електротехнікою, конструюванням і 
моделюванням, додатково ознайомлюються з 
позапрограмним матеріалом з фізики, 
поглиблено вивчають програмні розділи тощо 
[10, с. 137]. До таких учнів ставляться підвищені 
вимоги на уроках, бібліотека добирає відповідну 
літературу. Цікавим задумом у цьому руслі 
вважаємо запровадження в усіх класах, 
починаючи з 4, години улюбленого предмета 
(години творчості), де за розкладом кожний 
учень вивчатиме питання, що його цікавлять, 
заглиблюватиметься в теорію [10, с.138]. 

Вагомими є міркування педагога про те, що 
«праця, в якій Людина досягає досконалості, 
утверджує особистість, є могутнім джерелом 
виховання. Відчуваючи себе творцем, людина 
хоче бути кращою, ніж вона є. Важко 
переоцінити значення того, що вже в роки 
дитинства, на порозі отроцтва людина 
усвідомлює творчі сили і здібності. В цьому 
усвідомленні – самісінька сутність формування 
особистості» [4, с. 423].   

Педагогічний колектив, очолюваний 
Василем Олександровичем, прагнув, щоб 
кожний вихованець досяг в улюбленій справі 
значних успіхів – майстерності, досконалості. З 
власного педагогічного досвіду він переконався, 
що «шлях до успіху йде звичайно через тривалі 
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пошуки, людина пробує сили в різних справах, 
але якщо в школі панує атмосфера загального 
захоплення справою, людина знаходить справу, в 
якій виявляє себе краще, ніж інші ровесники, і 
вона гордиться своєю майстерністю». Особлива 
увага приділялася вихованню здібностей, 
нахилів у тих вихованців, у яких задатки не 
виражені яскраво. У Павлиській школі вірили, 
що «кожна людина може стати поетом, 
художником в якій-небудь справі» [9, с. 176]. 

В.О. Сухомлинський вважав, що 
індивідуальні здібності, нахили підлітків 
найефективніше виявляються в діяльності. На 
його думку, в підлітковому віці потрібно так 
організувати виховання, щоб кожний підліток 
виявив себе в певній діяльності, що найбільше 
відповідає його нахилам. Тим більше, що нахили 
і здібності надзвичайно різноманітні, тому й 
види діяльності мають бути різноманітними. 
Педагоги, які намагаються втиснути 
«багатогранні запити учнів» у рамки 
одноманітних заходів, роблять велику помилку. 
У практиці Павлиської школи виховний процес 
ґрунтувався на положенні про те, що «людина 
неповторна, і ця неповторність… особливо 
виразно виявляється в отроцтві». Тому 
педагогічний колектив спрямовував свої зусилля 
на те, щоб кожний підліток знайшов свою 
улюблену справу [5, с. 284].  

У Павлиській школі діяли різноманітні 
гуртки: технічної творчості (юних конструкторів 
і моделістів, електротехніків, столярів, 
мотористів), юннатські (юних туристів, 
дослідників природи, будівельників) та ін. [5, 
с. 284–285]. І саме гурткова робота дає простір 
для індивідуальної творчості, якої можна 
досягти у процесі діяльності підлітків, зокрема 
під час виготовлення різних моделей машин і 
механізмів, обробки дерева чи металу тощо. 
Розвитку розумових інтересів учнів сприяли 
науково-предметні гуртки (хімічний, 
біологічний, фізичний та ін.), де учні здобували 
знання з певної галузі науки, що виходили за 
межі програми. Як повідомляв Василь 
Олександрович, душею такого гуртка був 
учитель. У цьому процесі педагог визначав 
позитивну тенденцію, що відповідно до 
індивідуальних задатків, здібностей і нахилів 
учні одного й того самого віку і класу можуть 
оволодіти різним обсягом знань з того чи іншого 
предмета [8, с. 245].  

Василь Олександрович аргументував шляхи 
індивідуального підходу, самореалізації 
особистості. Передусім це створення атмосфери 
творчої праці у школі й розвиток технічної 
творчості через улюблені куточки для праці 
кожного учня, зокрема робочі кімнати технічної 
творчості, майстерні, кімнати для занять з 
машинознавства, куточки будівельника, кабінети 

електротехніки, електроніки і автоматики, 
радіотехніки тощо; розвиток художньої 
творчості через керамічну майстерню, гуртки 
художнього випалювання і випилювання; 
розвиток музичних здібностей у хорових 
колективах, дитячому оркестрі народних 
інструментів, гуртку юних баяністів, 
літературно-творчих гуртках; розвиток 
здібностей до сільськогосподарської праці в 
теплицях, зеленій лабораторії, кабінеті й 
куточках живої природи, в плодорозсаднику, 
фруктовому саду, на навчально-дослідній 
ділянці, шкільній пасіці, кролефермі тощо [10, 
с. 124–128].  

В.О. Сухомлинський довів, що ефективність 
виявлення здібностей, нахилів, покликання учнів 
для розвитку творчої особистості під час праці 
безпосередньо залежить від творчого вчителя. 
Педагог зазначав, що «чим цікавіша праця, до 
якої залучається дитина, тим яскравіше 
розкриваються її здібності, нахили, покликання. 
Якщо зразком для учня є праця вчителя, то 
вчитель стає його любимою людиною. … Якщо 
ми бачимо, що дитина, підліток до всього 
байдужі, ми думаємо й вирішуємо, з ким треба 
духовно зблизити цю юну людину. З цього і 
починається індивідуальний підхід» [9, с. 176].  

Учитель має допомогти кожному 
вихованцеві «знайти себе, виявити себе в 
улюбленій справі, оволодіти необхідними 
знаннями й уміннями, стати майстром», що є 
«альфою і омегою індивідуального підходу, 
виховання особистості і колективу» [6, с. 578]. 
Він повинен прагнути до того, щоб «у кожному 
підліткові розкрилась його живинка, пробудився 
талант», і це є шлях до справжнього народження 
громадянина [6, с. 578–579]. 

Василь Олександрович дійшов думки, що 
скільки в школі учнів, стільки і потрібно шукати 
індивідуальних стежок, а «допомогти кожному 
вихованцю знайти його стежку – це й означає 
поставити людину на ноги, ввести її в життя 
громадянином з своєю індивідуальністю» [7, 
с. 247]. У Павлиській школі кожний учитель 
намагався помітити природний задаток, 
прагнення, інтереси, нахили вихованців. «Без 
вдумливого, індивідуального, творчого підходу 
до кожної людини розв’язати це завдання 
неможливо», – писав В.О. Сухомлинський [7, 
с. 247]. А головною рисою справжнього 
вихователя є вміння бачити в кожному учневі 
«особистість, живу людину» [2, с. 61].  

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що 
В.О. Сухомлинський розглядав індивідуальний 
підхід, який уможливлював вивчення і розкриття 
нахилів, здібностей, талантів кожної дитини у 
процесі різноманітної діяльності, невід’ємною і 
безсумнівною основою здійснення навчально-
виховного процесу школи. Індивідуальний 
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підхід, що має стати складовою педагогічної 
культури школи загалом і щоденної праці 
кожного вчителя зокрема, є основоположним 
чинником у розвитку творчої особистості 
учнів. Всеосяжні ідеї педагога-гуманіста 
виходили далеко за межі школи, бо виявлення і 
розвиток за допомогою індивідуального підходу 
індивідуальних здібностей, нахилів, обдарувань 
дитини, як він зазначав, згодом (в юності і в 
зрілому віці) визначають неповторну людську 
індивідуальність і від них залежить повнота 
духовного життя людини, її щастя [5, с. 284]. 
Звичайно, ми не могли охопити всі аспекти 
окресленої проблеми. Зокрема, глибшого 
вивчення потребує питання ролі творчого 
вчителя у здійсненні індивідуального підходу в 
навчально-виховному процесі як чинника 
розвитку творчої особистості школяра у 
спадщині В.О. Сухомлинського та інших 
педагогів, про що висвітлюватимемо в наших 
публікаціях. 
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ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ  

Неля ГЛУЗМАН (Євпаторія)  
У статті представлено результати ретроспективного аналізу становлення вчителя в історії педагогіки. Визначено 

концептуальні ідеї відомих діячів народної освіти, в їх числі і В.О. Сухомлинського, які мають велике значення для 
перспективного розвитку теорії і практики професійної педагогічної освіти.  

Ключові слова: професійна підготовка вчителя, педагогічна майстерність, творчий потенціал вчителя.  
В статье представлены результаты ретроспективного анализа становления учителя в истории педагогики. 

Определены концептуальные идеи известных деятелей народного образования, в их числе и В.А. Сухомлинского, которые 
имеют огромное значение для перспективного развития теории и практики профессионального педагогического 
образования.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя, педагогическое мастерство, творческий потенциал учителя.  
Майбутнє країни визначається освітою її 

народу, а провідна роль у наданні освіти 
належить вчителю. Через діяльність учителя 
реалізується політика держави, спрямована на 
зміцнення інтелектуального, духовного та 
культурного потенціалу її громадян, розвиток 
вітчизняної науки та техніки, збереження та 
примноження культурної спадщини народу, 
формування підростаючого покоління, здатного 
до свідомого суспільного вибору.  

Професійна підготовка майбутніх учителів – 
прерогатива вищих закладів освіти й 
визначається національними нормативними 

документами, а також цілями, завданнями, 
вимогами, критеріями та стандартами, які лежать 
у основі світових та регіональних інтеграційних 
процесів, зокрема Болонського. Реформування 
системи вищої педагогічної освіти передбачає 
радикальні зміни у пріоритетних цілях навчання. 
На перший план виносяться завдання розвитку 
особистості на основі її внутрішнього 
потенціалу, згідно з найкращими культурно-
історичними та технологічними досягненнями 
людства та національними цінностями. 
Ефективним засобом оновлення змісту 
педагогічної освіти у вказаних вимірах може 
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стати історія науки, оскільки вона є невід’ємною 
складовою загальної культури, необхідною 
умовою сучасного розвитку науки, важливим 
джерелом комплексу фундаментальних і 
гуманітарних знань, засобом подолання 
суперечностей між новими й старими знаннями, 
а також одухотворення й олюднення освіти. 

Проблема професійного становлення 
вчителя завжди була актуальною в історії 
розвитку педагогічної думки. Саме тому метою 
статті є обґрунтування тези, що національна 
професійна підготовка вчителів початкових 
класів з одного боку має стародавні традиції й 
прогресивні тенденції, з іншого – є заставою 
творчого використовування педагогічної 
спадщини в умовах модернізації освітньої 
системи України. 

Розвиток професійної освіти в Україні 
висвітлено у дослідженнях багатьох педагогів та 
методистів: О.А. Абдулліної, А.М. Алексюка, 
О.В. Глузмана, В.В. Горшкової, В.М. Гриньової, 
В.О. Гусєва, І.А. Зязюна, М.Я. Ігнатенко, 
Г.А. Луканкіна, О.Г. Мордковича, М.Д. Никан-
дрова, І.О. Новик, О.І. Піскунова, К.К. Пла-
тонова, Н.О. Половникової, Л.І. Рувинського, 
О.Я. Савченко, В.А. Семиченко, З.І. Слєпкань, 
Н.Л. Стефанової, І.Ф. Тесленко, Н.Д. Хмель та 
ін. Згідно з положеннями їх наукових праць, 
основними завданнями підготовки педагогічних 
працівників в Україні є: оптимізація кадрового 
забезпечення навчальних закладів; модернізація 
системи підготовки педагогічних працівників; 
оновлення змісту та форм професійної діяльності 
педагогічних працівників, удосконалення 
післядипломної освіти; підвищення ролі вчителя 
у формуванні громадянського суспільства; 
поглиблення міжнародного співробітництва у 
сфері новітніх технологій і розширення співпраці 
з діаспорою; підвищення рівня соціально-
економічного та фінансового забезпечення 
підготовки педагогічних працівників, їх 
професійної діяльності та післядипломної освіти. 

Новим поштовхом у модернізації 
професійної підготовки майбутніх учителів стало 
створення нової концепції гуманістичної 
педагогічної освіти, наближеної до життя. 
Метою педагогічної освіти має бути формування 
особистості педагога, здатного реалізовувати 
головне завдання освіти – всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства – відповідно до тієї частини 
культурної спадщини, з якої він спеціалізується 
[6]. 

Проблема професійної підготовки вчителя 
була актуальною в різні історичні епохи. Так, ще 
Марк Фабій Квінтіліан, римський педагог-оратор 
(42-118 рр.). у рішучій формі висловив вимоги до 
вчителя, які не раз повторювалися майже його 
словами в європейській педагогіці. Педагог-

оратор зазначав, що вчитель, насамперед, 
повинен викликати в собі батьківські почуття до 
своїх учнів; а також учитель повинен бути 
простим у викладанні, терплячим у роботі, 
більше старанним, ніж вимогливим. Учитель 
повинен охоче відповідати тим, хто запитує, і 
змушувати відповідати мовчазних. 
М.Ф. Квінтіліан зазначав, що вчитель, повинен 
бути ґрунтовно підготовлений, тому рішуче 
відкидав думку, що для навчання дітей 
молодшого віку придатний менш здібний і 
підготовлений учитель, ніж для дітей старшого 
віку. Якщо початкове навчання доручити 
поганому вчителеві, то в майбутньому буде 
важко виправляти його помилки. Він вважає, що 
дитячим головам шкодить надмірна 
вимогливість учителя, оскільки від неї 
народжується боязкість, зневіра і, нарешті, огида 
до навчання [3]. 

Вперше про роль учителя у навчанні та 
вихованні дітей на повний голос заявив відомий 
чеський педагог-демократ, основоположник 
дидактики Ян Амос Коменський. Розкриваючи 
мету, принципи, методи навчання та виховання 
дітей, він велику увагу приділив особистості 
вчителя, його ролі в навчально-виховній роботі 
школи. 

Принцип „вчити інтенсивно, щоб ні в учнів, 
ні в учителів не було перевантаження або нудьги, 
щоб навчання відбувалося з великим 
задоволенням для обох сторін”, на думку 
Я.А. Коменського, висуває особливі вимоги до 
вчителя. Йому, творцю майбутнього, необхідно 
багато знати й вміти; володіти мистецтвом 
навчання та виховання; знати, чому, коли та як 
необхідно виявляти вміння використання 
мистецтва суворості; необхідно збуджувати в 
дітях гаряче бажання пізнання та навчання, а це 
можливо, якщо вчитель буде притягувати їх 
своїми манерами та словами, батьківським 
ставленням, якщо він буде чесним і 
працелюбним [2]. 

Видатний німецький педагог-демократ, 
основоположник сучасної системи виховання 
Адольф Дістервег у книзі „Керівництво до 
підготовки німецьких учителів” (1835 р.), 
розкриваючи принципи розвиваючого навчання 
та систему дидактичних правил, обґрунтував 
певні вимоги до підготовки вчителя. Любов 
учителя до предмета, володіння методикою 
викладання, уміння викликати в учня радісне 
усвідомлення знання та вміння, бажання 
вчитися – ось основа успішної роботи вчителя, 
вважав А. Дістервег. Але ці положення, на його 
думку, наберуть сили лише за умови 
систематичної самоосвіти, досконалості у своїй 
спеціальності, систематичного вивчення 
педагогіки та методики. Він вважав, що освіта 
ніколи та ніде не буде чимось завершеним, вона 
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перебуває у стані становлення та змін, 
реалізується в діяльності та вдосконаленні. 
Процес навчання інших для самого вчителя, 
стверджував А. Дістервег, є школою самоосвіти. 
Тому він повинен постійно працювати над 
розширенням свого світогляду: загального – як 
людина та громадянин, спеціального – як 
учитель. 

А. Дістервег стверджував: „Як ніхто не 
може дати іншому того, чого не має сам, так не 
може розвивати, виховувати та навчати інших 
той, хто сам не володіє належним рівнем 
розвитку, виховання та навчання” [2, с. 198)]. 

Багато вітчизняних педагогів у різні 
історичні періоди також працювали над 
проблемою підготовки вчителя. 

Видатний просвітитель XVIII ст. 
Г.С. Сковорода завжди високо цінував працю 
вчителя, був до нього вимогливим: сила педагога 
в його знаннях, благородстві, любові до дітей, до 
своєї справи. Істинного вчителя, на думку 
Г. С. Сковороди, характеризує, перш за все, 
любов до свого народу, висока людяність, 
принциповість, відсутність розходження між 
словом і ділом. Важливою якістю вчителя 
мислитель вважає педагогічну майстерність: 
уміння викладати цікаво, наочно, застосовувати 
вправи, роботу над книгою, володіння голосом 
тощо [8]. 

У 60-х роках XIX ст. значні зміни у розвиток 
вітчизняної педагогіки вніс видатний хірург, а 
згодом і не менш видатний педагог М.І. Пирогов. 
Він заново відкрив вітчизняній педагогіці її 
соціальну роль і соціальну значущість. 
Працюючи опікуном Одеського та Київського 
навчальних округів, він лаконічно формулює 
вимоги до вчителя: 

– кожний учитель повинен мати достатню 
загальну та спеціальну підготовку; 

– він повинен стояти якомога вище в 
моральному та загальнокультурному відношенні; 

– учитель повинен прагнути до 
вдосконалення педагогічної майстерності: „Яку б 
систему не обрали та як би вміло не було 
складено статут, якими б добрими не були 
інструкції та програми, все-таки весь успіх 
справи залежатиме від особистості” [4, с. 80]. 

Вагомий внесок у вирішення проблеми 
підготовки вчителя вніс видатний вітчизняний 
педагог К.Д. Ушинський, який підкреслював 
соціальну та моральну роль учителя, одночасно 
називаючи його вихователем. Даючи високу 
оцінку діяльності вчителя в суспільстві, він 
писав: „Вихователь, який стоїть на одному рівні 
з сучасним вихованням, відчуває себе живим, 
діяльним членом великого організму, який 
бореться з невіглаством і вадами людства, є 
посередником між усім, що було шляхетного та 
високо морального у минулій історії людей, і 
поколінням новим, охоронцем святих заповітів 

людей, що боролися за істину. Він відчував себе 
живою ланкою між минулим і майбутнім...” [10, 
с. 192].  

К.Д.Ушинський заперечував і активно 
виступав проти думки щодо не важливості 
педагогічних знань, проти того, що основне – це 
досвід, практика, а знання про педагогічний 
процес прийдуть під час роботи. З цього приводу 
він писав: „Мистецтво виховання має ту 
особливість, що майже всім воно здається 
справою знайомою та зрозумілою, а окрім 
терпіння, вроджених здібностей і вміння, 
необхідні ще й спеціальні знання, хоча 
багаточисленні педагогічні помилки наші могли 
б усіх переконати в цьому” [10, с. 192]. 

К.Д. Ушинський підкреслював, що 
вихователь повинен володіти широким колом 
знань з анатомії, фізіології, філософії, економіки 
та інших наук, а основне – знати дитину в усіх 
відношеннях. Ці знання педагог назвав 
людинознавством. 

XX століття з усіма своїми історичними 
змінами й катаклізмами у певні історичні 
моменти вносило свої вимоги до професійної 
підготовки вчителя. Утворення та діяльність 
Української народної республіки (1917-1919 рр.) 
внесло певні зміни у формування українського 
шкільництва, висунуло нові вимоги до особи 
вчителя. Серед видатних діячів того часу 
особливої уваги заслуговує діяльність 
С.Ф. Русової, яка в період української революції 
була головою департаменту дошкільної та 
позашкільної освіти, головою Центрального 
Бюро Всеукраїнської вчительської спілки. 

Серед багатьох проблем становлення 
української національної школи С.Ф. Русова 
торкається проблеми підготовки вчителя. Вона 
науково обґрунтувала вимоги до вчителя нової 
школи: фундаментальна науково-теоретична та 
методична підготовка; високі моральні якості; 
постійне прагнення до самовдосконалення та 
самоосвіти; висока працездатність і любов до 
праці; справедливість і доброта; національне 
розуміння дитини тощо [7]. 

Разом із тим С.Ф. Русова окреслила й певні 
шляхи підготовки українського вчительства, а 
саме: створення спеціальних навчальних 
закладів; внесення радикальних змін до 
діяльності існуючих учительських шкіл, 
педагогічних класів, жіночих гімназій; 
викладання української мови, літератури, історії 
України, географії рідного краю на учительських 
курсах; організація у вищих навчальних 
закладах, що готували вчителів, кафедр 
українознавства. 

Формуючи вимоги до вчителя, С.Ф. Русова 
писала: „Це мусить бути незвичайної моральної 
краси людина, що безпосередньо своїми 
переконаннями, всім своїм поводженням 
повинна впливати на своїх учнів... Учитель 
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повинен бути не якимсь ремісником, а апостолом 
правди та науки, який має перед собою не лише 
матеріальну нагороду за працю, а велике гуманне 
завдання” [7, с. 210]. 

Серед вимог до особистості вчителя, 
висунутих А. Волошином – видатним педагогом 
Закарпаття початку XX ст., важлива роль 
надається методиці викладання, якою повинен 
володіти вчитель: „Метода вчителя лиш тоді має 
силу, а навчання тоді буде артистичне, коли 
вчитель є артистом, коли в навчання своє вкладе 
живу особистість” [4, с. 94]. 

П.П. Блонський, науково-педагогічна 
діяльність якого є яскравим прикладом 
поєднання теорії та практики, стверджував, що 
вчителі повинні бути вихованими та глибоко 
освіченими людьми, безперервно вдою-
коналюючи свої знання та майстерність, бути 
цікавими особистостями, які люблять життя. 
Щоб стати такими вчителями, вважав він, 
студенти ще у вищому навчальному закладі 
повинні брати активну участь у педагогічній 
роботі та громадському житті. П.П. Блонський 
також закликав до органічної єдності 
теоретичної та практичної підготовки, тісного 
зв’язку педагогічної теорії зі шкільною 
практикою та реалізував ці вимоги у своїй 
практичній діяльності в ролі керівника та 
викладача Академії соціального виховання. Він 
стверджував, що практикою навчання можна 
оволодіти лише на практиці; педагогіку 
неможливо вивчити лише лекціями та книгами, а 
важливою умовою формування практичних 
умінь і навичок у стінах педагогічного вищого 
навчального закладу є практика [1]. 

Значний внесок у розробку проблем 
підготовки вчителя вніс А.С. Макаренко. Він 
завжди підкреслював роль педагогічної 
майстерності в діяльності вчителя, вказував 
шляхи оволодіння нею та вважав, що необхідно 
глибоко оволодіти педагогічною теорією – 
„найбільш складною, діалектичною, рухливою 
наукою”, а також технологією педагогічного 
процесу, педагогічною технікою [5, с. 101]. 

Педагогічна майстерність, на думку 
А.С. Макаренка, – це не особливе мистецтво, яке 
вимагає таланту, а спеціальність, якій треба 
вчитися. Він вказує шляхи формування 
педагогічної майстерності, які залишаються 
актуальними й сьогодні: розвиток уваги вчителя, 
вміння читати обличчя вихованців, їх жести, 
внутрішні стани тощо; формування вміння 
керувати своїм обличчям, поведінкою, жестами; 
формування мовної техніки, постановка голосу; 
розвиток емоціонально-вольових якостей і 
комунікативних умінь; акторська підготовка, 
вміння грати в дитячому колективі, розігрувати 
педагогічний гнів, йти на педагогічно доцільний 
ризик; підготовка до подолання опору 

вихованців виховним впливом; психологічна 
підготовка, формування дослідницьких навичок 
майбутнього вчителя [5]. 

Ідеї відомих вітчизняних педагогів щодо 
завдань, змісту та методів підготовки вчителя 
отримали широкого визнання та 
розповсюдження в педагогіці 50-70-х років. У 
цій галузі цікавими є думки 
В.О. Сухомлинського. Він підкреслював 
необхідність глибокого знання науки, основи 
якої викладає вчитель, творчого володіння 
педагогікою та психологією, технологією та 
технікою педагогічної роботи, педагогічною та 
мовною культурою. В.О.Сухомлинський завжди 
показував приклад створення творчої лабораторії 
вчителя, її збагачення з року в рік. „За своєю 
логікою, за філософською основою, за творчим 
характером, – стверджував вчений, – педагогічна 
праця неможлива без елементу дослідження... 
Стає майстром педагогічної праці найшвидше 
той, хто відчув у собі дослідника” [9, с. 248]. 

Близькість педагогічної праці до наукового 
дослідження В.О. Сухомлинський вбачав у 
аналізі фактів і необхідності передбачати. 
Учитель, вважав він, який не вміє або не хоче 
думками проникати в глибину фактів, у 
причинно-наслідкові зв’язки між ними, 
перетворюється в ремісника, а його праця за 
відсутності вміння передбачати стає мукою: 
вчитель мучиться сам і мучить дітей. 

Ідеї видатних діячів народної освіти, 
відомих вітчизняних педагогів про принципи та 
зміст підготовки вчителя на різних історичних 
етапах мають велике значення для теорії та 
практики вищої педагогічної освіти. 
Обґрунтовані ними принципи зв’язку навчання 
та виховання майбутніх учителів із життям, 
єдності теоретичної та практичної підготовки, 
поєднання навчально-виховної роботи у ВНЗ із 
самоосвітою майбутніх учителів, підготовки їх 
як до викладацької, так і до виховної роботи 
стали провідними й отримали подальший 
розвиток у теорії та практиці сучасної вищої 
педагогічної школи. 

Нові реалії сучасності, інтеграція молодої 
держави у світове співтовариство вимагають 
створення нової системи освіти, якій притаманні, 
з одного боку, особливості національного 
характеру, а з іншого – відповідність 
міжнародним критеріям і вимогам. В умовах 
високого динамізму розвитку науки й освіти, 
стрімкого оновлення системи знань на перший 
план виступають завдання перегляду змісту та 
форм навчання, орієнтації вищої освіти на 
особистість студента, запровадження нових 
технологій навчання, які забезпечували б високу 
якість підготовки випускників вищої школи. 

Таким чином, проблема професійної 
підготовленості вчителя до педагогічної 
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діяльності у контексті сучасних підходів 
пов’язана з його особистісним досвідом, 
особистісним вибором, особистісними 
цінностями. Саме тому формування професійної 
майстерності у студентів педагогічних закладів 
потребує подальшого дослідження, 
використання у практиці організації навчально-
виховного процесу новітніх підходів, 
запровадження ефективних освітніх технологій, 
що сприятиме підготовці спеціалістів згідно 
нових стандартів, продиктованих входженням 
України в європейський освітній простір. 
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ПРИРОДОЛЮБНА ЕТИКА В.СУХОМЛИНСЬКОГО – 
СКЛАДНИК ЙОГО СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ  
ТВОРЧОГО НАЧАЛА ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

Наталія ДІЧЕК (Київ) 
На основі виокремлення з етичної концепції В.Сухомлинського тих положень, які стосуються акцентування єдності 

природи і людини, у статті обґрунтовано значущість етико-екофільних ідей педагога для виховання молоді у суспільстві 
доби постпостмодерну. 

Ключові слова: екологічна етика, екофільна педагогіка, етика постмодерну, етика постпостмодерну, етична 
концепція В. Сухомлинського. 

На основе выделения из этической концепции В. Сухомлинского положений, касающихся акцентирования единства 
природы и человека, в статье обосновано непреходящее значение этико-экофильных идей педагога для воспитания 
молодежи в постпостмодерном обществе.  

Ключевые слова: экологическая этика, экофильная педагогика, этика постмодерна, этика постпостмодерна, 
этическая концепция В. Сухомлинского. 
У кожного, хто неодноразово звертався до вивчення спадщини Василя Олександровича 
Сухомлинського, поступово утворюється 

своє поле зацікавленого пошуку, що і дає 
можливість заглибитися у багаторівневий світ 
ідей видатного педагога і мислителя. Для мене 
таким полем є його етичні розмисли, які 
фактично утворюють етико-педагогічну 
концепцію, що у багатьох своїх аспектах 
випередила розвиток вітчизняної етичної думки. 
Раніше, на основі дослідження праць педагога, 
нами було виокремлено [6; 7] основні, найбільш 
інтегровані термінальні (особистість і її 
термінальна якість – людяність) й 
інструментальні (духовність і творчість) цінності 
як моральні категорії, притаманні його 
світобаченню. Тепер звернемося до 
формулювання Василем Олександровичем 
міркувань про ставлення до природи і її цінність 
у житті людини, що тлумачимо як провісницьке 
закладання основ сучасної екологічної етики у 
вимірі педагогіки. Закладене темою ювілейної 

конференції питання розвитку творчої 
особистості спонукало до аналізу думок 
В.Сухомлинського про зв’язок природи і 
творчого розвитку особистості у контексті 
окреслених у його педагогічній спадщині 
етичних положень. 

Мета статті – на основі виокремлення з 
множини положень етичної концепції 
В.Сухомлинського тих, які були «паростками» 
вітчизняної педагогічної екоетики, та міркувань 
про роль природи у творчому становленні 
людини довести їх значущість для виховання 
молоді у суспільстві доби постпостмодерну. 

Екологічна етика як окрема галузь етичних 
знань, «предметом якої є моральне ставлення 
людини до живої і неживої природи» [9], набула 
визнання в світі лише в останній третині ХХ ст., 
коли очевидними стали катастрофічні загрози 
непродуманого і безвідповідального ставлення 
суспільства до довкілля. Домінування 
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утилітарного підходу до визначення ролі 
природи у забезпеченні життєдіяльності людей, 
ставлення до неї насамперед як до засобу 
створення необхідних людству умов існування 
призвело до стійкого вкорінення у суспільній 
свідомості переконань у можливості ігнорувати 
самоцінність природи. Поширення у світі 
занепокоєння таким станом речей спонукало до 
розуміння необхідності збереження і відтворення 
всіх ланок біосфери, а життєво важливим стало 
виховання у землян високоморального ставлення 
до природи, живої й неживої, особливого її 
бачення і співпереживання, аби люди полюбили 
Природу, як саме життя [2; 14]. Власне 
альтернативи цьому немає. Як на початку 
ХХІ ст. стверджував відомий фахівець у галузі 
розроблення сучасної екоетики, автор 
математичної моделі стабільності біосфери в 
умовах антропогенних упливів російський 
академік М.Моісеєв, умовою виживання людини 
на планеті є дотримання стратегії розвитку 
[суспільства – прим. Н.Д.] як ”системи дій, 
спрямованих на можливість реалізації принципів 
екологічного імперативу та коеволюції людини і 
біосфери“ [12]. Ставлення до природи нині 
визнається етичною проблемою [2; 14; 29]. 

В аспекті здійснення сучасного екологічного 
виховання дітей зазначимо, що воно 
забезпечується завдяки ідеї поєднання 
традиційних екологічних цінностей – бережливе 
ставлення до природи, раціональне 
природокористування – з утвердженням 
безумовної самоцінності природи, «уведенням її 
світу у простір людських цінностей» [5, с. 27], 
тобто зі становленням екологічної свідомості 
екоцентричного типу як чинника гармонійного 
розвиту суспільства і природи. 

В. Сухомлинський вже у 50-60-ті роки 
ХХ ст., формулюючи свою концепцію виховання 
гармонійної особистості, “вплітав” в неї ідеї 
поціновування і шанування природи, 
проголошував єдність людини і світу. 
Перечитування його останніх прижиттєвих праць 
(всі вони побачили світ у 1970 р.) – "Школа і 
природа", "Природа – джерело вихованості", 
"Природа, праця, світогляд", "Труд душі", у яких 
представлені філософсько-освітні міркування 
видатного педагога про роль природи у 
педагогічному процесі і у системі цінностей 
людського життя, дає підстави для висновку: він 
не уявляв становлення душі і розуму дитини поза 
зв’язком з довкіллям і водночас відчував загрози 
споживацького ставлення до нього. Не даремно 
вже наприкінці 60-х років педагог приділив таку 
пильну увагу саме формуванню у дітей 
відповідального, етично і естетично ціннісного 
ставлення до природи, відчуття єдності з нею, бо, 
як мислитель планетарного виміру, він 
непокоївся захопленням ідеями “підкорення 

природи”. Підняті питання – надзвичайно 
важливі для сьогодення, а тому заслуговують на 
осмислення й актуалізацію, особливо у контексті 
процесів модернізації етичних засад буття і 
пошуку виходу з екологічної кризи.  

Зважаючи на те, що у своїх працях 
В.Сухомлинський багаторазово акцентує увагу 
на важливості формування у дітей ставлення до 
природи не як до джерела, з якого слід лише 
брати, а як до організму, клітинами якого є все 
живе і неживе, маємо підстави стверджувати, що 
видатний педагог-мислитель відчув загрозу 
настання часу екологічних викликів і 
виникнення специфічних моральних проблем. 
Тому вся його спадщина пронизана думками про 
відносини дитини і природи. Спостерігаючи 
прояви утилітарного ставлення до природних 
багатств, Василь Олександрович не лише 
привчав своїх учнів бути не байдужими до явищ 
їх руйнації, а й передбачливо почав 
формулювати ідеї, звернені до вчителів, 
суспільства про необхідність засобами 
педагогіки виховувати покоління не хазяїв 
природи, а її шанувальників і піклувальників, що 
ми визначаємо як екофільну або природолюбну 
педагогіку . 

Водночас думки українського педагога не 
втратили своєї цінності і звучать суголосно 
сучасним положенням екологічної етики [8], що 
є свідченням прогностичного потенціалу його 
творчої спадщини. Вважається, що екологічна 
етика як напрям у світовій теорії моралі 
остаточно виокремився у 80-х роках ХХ ст. з 
посмертним визнанням творів американського 
вченого О.Леопольда ("етика землі") і німецько-
французького гуманіста А.Швейцера 
("благоговіння перед природою"), які 
обґрунтували рівність всіх складників 
екосистеми, одним з яких є і людина. На 
пострадянських теренах екоетика набула 
визнання лише у 90-ті роки [14]. Однак вже 
наприкінці 60-х років, суголосно ідейній 
тональності фундаторів екоетики, прозвучали 
слова В.Сухомлинського: "Природа – не тільки 
середовище навколо нас, а й всенародне добро й 
багатство… Формування світоглядних 
переконань залежить від того, як пізнається 
природа, як людини з дитинства бачить, розуміє і 
відчуває її, як вона входить в її життя. 
Розглядати кожну квітку і кожну пелюстку, 
крильця метелика і пушинку, що впала з тополі – 
це теж бачення природи, дуже важливе для того, 
щоб думати про неї правильно розуміти її і 
правильно ставитися до неї" [20, с.554]. 

Переконані, що звернення до спадщини 
В.Сухомлинського набуває нового сенсу і в 
обставинах сучасних трансформацій в етиці як 
галузі філософії, і вмотивовується, на нашу 
думку, двома істотними причинами. По-перше, 
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поділяючи думку російського вченого 
В.Назарова про те, що Василь Олександрович є 
представником вітчизняної етичної думки [13], 
який збагатив філософський дискурс 
радянського періоду, вважаємо: його ідеї слід 
проаналізувати і співвіднести з новітніми 
етичними орієнтирами, бо спадщина педагога 
має невикористаний і актуальний етико-
виховний потенціал, який ще чекає на своє повне 
осягнення та наукову інтерпретацію 
наступниками.  

По-друге, в етичних побудовах педагога-
мислителя виразно прослідковуються цілком 
конкретні ідеї, співзвучні декотрим з тих, що 
стали основоположними у постмодерній 
філософії, зокрема ідеї “відповідальності за 
здійснюване людиною вчинками тут і зараз 
майбутнє” [30, с.998], тому аналіз його праць 
дасть змогу встановити рух думок у вітчизняній 
філософії освіти.  

По-третє, з поступовим відходом від 
нігілістичних суджень постмодерну, які 
обґрунтовували непридатність і недосконалість 
цінностей класичної етики, спостерігається 
повернення філософської думки до 
універсальних етичних бінарностей 
(К.Шапінська), але з урахуванням зумовлених 
часом змін світоглядних детермінант, що 
відображається у постулюванні цінностей 
інтерпретаційної діалогічності буття 
(А.Прокоф′єв). І у цьому зв’язку зростає 
доцільність поглибленого аналізу міркувань 
В.Сухомлинського, які, з певними історичного 
зумовленими засторогами, відповідають зокрема 
на екоетичні виклики сьогодення. 

У розвитку етики в СРСР дослідники 
виділяють період 60-90-х років як час переходу 
від моральної ідеології до моральної теорії [13, 
с.180]. Для етичного дискурсу зазначеного 
історичного відтинку, вважає В.Назаров, 
характерними були дві якості – світоглядна 
єдність етичних досліджень і моральне 
теоретизування. Лише 70-ті роки вчений пов'язує 
з появою тенденції до розгляду моралі як 
способу духовно-практичного осягнення світу. З 
цього приводу висловимо думку, що напевне 
науковець не був достатньо обізнаний з працями 
В.Сухомлинського у їх повному обсязі, бо 
інакше мав би підстави уточнити хронологію 
розвитку вітчизняної етики, оскільки у творах 
"Етюди про комуністичне виховання" (1967), 
"Серце віддаю дітям" (1968-1969), у численних 
статтях 60-х років Василь Олександрович 
звертався до духовного світу особистості, 
проголошував необхідність формувати у молоді 
емоційно-ціннісне ставлення до життя. У своєму 
світобаченні Василь Олександрович первинно, 
іманентно основувався на тих концептуальних 
смислах, які виходили за межі усталених у 
радянський час світоглядних стандартів, і 

визначали його розуміння буття в цілому і 
конкретної педагогічної дійсності та її проблем 
зокрема. До таких концептів відносимо й 
визнання ним природи одним з головних 
інструментів виховання творчої людини-
громадянина. 

Нагадаємо, що саме у 60-ті роки ХХ ст. 
теоретична етика (або універсальна, нормативна) 
у світовому науковому вимірі почала 
видозмінюватися, набувати практико 
орієнтованого характеру і в її руслі 
сформувалася прикладна етика [4], яку деякі 
сучасні дослідники протиставляють 
універсальній етиці або неокантіанській етиці 
імперативів-приписів [11]. Як представник 
універсальної етики, В.Сухомлинський 
сформулював свою концепцію виховання 
"високих моральних якостей і норм поведінки" 
[24] людини-будівника соціалістичного 
суспільства, водночас він "мораль, етику взяв за 
основу духовного життя дитини, 
інтелектуальний, фізичний розвиток, трудове й 
естетичне виховання поставив у пряму 
залежність від ціннісних орієнтацій, ціннісного 
світосприйняття, як корінь духовності взагалі. 
…увів у педагогічну науку і шкільну практику 
такі цінності, як совість, сором, любов, 
терпимість, співчуття, співпереживання, повага, 
шана, обов’язок, свобода тощо" [16, с. 7].  

Навряд чи зазначені моральні норми, попри 
їх загальність (універсальність), можуть бути 
аргументовано знехтувані прихильниками 
постмодерної етики, яка проголошує доцільність 
етичної «самотехніки» поза підпорядкуванням 
існуючому ціннісно-нормативному канону. До 
того ж, як зазначає сучасний американський 
філософ Г.Г. Кьоглер, теоретики постмодерну 
хоча й відкидають універсальність 
(трансконтекстуальність) поняття істини та 
моральних норм, але їхні власні філософські 
розмисли передбачають наявність певної точки 
зору на норми і містять теоретичні узагальнення 
[11, с.1]. Він також констатує певну 
«вичерпаність» постмодерної ідеї 
самоствердження особистості через заперечення 
і відкидання етичних вимог. Такої ж думки 
дотримуються й російські дослідники, які 
зазначають, що філософія постмодерну призвела 
до “повної девальвації етичних цінностей” [10], 
що й спричинило “відновлення в культурі 
універсальних бінаризмів” [27]. Водночас 
постпостмодерн постулює моральний 
неоуінверсалізм (Г.Г.Кьоглер) і багатосторонній 
діалог, стимулюючи розвиток прикладної етики. 

Прикладна етика, методологія якої диктує 
полілог, покликана розв’язувати нагальні 
проблеми конкретної спільноти людей, в межах 
якої виникло і відбувається обговорення етичних 
колізій. У результаті замість єдиної для всіх 
етики почали розвиватися численні прикладні 
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етики – соціальна, правова, інформаційна, 
біоетика тощо. З деяким застереженням до них 
можна відносити і педагогічну етику, як 
професійну етику [26, с.640], або теорію, що 
поєднує мораль з педагогікою. 

У першому наближенні до аналізу системи 
етичних поглядів В.Сухомлинського її слід 
відносити насамперед до сфери професійної 
етики та ще й обмежити характеристиками, 
притаманними контексту "соціалістичної етики" 
(В.Назаров). Проте заглиблення у твори, а 
головне – їх аналіз у хронології розвитку 
педагогом своїх ідей, переконує, що попри 
вимушену заідеологізовану форму висловлювань 
(як показує текстовий аналіз публікацій і 
рукописів – часто нав’язану цензурним 
редагуванням [7]), В.Сухомлинський вийшов за 
межі суто прикладної етики, досягши 
універсального рівня у своїх тлумаченнях сенсу 
людського життя і його поєднаності з 
навколишньою природою. Поряд з цим і 
традиційну універсальну етику педагог доповнив 
не лише теоретичними морально-виховними 
положеннями, а цілком конкретними, 
прикладними міркуваннями-рекомендаціями 
щодо шляхів і способів формування у дітей 
моральних норм, суголосних ідеям сучасної 
екоетики. Його педагогічні поради у цій сфері не 
втратили значущості, а навпаки набули 
злободенного звучання у час глобалізації 
екологічних проблем, до яких призводить 
нерегульований, безпрецедентний промислово-
економічний розвиток і необмежено зростаючі 
суспільні та індивідуальні потреби. Таким 
чином, етичні засади екофільної педагогічної 
концепції Василя Олександровича виявляються 
затребуваними у добу постпостмодерну, коли 
актуалізується формування почуття 
відповідальності за Природу як одна з базових 
термінальних якостей особистості.  

Викладене доповнимо також такими істотно 
важливими і не властивими етиці радянської 
доби міркуваннями педагога, як тлумачення ним 
значення довкілля у розвитку творчої уяви. Він 
закликав розвивати її у дітей з дошкільного віку 
через споглядання живої і неживої природи, 
поєднуючи таке спостереження обговоренням із 
збудженням образного сприйняття, і далі – зі 
складанням самими дітьми казок і оповідань. У 
ході довготривалого педагогічного експерименту 
з молодшими школярами він зробив принципово 
важливе педагогічне узагальнення: ”Казка, гра, 
фантазія – животворне джерело дитячого 
мислення, благородних почуттів і прагнень. 
Багаторічний досвід переконує, що естетичні, 
моральні та інтелектуальні почуття, які 
народжуються в душі дитини під враженням 
казкових образів, стимулюють потік думок, який 
пробуджує до активної діяльності мозок, зв’язує 

повнокровними нитками живі острівці мислення. 
Через казкові образи в свідомість дітей входить 
слово з його найтоншими відтінками; воно стає 
сферою духовного життя дитини, засобом 
висловлення думок і почуттів – живою 
реальністю мислення. ... Мої вихованці не 
оволоділи б навичками абстрактного мислення, 
якби в їх духовному житті казка не стала цілим 
періодом” [21, с.176-177].  

Згадані думки В.Сухомлинського дають 
підстави для твердження, що він уважав творчу 
уяву або імагінацію вищим рівнем мислення. А 
це, у свою чергу, висновує думку, що його 
позиція збігається з концепцією філософії уяви 
російського філософа першої половини ХХ ст. 
Я.Голосовкера, не визнаного у радянський час, 
чиї філософські твори були видані лише у 1988 р. 
Незалежно один від одного, мислителі дійшли 
новаторських узагальнень про місце уяви у 
процесі мислення. Піддаючи сумніву примат 
раціональності у світогляді людини, 
Я.Голосовкер наголошував, що ”уявляючи, ми 
одночасно розуміємо” і що ”уява абсолютна і 
визначає людське пізнання та творчість, прагне 
раціонального розвінчання «раціо» без ідеалізму 
і містики”, а необхідність імагінації є в людині 
“голосом культури і природи “ [3].  

І Василь Олександрович у своїх роздумах 
про виховання зміг вийти з тенет панівної 
матеріалістичної доктрини і піднятися до 
вершини більш універсального тлумачення 
смислу буття людини – до визнання 
невичерпності світу. Дійшовши висновку, що 
наука у своїх можливостях не всесильна, і що 
людське існування значно багатше у реальних 
виявах, ніж їх раціональна реконструкція, Василь 
Олександрович писав: “Чим значніше місце у 
житті людини займає інтелект, … тим важливіше 
для його всебічного розвитку культура почуттів. 
…Емоційне безкультур’я освіченої людини – 
таке саме зло, як й інтелектуальне невігластво“ 
[31, с. 42]. Почуттєво-ціннісний підхід 
В. Сухомлинського до визначення основ 
виховання і моралі не узгоджувався з 
генеральним напрямом розвитку радянської 
педагогіки, де пріоритет надавався 
інтелектуальній складовій навчально-виховного 
процесу. У статті “Роки отроцтва – друге 
народження“ (1966), яку донька вченого 
О. Сухомлинська характеризує як працю зрілого 
педагога, є такі міркування: “Найвищим 
двигуном людської поведінки є переконаність – 
“цар у голові“, збагачена досвідом і моральними 
цінностями. Однак все це оволодіває свідомістю 
вихованця лише тоді, коли крім розуміння добра 
і зла, крім логічного аналізу – що добре і що 
погано, у душі живе почуття, переживання добра 
і зла“ [31, с. 26]. 
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На основі вивчення творів 
В.Сухомлинського висуваємо твердження, що 
система його етичних поглядів основується на 
кількох ключових принципах, що несуть, на 
нашу думку, позачасову універсальність 
закладених смислів, а саме: моральний антеїзм1, 
духовність, екзистенційний емоціоналізм2. 
Останній, хоча й не задекларований відкрито, але 
присутній у текстах педагога, що пояснюємо 
об’єктивною обмеженістю світоглядних основ 
тогочасного етичного дискурсу, спрямованого на 
пріоритети колективістського світогляду і 
раціоналізму. Однак піднесена емоційність у 
тлумаченні В.Сухомлинським моральних норм і 
цінностей на тлі нормативно-сухого 
теоретизування радянської етичної традиції 
стала вирізняльною особливістю його етичних 
побудов. Іншою характерною їх рисою вважаємо 
наскрізну ідею нерозривності буття людини і 
природи, як неподільної єдності. 

Відповідно до теми статті розкриємо лише 
думки Василя Олександровича щодо ролі 
довкілля у педагогічному процесі, важливості 
виховання у дітей емоційно-ціннісного 
ставлення до природи і моральних зобов’язань 
перед нею, що сукупно тлумачимо як вияв 
морального антеїзму. "Природа – величезної ваги 
виховний фактор, що накладає свій відбиток на 
весь характер педагогічного процесу. Природа як 
світ, в якому дитина народжується, пізнає 
навколишню дійсність і саму себе, полегшує 
виховну роботу і водночас ускладнює її, бо 
робить її багатшою, багатограннішою. Постійне 
спілкування з природою і взаємодія з нею стає 
істотною стороною виховного процесу."– писав 
В.Сухомлинський [23, с. 536-537], прагнучи 
привернути увагу освітян до проблеми 
піклування про природу як всенародне багатство, 
як джерело знання і моральності, як наочне 
мірило цінностей. Чутливо сприймаючи всю 
гаму проявів дитячої поведінки, педагог з 
прикрістю констатував “байдужість окремих 
дітей до живого і прекрасного в навколишньому 
світі», наявність дитячої жорстокості, зла, з яких 
«поступово розвивається тупа безсердечність” 
[21, с.56]. 

Розуміючи необхідність не лише 
проголошування світоглядної і етичної цінності 
природи, а й вироблення методики формування 
постійного спілкування, взаємодії дитини з нею 
як з універсумом, педагог розкрив можливі 
складники такої діяльності вчителя – провідника 
маленької людини у світ природи. Аналіз творів 

                                                
 
1 Термін "антеїзм" запровадила український філософ А.Бичко 
відносно характеристики ментальності українців. Означає 
інтенційно притаманну поєднаність людини з природою. 
2 Термін "емоціаналізм" увів український філософ 
Д.Чижевський для характеристики ментальності українців. 

В.Сухомлинського дає підстави для виділення 
трьох стадій у процесі приведення дитини до 
усвідомлення себе самої частиною довкілля і 
формування на цій основі усвідомленого почуття 
відповідальності за нього. 1-а – привчання 
дитини до емоційно-вдумливого спостереження, 
яке має починатися обов’язково зі споглядання, 
спілкування з природою [23, с.541]; 2-а – 
привчання учня (і навіть тактовне примушення) 
до обдумування і відкриття причин, наслідків, 
зв’язків між явищами [23, с.541]; 3-я – 
привчання школярів до турботи про живе і 
прекрасне [31, с.60].  

Пізнання світу не тільки розумом, а й 
серцем [31, с.61] В.Сухомлинський вважав 
надважливим складником розвитку особистості, 
проте лише у тому випадку, "коли маленька 
людина активно пізнає її [природу] і діє в ній" 
[18, с.171]. Вияв морального антеїзму вбачаємо у 
декларуванні педагогом почуттєво-ціннісного і 
естетичного ставлення до природи і моральних 
зобов’язань людини у ставленні до неї. Наведемо 
лише один з численних прикладів дієвого 
прилучення дітей до спілкування з природою – 
"колискою дитячої думки", представлених у 
творах Василя Олександровича. Йдеться про 
наголошення на важливості проведення 
подорожі школярів у природу в той весняний 
день, коли земля пробуджується від зимового 
сну. "Це один-єдиний на рік день, і його не 
можна пропустити. Вся школа в полі… Саме в 
той день, коли прокидається земля, діти 
відчувають запах трави як живої істоти…, сад 
раптом починає "пахнути життям" – пристрасно 
пише педагог [23, с.542-543]. 

В. Сухомлинський залишив детальні описи 
того, як у Павлиській школі проходили уроки під 
блакитним небом, що продумано, дозовано 
призвичаювали дітей, ще дошкільників, до 
уважного споглядання (слухання, відчування 
природи) і перших розмірковувань з приводу 
побаченого, як педагогічно доцільно 
здійснювалися хвилюючі учнів тематичні 
подорожі у природу, як постійно 
організовувалася посильна природоохоронна 
діяльність школярів. Справжньою педагогічною 
знахідкою вважаємо створення за ініціативи 
В.Сухомлинського так би мовити програми 
пізнання і спостереження молодшими 
школярами явищ довкілля під назвою "Триста 
сторінок книги природи" [21]. Одна з перших 
сторінок присвячена темі "Живе і неживе", з її 
прочитанням діти здобувають початкові 
уявлення про природні закономірності світу. 
Додамо до цього запроваджену Василем 
Олександровичем авторську практику 
використання з етико-виховною метою власних 
казок і казок та оповідань, складених дітьми за 
набутими враженнями, які сприяли вкоріненню, 
усвідомленню єдності світу людини і природи – і 
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постає цілісна система формування у маленької 
особи екофільного світосприйняття. Водночас 
видатний педагог застерігав, що вихователю 
знадобиться "багато місяців терплячого, 
постійного, розумного доторкання до розуму 
дитини, щоб дитина побачила себе як частинку 
природи, здивувалася, навіть була вражена 
думкою про те, що людина до того часу сильна і 
могутня, поки вона вірний син матері-природи, 
що вміє берегти почуття вдячності за те, що вона 
живе" [20, с.559]. 

Діяльнісний підхід у вихованні за 
В.Сухомлинським полягав у перенесенні центру 
ваги на духовно-креативне спрямування праці у 
контексті особистісного, духовного зростання 
підростаючої людини, інакше кажучи – на 
одухотворення трудового процесу. Актуалізуючи 
одвічні традиції народної педагогіки, яка не 
боїться того, що праця втомлює, бо знає, що 
праця неможлива без поту й мозолів, “знає 
чарівну силу праці”, що робить людське серце 
чуйним, ніжним, Василь Олександрович 
стверджував, що саме “завдяки праці людина 
стає здатною пізнавати навколишній світ 
серцем“ [22, с.554].  

Для виховання у дошкільнят і молодших 
школярів здатності одухотворено і вдячно, 
захоплено і дбайливо сприймати природу 
В.Сухомлинський, як тонкий психолог дитячої 
душі, використовував притаманні малечі 
емоційну вразливість і образність мислення, 
здатність відкривати серце незвіданому і 
прекрасному. Саме з ясного усвідомлення 
дитиною, того, що вона "діяльна клітина 
організму, що називається природою", писав 
педагог, має починатися освіта і виховання [20, 
c.559]. Конструкти етичної концепції самого 
педагога сповнені метафор і алегорій, пов’язаних 
з образами природи: вихователь – мудрий і 
рішучий "садівник", діти – деревця [31, с.201], 
моральний стрижень людини – "хлібний корінь" 
[19, с.587], ідеал – "зелений паросток"[18, с.645], 
природа – "колиска думки" [23, с.543] тощо. 

В.Сухомлинський бачив своє завдання у 
тому, щоб моральні й емоційно-естетичні 
багатства, сформовані у молодших дітей у 
процесі спілкування з природою, у підлітковому 
віці ставали найглибшою людською потребою, 
сприяли утвердженню людської гідності [17, 
с.539], щоб підростаюче покоління "вчилося 
розуміти природу як єдине ціле, бачити єдність 
людини і природи" [18, с.555]. 

Отже, на нашу думку, педагог фактично 
розробляв засади екофільного виховання, сперті 
на традиційні екологічні цінності і діяльнісний 
підхід, що забезпечувало створення 
розвивальних можливостей на рівні 
особистісного, пізнавального, комунікативного і 
соціального розвитку дитини.  

Особистісний розвиток уможливлювався 
реалізацією творчого потенціалу вихованців у 
процесі духовної і практичної природо 
орієнтованої діяльності (“турбота і хвилювання 
про красу навколишнього світу” [21, с. 60], свята 
квітів, пташина лікарня [17, с. 94-97], зелена 
лабораторія [17, с. 91-92]), формуванням 
екофільної свідомості і морально-ціннісних 
орієнтацій (“Наш Куточок мрій” [21, с. 42]), 
готовності до відповідальності за наслідки своєї 
діяльності у довкіллі.  

На понятті любові до землі і обов’язку 
людини перед нею педагог вибудовував систему 
трудового виховання дітей, що тісно переплетена 
з поняттям ”творчість“ як ціннісною категорією, 
як формою збереження і відтворення "людських 
смислів, що утворюють матерію культури" 
(C. Кримський). А праця для нього була 
ключовим чинником соціогенезу і водночас 
незамінним засобом самовираження і 
самоствердження особистості, реалізації її 
інтелектуального і творчого потенціалу. 

Спираючись на багаторічні творчі пошуки і 
плідний досвід роботи у сільській школі, Василь 
Олександрович виробив модель реалізації 
трудового виховання учнів, яка передбачала 
спільну діяльність педагогічного колективу і 
батьків з упровадження цілеспрямованої, 
послідовної виховної роботи з першого по 10-й 
клас. Природа у цій моделі була педагогічним 
тлом. Широко трактуючи призначення трудового 
виховання і як практичної підготовки молоді до 
дорослого життя, і як найважливішого елементу 
морального, інтелектуального, естетичного, 
фізичного виховання, В.Сухомлинський 
наголошував, що праця – це частина духовного 
життя людини. Всі його роздуми і міркування 
щодо цінності праці носять характер її 
одухотворення, поціновування її як джерела 
високого морального натхнення, духовного 
збагачення особистості, як способу розкриття і 
розвитку її творчих здібностей і талантів. 

Пізнавальний розвиток дітей у процесі 
екофільного виховання забезпечувався завдяки 
формуванню у них цілісної картини світу у 
навчальній та позашкільній діяльності. Педагог 
писав: “Я прагнув, щоб перш ніж розгорнути 
книжку, прочитати по складах перше слово, діти 
прочитали сторінки найпрекраснішої в світі 
книги – книги природи” [21, с.33] або “Я 
прагнув, щоб всі роки дитинства довколишній 
світ, природа постійно живили свідомість учнів 
яскравими образами, картинами, уявленнями, 
щоб закони мислення діти усвідомлювали як 
злагоджену споруду, архітектура якої підказана 
ще більш злагодженою спорудою – природою” 
[21, с. 128].  

Комунікативний розвиток вихованців 
відбувався через спільну, колективну 
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діяльність – природозахисні, природовідно-
влювальні заходи (“не можна тільки нести з лісу, 
треба й повертати в ліс красу природи” (приклад 
з конваліями) [17, с. 96]), облагородження 
навколишнього середовища (сад здоров’я, сад 
троянд, куточок краси, “створення краси для 
інших” [21]). 

Суспільний розвиток школярів здійснювався 
насамперед у результаті реалізації вже згаданих 
рівнів особистісного становлення, а також як 
формування громадянської ідентичності на 
основі прийняття екофільних цінностей. 

Не можна не зазначити і таку особливість 
екофільного виховання за В. Сухомлинським, як 
формування ще з дошкілля, коли відбувається 
становлення “персональності людини” 
(О. Дзятковська) і децентрація свідомості 
дитини, “уміння насолоджуватися красою 
довколишнього світу” [21, с. 29], “любування її 
красою», захоплюватися “музикою природи” 
[там само]. На основі таких емоційних 
переживань не лише формуються естетичні 
смаки, а й вкорінюється ідея благоговіння перед 
природою, її цінності, що відповідає положенням 
сучасної екоетики. 

У підсумку підкреслимо, що система етико-
екофільного виховання за В.Сухомлинським, 
зорієнтована на первісні цінності людського 
буття, до яких він відносив рідну землю, 
багатства, що зберегли і передали нам попередні 
покоління, не підвладна руйнації часом, але 
"важливо переконати з малих років людину в 
тому, що втрати в світі цих цінностей 
непоправні" [23, с. 547]. Новітні тенденції в 
етико-філософській думці, пов’язані з 
"тоталізуючим відкиданням розуму (включаючи 
універсальну нормативність), який тлумачиться 
як символічно репресивний, метафізично 
наївний" [11, с. 3], з релятивізмом цінностей, з 
політичним нейтралізмом, що рекомендує 
ухиляння від етичних дискусій [15, с. 2-3], не 
можуть, на наше переконання, сперечатися з 
визнанням універсальним "благом життя" для 
всіх і кожного – "блага життєвої необхідності 
гармонії, злагоди людства з природою" [29], 
задекларованими у 1998  р. Міжнародною 
спілкою екоетики.  

Усвідомлюючи, що етика завжди буде 
містити суб’єктивні компоненти, бо вона є 
функцією від часу, переконані, що в питаннях 
моралі щодо живої і неживої природи не може 
бути нейтральності або ціннісного релятивізму. 
Поділяємо точку зору членів Міжнародної 
спілки екоетики: людство зможе вижити лише 
прийнявши за нормативну основу моралі 
основний принцип екоетики – людина має 
думати і поводитися, орієнтуючись на те, що 
правильно і помилково (є руйнівним) для 
цілісної системи "природа + homo sapiens" [29].  

Відстоювана В.Сухомлинським етична 
чеснота моральної відповідальності особистості, 
зокрема за природу, у його творах з одного боку 
тісно переплетена з пріоритетністю у структурі 
розвитку людини мислення як онтологічного 
процесу, що у свою чергу й актуалізує ідеї 
Василя Олександровича у руслі сучасного 
тлумачення відповідальності поза межами 
нормативної етики [4, с. 6]. З другого – 
розроблена ним система етико-екофільного 
виховання дає практичні відповіді щодо чинення 
необхідних дій з формування якнайраніше в 
кожної дитини емоційно-дбайливого і 
виваженого ставлення до природи, її шанування, 
що у сучасну добу є питанням першочергової 
ваги у сенсі сприяння збереженню життя і 
здоров’я людства. 

Сукупно ж природолюбна етико-педагогічна 
концепція педагога-провидця не лише набуває 
непроминального значення для майбутнього, а й 
істотно доповнює вітчизняний етико-
філософський дискурс. 
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УДК 37.013 

ШКОЛА ПОЧИНАЄТЬСЯ З УЧИТЕЛЯ 

Ігор ДОБРЯНСЬКИЙ, Ольга НАУМЕЦЬ (Кіровоград) 
В статті висвітлюється погляд авторів на роль і місце вчителя в сучасній школі. Використовуючи досвід великого 

педагога-дослідника В.О. Сухомлинського, робиться спроба відповісти на ключові питання: яким має бути сьогодні 
вчитель, які ідеали йому сповідувати, коли життєва практика ставить під сумнів ідеали гуманізму, віддаючи перевагу 
силі й спритності. За якими законами він мусить жити й працювати, аби не зрадити ані своєї професійної честі, ані 
покликання педагога. 

Ключові слова: педагог-новатор, педагогічний професіоналізм, батьківський університет, громадська і наукова 
діяльність.  

В статье авторами изложен взгляд на роль и место учителя в современной школе. Используя опыт великого педагога-
исследователя В.А. Сухомлинского, делается попытка ответить на ключевые вопросы: каким должен быть современный 
учитель, какие идеалы ему исповедовать, когда жизненная практика ставит под сомнение идеалы гуманизма, отдавая 
предпочтение силе и сноровке. По каким законам он должен жить и работать, чтобы не предать ни свою профессию, ни 
призвание педагога.   

Ключевые слова: педагог-новатор, педагогический профессионализм, родительский университет, общественная и 
научная деятельность.  
Постановка проблеми. Педагог-новатор 

В.Сухомлинський увійшов у історію не тільки 
вітчизняної, а й зарубіжної педагогіки. Його 
праці перекладені багатьма мовами світу. 
Павлиська школа, якій він присвятив 22 роки 
свого життя і сьогодні залишається осередком 
гуманізму, оскільки вся система діяльності 
великого вчителя була побудована на високих 
принципах любові, глибокій повазі до 

особистості дитини. Коли його запитували: «Що 
було найголовнішим у Вашому житті?» – він 
відповідав: «Любов до дітей». Твердо вірив у 
могутню силу виховання, в талант і творчі сили 
кожного вихованця, бачив у кожному з них 
насамперед Людину. У зв’язку з цим він писав: 
«Навряд чи хто з нас, учителів, доживе до 2000 
року, а учні зустрінуть ХХІ століття в розквіті 
творчих сил. Вони будуть господарями світу – 
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інженерами, агрономами, лікарями, педагогами, 
будівельниками. Але передусім кожен має стати 
людиною – людиною з ясним розумом, 
благородним і мужнім серцем, золотими руками» 
[т.4, с.385]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Упродовж останнього півстоліття вийшло 
друком чимало педагогічних розвідок, його ідеї 
лягли в основу багатьох наукових досліджень. 
Це В.Ф. Шаталов, С.М. Лисенкова, І.Л. Волков, 
Є.М. Ільїна, Ш.О. Амонашвілі. Ідеї В. Сухом-
линського – методологічні засади досліджень 
цілої плеяди українських учених (В.І. Бондар, 
В.Г. Бутенко, О.І. Виговська, О.І. Вишневський, 
Г.І. Іванюк, І.А. Зязюн, Б.З. Козак, Л.І. Макарова, 
В.М. Оржеховська, П.П. Осухова, Є.Ю. Парамо-
нов, В.С. Петрович, Г.П. Пустовіт, С.В. Рудаков-
ська, А.Й. Сиротенко, О.В. Столяренко, 
І.Г. Тараненко, Л.В. Ткачук, та ін.).  

Автори сучасних концепцій особистісно-
зорієнтованого навчання І.Д. Бех, В.О. Білоусова, 
С.У. Гончаренко, Ю.І. Мальований, О.Я. Сав-
ченко, І.С. Якиманська переконливо доводять 
необхідність гуманізації як однієї з 
найважливіших умов відродження національної 
освіти. Гуманізація освіти проголошена базовим 
принципом реалізації державної національної 
програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) і 
полягає в «утвердженні людини як найвищої 
соціальної цінності, у найповнішому розкритті 
особистісних потреб, забезпеченні 
пріоритетності загальнолюдських цінностей, 
гармонії стосунків людини і навколишнього 
середовища, суспільства і природи» [3].  

Але й сьогодні, на початку ХХ1 століття. в 
такий непростий період глобального 
переосмислення життя, період, сповнений мало 
не первісним культом сили і насилля, його 
неперевершений педагогічний спадок 
залишається невичерпною життєдайною 
криницею, яка не припиняє живити, надихати все 
нові й нові покоління педагогів, батьків, 
громадськість, а його життя – коротке як спалах, 
надихає, вражає, захоплює. То якою ж була ця 
надзвичайно талановита, одержима і 
трудолюбива людина? 

Мета статті: на прикладі життя й діяльності 
великого педагога-дослідника В.О. Сухомлин-
ського довести, що ключовою постаттю в новій 
школі має бути справжній Учитель. Бо за 
твердим переконанням Василя Олександровича, 
«Школа – це, образно кажучи, тонкий і чутливий 
музичний інструмент, який творить мелодію 
людської гармонії, що впливає на душу кожного 
вихованця, але творить лише тоді, коли цей 
інструмент добре настроєний, а настроює його 
особистість педагога, вихователя» [т.1, с.197]. І 
далі: «Талант педагога збільшується в десятки 
разів, якщо його праця грунтується на цінностях, 
накопичених педагогічним колективом, – тими 

педагогічними поглядами, традиціями, які 
живуть у школі не одне десятиріччя» [т.1, с. 199 
]. Школа – це духовна колиска народу, в якій 
повинні панувати чотири культи Батьківщини, 
Людини, Матері й рідного Слова.  

Виклад основного матеріалу. 
В.О.Сухомлинський вважав, що основні риси, які 
мають бути притаманні вчителеві, – це висока 
моральність, віра в дитину і щира любов та 
повага до неї. "Головне, – підкреслює педагог, – 
це віра в людину, чутливість до всього хорошого 
в ній. Висока моральність учителя стає нині 
найважливішою умовою його педагогічної 
майстерності... Улюбленим і авторитетним 
учитель стає не тільки тому, що досконало знає 
свій предмет, а й тому, що, глибоко люблячи 
його, поєднує у своєму серці цю любов з 
любов'ю до людини – дитини" [т.5, с. 114]. Він 
не визнавав браку в педагогічній діяльності і 
вважав, що тільки той, хто палко любить дітей і 
свій предмет, хто беззавітно віддався улюбленій 
справі, може бути педагогом. Для нього 
заповітом стали слова учителя Л.М.Толстого: 
«Якщо вчитель має лише любов до справи, він 
буде хорошим учителем. Якщо вчитель має лише 
любов до учня, як батько, як мати, він буде 
кращим за того вчителя, який прочитав усі 
книжки, але не має любові ні до справи, ні до 
учнів. Якщо вчитель поєднує в собі любов до 
справи і до учнів, – він досконалий учитель» [5]. 

За багато років педагогічної праці він 
виробив правила, дотримання яких сприяє 
досягненню високого рівня професіоналізму. Ось 
деякі з них:  

1. Будьте доброзичливі, ставтесь до дитини 
так, як до власного сина, відчувайте серцем 
кожного [т.2, с. 432].  

2. Для того, щоб учні набували знання, 
думаючи, вчителеві необхідно добре знати їх 
знання. І радив кожному вчителеві: аналізуючи 
якість знань, чітко виділяйте в них ті, які вони 
повинні міцно запам’ятати і зберегти в пам’яті. 
[т.1, с. 199].  

3. Щоб пробудити інтерес до читання 
наукової літератури, потрібно під час викладання 
використовувати не лише запрограмований 
матеріал. Учитель повинен знати в десять-
двадцять разів більше того, що викладено в 
підручнику [т.2, с. 473]. 

4. Справжнє душевне спілкування 
народжується там, де вчитель надовго стає 
другом і однодумцем дитини, товаришем у 
загальній справі. Справжня школа – це 
багатогранне духовне життя дитячого колективу, 
у якому вихователь і вихованець об’єднані 
багатьма інтересами і захопленнями. Він 
притримувався правила, запозиченого у Януша 
Корчака: «Потрібно підніматись до духовного 
світу дитини, а не опускатись до нього» [т.3, 
с. 10].  
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5. Урок іде цікаво – це значить, що 
навчання, мислення супроводжується почуттями 
піднесення, схвильованості учня, подиву, інколи 
навіть зачудування перед істиною, яка 
відкривається усвідомленням і відчуванням своїх 
розумових сил, радістю творчості, гордістю та 
величчю розуму й волі. Ніякі статути і програми, 
ніякий штучний організм закладу, як би хитро 
він не був придуманий, не може замінити 
особистості вихователя в справі виховання. [т.2, 
с. 479, 555].  

В.Сухомлинський дійсно по-справжньому 
почав здійснювати завдання – навчати всіх дітей 
і навчати добре. Для цього не жалів ні часу, ні 
сил. Зубріння замінив працею думки, творчістю, 
домагався у кожного учіння з захопленням, а 
батьків привчав розуміти кожний порух дитячого 
серця. 

Новаторські набуття В.О.Сухомлинського – 
це школа Радості і школа під «голубим небом», 
уроки мислення серед природи і бесіди з 
Людинознавства, «Золота хрестоматія 
дитинства» й літературні твори як зразки…. В 
педагогічній системі павлиського вчителя 
органічно поєднувались народні звичаї, класична 
педагогіка і власні педагогічні знахідки.  

Ось як він писав: «Ми вчимо бачити 
найтонші відтінки краси природи в усі пори 
року, у будь-яку погоду. Не раз ми виходимо на 
світанку на околицю села зустрічати зимове 
сонце, милуємося переливами барв на снігових 
кучугурах, вслухаємось у дзвінку капель, 
вдивляємось у розмальовані сонцем алмазні 
бурульки, що звисають з дахів… Навесні діти 
милуються пробудженням життя. Перші 
розпуклі бруньки дерев, перші весняні квіти, 
перші стрілки трави, перший метелик, перші 
кумкання жаби, перша ластівка, перший грім – 
усе це входить у духовне життя дитини як краса 
вічного життя. Справжнє свято для дітей – 
цвітіння садів»[т1, с.178-179].  

Власною педагогічною діяльністю, 
унікальним педагогічним експериментом в 
Павлиській середній школі він переконливо 
довів, що школа як соціальний інститут в змозі 
виконати всі свої функції лише за умови тісного 
співробітництва з соціальним оточенням, як 
відкрита соціальна система. «В школі вчать не 
тільки читати, писати, рахувати, мислити, 
пізнавати світ, багатство науки і мистецтва. В 
школі навчають жити» [т.2, с. 432].  

Його робочий день розпочинався рано 
вранці. Він вставав о четвертій годині ранку і 
писав свої твори, до початку уроків зустрічався з 
правлінням колгоспу, а близько восьмої виходив 
на ганок школи і вітав своїх колег, вихованців. 
Сам проводив уроки, в Павлиській школі 
практично кожний урок був відкритим. Василь 
Олександрович багато читав, досконало володів 

методикою викладання усіх загальноосвітніх 
предметів, які викладались у середній школі. Він 
знав декілька іноземних мов, багато 
подорожував з учнями і сам, побував на Кубі, в 
Німеччині, Чехії, Польщі, Білорусії, Казахстані, 
зустрічався з колегами, щедро ділився власними 
надбаннями, охоче переймав кращий досвід 
інших. Щороку відвідував до 200 уроків у своїх 
колег, про що свідчать книги аналізу уроків, які 
дбайливо зберігаються в меморіальному 
науково-педагогічному музеї, давав цінні 
рекомендації щодо їх вдосконалення. Учителі 
уважно дослухалися до критичних зауважень і 
мудрих порад. Відвідування і аналіз уроків, 
перевірка зошитів і класних журналів, 
педагогічні ради й психолого-педагогічні 
семінари – все це, звичайно входить до 
обов’язків кожного директора школи. Тільки 
Василь Олександрович робив це не стандартно. 
Кожний, хто працював з ним, відчував його 
розум, очарування, силу.  

Велика заслуга В.О. Сухомлинського в 
тому, що він зумів створити колектив учителів-
однодумців, який складався з талановитих, 
творчих, ініціативних, працьовитих педагогів і 
які спільно долали нелегкий шлях – виховували 
справжніх Громадян.  

Широкі соціальні зв’язки Василя 
Олександровича були спрямовані на 
індивідуальний розвиток і виховання кожної 
дитини, укріплення її фізичного, морального, 
психічного здоров’я, педагогічну підтримку і 
допомогу сім’ї. Павлиська школа сприяла 
розширенню нових знань, педагогічному 
просвітництву, підвищенню культурного рівня 
громадян. До шкільного життя часто долучались 
місцеві жителі, батьки. Учитель – перший світоч 
інтелектуального життя школи, і директор школи 
В.Сухомлинський надавав великого значення 
його духовному росту, вчив умінню знаходити 
стежинку до кожної дитини, застерігав від 
грубого і нетактовного поводження з батьками.  

– Краще розпочати розмову так, – радив, 
бувало, він класному керівникові: «Ваш син – 
непоганий хлопчик, вчора разом з хлопцями 
непогано потрудився в полі, і в математиці 
начебто-то розуміється, тільки ось погано у 
нього з письмом. Давайте разом допоможемо 
йому. Я, як вчитель, а ви продиктуєте йому 
декілька текстів, прослідкуєте за його 
домашньою роботою. Ось так разом допоможемо 
йому стати кращим». 

З учителями Павлиської школи Василь 
Олександрович вибудував таку систему роботи з 
батьками, яка допомагала їм оволодіти основами 
батьківської педагогіки, мистецтва виховання. 
Згадаймо, чи не вперше в державі там діяла 
школа для батьків, яка перетворилась на 
справжній батьківський університет, у якому 
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педагогами та психологами проводилися лекції й 
бесіди, спрямовані на вирішення проблем у 
навчанні та вихованні школярів. На думку 
педагога, у роботі батьківського університету 
мають враховуватися такі вимоги: 
диференційованість змісту освіти з урахуванням 
вікових особливостей дітей, рівня педагогічної 
культури, чітка організація системи педагогічної 
освіти, практична спрямованість занять, 
використання індивідуальних і групових форм 
роботи; позитивне ставлення батьків до 
педагогічного просвітництва, інтерес до 
педагогічних знань[1, c. 5]. 

В.О. Сухомлинський радив розподіляти 
слухачів батьківської школи на групи за віком 
їхніх дітей: молоде подружжя, у якого немає 
дітей; батьки дітей дошкільного віку; батьки 
учнів 1–2 класів; батьки учнів 3–4 класів; батьки 
учнів 5–7 класів; батьки учнів 8–10 класів; 
батьки, діти яких мають відхилення у розвитку. 
Зміст педагогічної підготовки розкривається й 
конкретизується у програмах, методичних 
матеріалах. У книзі "Розмова з молодим 
директором школи" Василь Олександрович 
запропонував орієнтовну тематику лекцій для 
батьків згаданих груп. Така копітка робота 
допомагала їм зрозуміти сутність батьківської 
любові, побачити наслідки жорстокості та 
зловживання батьківською владою.  

Знали його в селі всі: одним допоміг доброю 
порадою, іншим – добрим словом, третім – 
прикладом і завжди – переконанням, адже 
переконання вчителя – найцінніша його 
професійна якість: «Я готовий скоріше голову 
віддати на відсіч, – писав Василь 
Олександрович. – ніж відмовитись від того, що я 
кажу, чому навчаю своїх вихованців». 

Односельці взагалі тягнулись до Василя 
Олександровича, а він терпляче вислуховував 
кожного. Його задушевність, м’якість, простота 
допомагали легко і швидко зближатись з 
людьми. Жителі селища поважали і цінували 
директора школи. Його обирали депутатом 
селищної ради усіх скликань, часто – членом 
райвиконкому. І він завжди виправдовував 
довіру народу. За пропозицією депутата 
В.Сухомлинського в Павлиші були збудовані 
будинок культури, ясла-сад, добудована школа. 
За його ініціативою були заасфальтовані вулиці і 
тротуари селища. Разом з учителями і дітворою 
Василь Олександрович перетворили пришкільну 
ділянку в рідкісний квітучий сад. Разом будували 
житло для односельців, працювали у полі, на 
фермі, разом проводили свята – День Матері, 
День Батька, День Врожаю, День Казки, 
започатковували традиції – Свято прильоту 
птахів, першої борозни. Батьки керували 
багатьма гуртками – теслярським, підготовки 
водіїв, випічки хліба, народних ремесел. 

Неодноразово обирався він і до складу 
Онуфріївської районної Ради. Виступав на 
Пленумах райкому, домагався посилення ролі 
громадських організацій і сім’ї у вихованні дітей.  

Як член районної ради народної освіти 
Василь Олександрович очолював методичну 
секцію директорів шкіл, допомагав колегам 
порадами, як, наприклад, створити в школі 
багатий інтелектуальний фон, як перетворити 
оцінку із засобу примусу у засіб творчого 
розвитку, як прилучити дитину до книги, 
мистецтва.  

На базі Павлиської школи і сьогодні 
проводяться відкриті уроки, вона й зараз 
взірцева, а тоді її директор вів ще й 
психологічний семінар класних керівників, 
навчав їх системі педагогічної взаємодії. В 
роботі вчителя, любив він підкреслювати, не 
повинно бути шаблону. Не можна, наприклад, 
збір металобрухту , макулатури або цінних 
лікарських рослин перетворювати в кампанію і 
робити це для звітності. Кожний захід у школі 
повинен, передусім, виховувати. Для нас важливі 
люди, а не машини, важливо, яким, а вже потім, 
ким стане наш вихованець. Саме тому важлива 
не кількість заходів, що проводяться в школі, а їх 
якість.  

Чимало людей були вражені працелюбством 
В.О. Сухомлинського, а дехто ще й зараз 
недовірливо запитує: «А коли він все це встигав 
робити?», «Де знаходив час, щоб прочитати таку 
прірву книг?». А він ніколи не говорив про себе, 
а вставав зі сходом сонця і працював, працював, 
працював… .  

Тяжко хворий, з фронтовими осколками в 
серці, він щоденно планував свою роботу, щоб 
не приведи Господь, не упустити чого-небудь в 
складному процесі становлення особистості 
дитини. В музеї зберігається перша записна 
книжечка, заповнена його акуратним убористим 
почерком: «План роботи директора Павлиської 
середньої школи на 1949-1950 навчальний рік» і 
останній річний план, складений 
В.О. Сухомлинським. А ще зразки творів для 
старшокласників: «За що я люблю свою 
Батьківщину?», «Що таке дружба?», «Значення 
книги в моєму житті», «Мій ідеал» тощо.  

В музеї на стелажах – невеликі акуратні 
папки з вирізками з газет і журналів. Їх близько 
шістдесяти. На кожній відповідний напис: 
«Сім’я». «Духовне життя юнаків і дівчат», 
«Самодіяльність дітей». «Питання виховання 
ідеології школярів». Це, загалом, зрозуміло: все 
має безпосереднє відношення до школи. А ось 
такі надписи: «Проблеми науки і техніки», 
«Народонаселення», «Сільськогосподарське 
виробництво і побут села». Чи не свідчать вони 
про багатство інтересів і широту пошуків 
педагога-майстра, який намагався виховати 
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кожного свого учня людиною з багатогранними 
запитами і устремліннями. 

А ще була його власна бібліотека, в якій 
налічувалось близько двадцяти тисяч книг. Ними 
користувались вчителі, школярі, жителі селища. 
Василь Олександрович був одним з ініціаторів 
створення власних бібліотек.  

А яку обширну переписку він вів! Тільки за 
останні два роки життя він отримав близько семи 
тисяч листів – від учених, учителів, батьків. Він 
підтримував тісний зв’язок з вихователями 
важких підлітків, вивчив близько 400 особових 
справ неповнолітніх правопорушників.  

Звідки беруться важкі діти? На це питання 
В.Сухомлинський відповів так: «Така дитина – 
це дитя пороків батьків, зла сімейного життя, це 
квітка, яка розквітає в атмосфері безсердечності, 
неправди, брехні, неробства, презирства до 
людей, нехтування своїм громадським 
обов’язком». 

У Павлиші було багато дітей, яким він 
повернув спокій і радість дитинства… . А для 
деяких дітей, які стали сиротами при живих 
батьках, він був справжнім батьком. «Якщо 
дитина виростає в обстановці безсердечності, – 
говорив В.Сухомлинський, – вона стає 
байдужою до добра і краси!». І прагнув 
налаштувати дитя на тон тієї струни, яка у 
кожної дитини своя і звучить на свій лад, 
намагався бути справедливим, не втратити 
довіру вихованців.  

Не забував Василь Олександрович своїх 
вихованців і після закінчення школи. У музеї 
зберігався неопублікований лист 
В.Сухомлинського, адресований ректорові 
одного з вищих навчальних закладів України. 
Ось деякі витяги з нього:  

« В …. медичному інституті, який Ви 
очолюєте, в даний час на фармацевтичному 
факультеті навчається випускниця нашої школи 
….. . Ми отримали від неї листа, сповненого горя 
і відчаю. Два роки вона складала  вступні іспити 
в Ваш медінститут і не проходила за конкурсом. 
На третій рік вона пішла працювати в одну із 
лікарень Вашого міста. Склала екзамени, 
приїхала додому, отримала офіційне 
повідомлення про те, що зарахована на 
лікувальний факультет . Це була її мрія.  

Але, приїхавши до інституту, вона не 
знайшла себе в списках зарахованих на 
лікувальний факультет, а значилась у списках 
студентів, зарахованих на фармацевтичне 
відділення, куди не мала намірів вступати. 
Секретар приймальної комісії, до якого вона 
звернулась за роз’ясненням, нічого не зміг їй 
пояснити і порадив звернутись до ректора. Але 
Ви, ректор інституту, відповіли: «Якщо не 
подобається, забирай документи, на твоє місце 
знайдеться багато бажаючих». 

Відповідь Ваша свідчить про Вашу дрімуче 
невігластво і викликає здивування: як Ви можете 
виховувати людей? …Ми не звертаємось до Вас 
з клопотанням. Як можна звертатись до Вас з 
проханням сторонній для Вас людині, якщо Ви 
не бажаєте розмовляти з своїми вихованцями , з 
тими, в чиїх руках через кілька років буде 
знаходитись життя інших людей! 

Наш педагогічний колектив висловлює 
обурення і невдоволення. Невдоволення тим, що 
Ви своєю байдужістю, грубістю вбиваєте в юних 
серцях віру в правду і справедливість… .». І 
підпис В.О.Сухомлинського – кандидата 
педагогічних наук, директора школи, 
Заслуженого учителя УРСР, члена-
кореспондента Академії Педагогічних Наук 
СРСР. (Примітка авт.. Вихованка школи була 
переведена на лікувальний факультет, який 
закінчила успішно і впродовж багатьох років 
лікувала людей в рідному селищі).  

Цей приклад ще раз наочно підтверджує 
думку про те, що ідея служіння людям, турбота 
про їх благополуччя, щастя, потреба постійно 
оберігати їх, особливо в годину важких життєвих 
випробувань, – одна з найголовніших у творах 
Сухомлинського. В умінні "відчувати душу" 
іншої людини, у здатності розуміти її душевний 
стан педагог убачав найціннішу рису 
моральності дитини. У книзі "Як виховати 
справжню людину" автор, звертаючись до дітей, 
писав: "Не завдавай своїми вчинками, своєю 
поведінкою болю, кривди, турботи, тяжких 
переживань іншим людям. Умій підтримати, 
допомогти, підбадьорити людину, в якої горе... 
Не будь байдужим" [т.2, с. 253]. 

Педагогічні, журналістські і письменницькі 
нахили у В.Сухомлинського виявились дуже 
рано. Ще до війни в районній газеті друкувались 
його вірші. Він не уявляв собі навчання в школі 
без казки, складав їх сам, разом з учителями, 
дітьми. У Павлиській школі була обладнана 
Кімната Казки. де зібрано понад 40 томиків 
казок, написаних школярами. В ній проходив 
один з найцікавіших для дітей етапів поетичної 
творчості.  

Тривалий час Василь Олександрович був 
членом редакційної колегії журналу «Радянська 
школа», активно співпрацював з Педагогічним 
Товариством Української РСР, яке, на його 
думку, повинно сприяти творчій роботі всіх 
учителів Республіки. Про це він доповідав на ІУ 
з’їзді Педагогічного Товариства УРСР: – Без 
індивідуальної думки, без пошуку, без слова 
учителя все залишається мертвим. –– і Програми, 
і підручники, і технічні засоби.  

Під науковим керівництвом 
В.Сухомлинського було захищено декілька 
кандидатських дисертацій. Він рецензував багато 
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наукових робіт, пов’язаних з навчанням і 
вихованням школярів, ще більше писав сам.  

Особливо часто переймався він у своїх 
працях питаннями накопичення у дітей 
естетичних вражень. Все, що бачила дитина, 
переступивши поріг Павлиської школи, все, до 
чого доторкалась, було красивим. І сама школа, 
що потопала в зелені дерев та квітів, і вчинки 
дорослих та дітей, які вчили і вчились тут. «Ми 
вчимо бачити найтонші відтінки краси в природі 
в усі пори року, в будь-яку погоду. Хай дитина 
відчуває красу і захопиться нею, – писав 
В.Сухомлинський. – Хай в її серці і в пам’яті 
назавжди зберігаються образи, в яких 
відтворюється Батьківщина. Краса – це кров і 
плоть людяності, добрих почуттів, сердечних 
стосунків» [т.1, с. 178-179]. 

ВИСНОВКИ. 1. Значимість обраної 
проблеми набуває сьогодні особливої 
актуальності. Яким бути сучасному вчителю, 
який шлях обрати, щоб не втратити себе, не 
розчинитись у сучасному світі, повному злоби і 
протиріч, як не втратити професіоналізму? На ці 
питання знаходимо відповідь у багатоплановій 
педагогічній спадщині В. Сухомлинського. І хоч 
вона зазнавала певної еволюції, постійно 
збагачувалася, поглиблювалася, він жив і творив 
у застійні часи, проте ставлення до його 
діяльності й ідей не змінилося. Проблема 
професіоналізму вчителя – одна з найскладніших 
і найгостріших проблем, над якими треба 
працювати і в теоретичному, і в практичному 
планах, адже слово вчителя, як інструмент 
впливу на душу вихованця, нічим не замінити. 

2. У сучасних умовах державотворення в 
Україні зростає роль гуманістичного виховання 
підростаючого покоління. У Законі України "Про 
освіту" метою освіти визначено всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, розвиток її талантів, 
розумових і фізичних здібностей, виховання 
високих моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору, збагачення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу народу. Велика роль у цьому процесі 
належить вчителю, адже школа й учителі 
повинні формувати особистість відповідно до 
вимог сьогодення: "Учительська професія – це 

людинознавство, постійне проникнення в 
складний духовний світ людини, яке ніколи не 
припиняється". 

3. Хай послужить яскравим прикладом і 
дороговказом для наступних поколінь учителів 
привселюдне зізнання, винесене 
В.О.Сухомлинським в назву книги «Серце 
віддаю дітям», підтверджене трудами і 
щоденними діяннями великого вчителя: «Що 
було найголовнішим у моєму житті? Не 
роздумуючи, відповідаю: Любов до дітей». Ця 
теза має стати програмною для нашого 
вчительства і всіх, хто причетний до однієї з 
найпочесніших у світі професій – педагогічної 
професії. Бо вся складність праці вихователя 
потребує повної самовідданості аж до 
самозречення, праці, яка посильна лише людям 
талановитим, терплячим, наполегливим і 
вольовим. Вихователь – людина, якій, крім 
педагогічного таланту, великою мірою 
притаманна глибока і стійка потреба, вміння 
щиро любити дітей, шанувати їх і робити все для 
того, щоб виховати кожного з них справжньою 
Людиною. Таким було педагогічне кредо 
відомого на весь світ педагога-новатора 
В.О.Сухомлинського. 
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УДК 37.013.83 

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКЛАДАЧА 
ВНЗ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ  

ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  
Тетяна ЗАВГОРОДНЯ (Івано-Франківськ) 

У статті розглядається проблема розвитку науково-творчого потенціалу викладачів сучасних ВНЗ, визначаються 
недоліки у цьому процесі та виокремлюються основні умови її розв’язання в контексті педагогічної концепції Василя 
Сухомлинського.  

Ключові слова: науково-творчий потенціал, викладач, вищий навчальний заклад, Василь Сухомлинський. 
В статье рассматривается проблема научно-творческого потенциала преподавателей ВУЗов, определяются 

недостатки в этом процессе и обосновываются основные условия ее решения в контексте педагогической концепции 
Василия Сухомлинского. 

Ключевые слова: научно-творческий потенциал, преподаватель, высшее учебное заведение, Василий Сухомлинский. 
Сучасний розвиток суспільства, переведення 

його в якісно новий стан, забезпечення 
докорінного реформування держави залежать від 
діяльності конкретних соціально-активних 
особистостей, від молодої генерації. З цього 
випливає, що ХХІ століття – це епоха виходу 
молоді на арену свідомої творчості, а вища 
школа повинна створювати передумови для 
формування індивідуального світогляду та 
інтелектуальної мобільності студентів, розвитку 
їх творчих здібностей. Тобто, пріоритетним у 
ієрархія цінностей у процесі професійної 
підготовки студента сьогодні, за твердженням 
В.А. Семиченко, є розвиток особистості, а лише 
потім професіоналізація і спеціалізація [2, с. 4-5]. 

Цим пояснюється те, що сьогодні перед 
вищою школою стоїть завдання підготувати 
фахівця в любій галузі (підкреслено – Т.З.) не 
тільки як високоосвічену в ній людину, але як 
всебічно розвинену особистість, в основі 
формування якої лежить єдність 
загальнолюдських і національних цінностей. 
Йому повинні бути притаманні високий рівень 
загальної культури, сформованість 
толерантності, вміння жити в колективі, 
організаторських умінь і навичок, вміння 
відстоювати свої права, приймати рішення, 
взявши на себе відповідальність, і, безперечно – 
творчість.  

Це твердження повністю співпадає з 
поглядами відомого вченого І. Беха, який 
зазначає, що студент любої галузі, в першу чергу 
професій напряму «людина – людина», повинен 
мати величезну кількість взаємопов’язаних 
суспільно цінних рис: розум, емоції, воля, 
вміння, переконання, інтуїція, здатність до 
самоконтролю, самокритичність, любов, 
ненависть, пристрасть, імпульсивність тощо. 
Тому «молоду людину слід вчити бачити Себе, 
своє Я у тому, що вона виробляє, будуть це якісь 
речі, ідеї чи вчинки. Останні мусять відповідати 
Собі, своєму Я. У цьому перевага професіонала 
над спеціалістом, якого ми масово готуємо у 

вищій школі, і який є лише людиною вмілою, а 
не людиною всебічно розвиненою. Нині перед 
вищою школою стоїть дилема: або штампування 
функціонерів, або розвинена особистість. Від 
вибору у цій ситуації залежить місце і місія 
вищої освіти в суспільстві: в першому випадку 
вища освіта плететься позаду суспільства, у 
другому – забезпечує його розвиток. Цей вибір і 
визначає спрямованість реформи вищої школи» 
[1, с. 230]. 

Але щоб вища освіта країни досягла такої 
якості та успішно забезпечувала розвиток 
суспільства необхідні докорінні зміни у 
підготовці фахівців, що, безперечно, вимагає 
зміни концепції діяльності викладачів вищої 
школи.  

Проблемам професійної підготовки фахівців 
у вищій школі завжди приділялась належна 
увага. Це стосується таким її аспектам, як 
висвітлення закономірностей формування 
педагогічної майстерності (І.Зязюн, В.Кремень, 
Н.Ничкало, О.Савченко, С.Сисоєва, 
О.Сухомлинська), професійного мислення 
(Г.Нагорна), педагогічного світогляду (О.Цокур), 
професійної компетентності (І.Зимняя, 
С.Ніколаєва, Л.Романишин, Р.Хмелюк), 
педагогічних основ організації навчально-
виховного процесу у вищих навчальних закладах 
(А. Алексюк, С. Архангельський, Ю.Бабанський, 
І. Прокопенко, Н.Тализіна, О. Шестопалюк та 
ін.); реалізації ступеневої професійної підготовки 
у системі неперервної освіти (І. Зязюн, 
А. Лігоцький, Н. Ничкало та ін.); сучасних 
педагогічних технології у професійній підготовці 
майбутніх фахівців (П.М. Воловик, Р.С. Гуревич, 
О. Падалка, О. Пєхота, С. Сисоєва та ін.); 
гуманізації та гуманітаризаціі освіти 
(В. Андрущенко, С. Гончаренко, М. Згуровський 
та ін.). В останні роки науковці більше уваги 
стали приділяти питанням загальної культури 
випускників, а також проблемам їх психолого-
педагогічної підготовки. Проте аналіз 
джерельної бази дозволяє зробити висновок про 
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недостатню увагу науковців до проблеми 
підвищення якості діяльності викладачів ВНЗ. 
Тому метою статті є обґрунтувати необхідність і 
основні вимоги до розвитку науково-творчого 
потенціалу викладачів ВНЗ, враховуючи 
науковий доробок з проблеми розвитку творчої 
особистості В.Сухомлинського. 

У зв’язку з сучасним станом суспільства, з 
необхідністю формування професійної 
компетенції фахівця з урахуванням галузевих 
особливостей виробництва; з посиленням ролі 
людського чинника у забезпеченні ефективності 
виробництва, реалізації завдання 
конкурентоспроможності випускників ВНЗ 
України; з обов’язковістю впливу на 
особистісний розвиток і професійне зростання 
майбутніх фахівців, формування в них потреби і 
здатності неперервної самоосвіти, 
самовдосконалення, саморозвитку і 
самоствердження великого значення набуває 
розвиток творчості випускників вищої школи. 
Але реалізувати це завдання зможе тільки 
викладач з високим рівнем розвитку науково-
творчого потенціалу. 

Як бачимо, важливою умовою підвищення 
якості підготовки фахівців, розвитку їх творчості 
виступає особистість викладача. На думку 
дослідників, серед аксіом, яких повинен 
дотримуватися викладач сучасного ВНЗ, і без 
яких, практично, не можливо досягти успіху 
вони зазначають:  

- високий рівень комунікативності (вміння 
спілкуватися, точними словами висловити 
думку; обширний словниковий запас; постійне 
ознайомлення з періодичними виданнями; 
уникнення вживання, без потреби, професійних 
жаргонізмів тощо);  

- вироблення вмінь слухати співрозмовника, 
тому що людина, яка досконало володіє 
мистецтвом слухати, забуває про себе і повністю 
акомулює увагу на сприйнятті; 

- уникнення дурних звичок (“грати” з 
кольцом, гудзиками, “стреляти” пальцями, 
повертатися спиною до співрозмовника, постійно 
дивитися на годинник і т.д.); 

- вияв творчості в усіх видах діяльності 
(навчальній, позааудиторній, науково-
дослідницькій, виховній, при виконанні функцій 
куратора, в спілкуванні зі студентами тощо); 

– відкритість, практична нерухомість під час 
спілкування, і тільки ваша міміка і пантоміміка 
засвідчують, що ви засвоюєте інформацію і 
спонукаєте оратора говорити далі; 

- побудова виступу таким чином, щоб 
викласти свою точку зору з почуттям міри і 
такту, так, що б у присутніх склалося враження, 
що він є колективним рішенням;   

– дотримання правил етикету у 
неформальному спілкуванні з колегами, 
вироблення навичок ведення світської бесіди; 

– підготовленість здійснювати позитивну 
самопрезентацію, особливо під час співбесіди, 
яка уявляє собою штучну ситуацію, яка 
спроможна потягнути за собою значні наслідки 
(діловий одяг; бездоганні, але витримані зачіска, 
манікюр, макіяж; манера відповідей на 
запитання; врахування звичок, особливостей 
людини, яка проводить співбесіду) тощо. 

Постійно виконуючи освітню, 
загальнокультурну, науково-дослідницьку й 
виховну функції, викладач вищої школи повинен 
постійно враховувати значні зміни в світогляді, 
активності, видах діяльності студентської 
молоді. Тому реалізація цих функцій в сучасному 
суспільстві вимагає від викладача високого рівня 
як наукової компетентності, так сформованості 
такої риси, як творчий підхід до справи. Її 
актуальність підвищується при умові, що 
виховання розуміється як створення умов для 
саморозвитку особистості. А кожна особистість – 
це «унікум». Це є одне з основних положень 
гуманістичної психології, яка визнає 
унікальність і неповторність кожної особистості, 
що становить багатство всього суспільства, і 
відкидає будь які безпосередні впливи на 
особистість. Тому гуманістично-орієнтована 
суб’єкт-суб’єктна модель навчально-виховного 
процесу ВНЗ вимагає як відмінної соціально-
психологічної системи взаємодії між студентом і 
викладачем, так і зміщення аспектів у побудові 
професіограми особистості викладача та 
розробці критеріїв його педагогічної 
майстерності. Сьогодні вже недостатньо лише 
поєднувати педагогічну спрямованість діяльності 
тільки з науково-пошуковою активністю, 
важливо й те, на якому ментально-духовному тлі 
це відбувається, наскільки викладач здатний 
проявляти моральний професіоналізм і творчість. 
Гуманістична парадигма передбачає 
концентрування учбового процесу не на 
навчальній дисципліні, а на особистості 
студента, його професійному становленні і 
особистісному зростанні. Задля цього сам 
викладач має бути високого рівня 
самоактуалізованості, особистісної і 
громадянської зрілості, виявляти творчість у 
будь-якій справі.  

Цю думку підтверджують і результати 
проведеного нами опитування студентів п’ятого 
курсу різних факультетів, інститутів 
Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника. Так, наприклад, в есе 
«Ідеал викладача ХХІ століття» 100% 
респондентів зазначили, що викладач повинен 
бути ерудованим, знати свій предмет, вміти 
налагоджувати стосунки зі студентами, уникати 
конфліктних ситуацій, творчо підходити до 
роботи. Ось як висловлюються з цього приводу 
студенти: «В першу чергу викладач – тренер: яку 
атмосферу він створить в групі, в тій атмосфері і 
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будуть студенти» (Ольга, політолог); 
«Нормальний викладач намагається максимально 
враховувати особливості студентського 
колективу та кожного його члена та, при 
необхідності, виявити творчість і змінити 
методику навчання або виховання. Він повинен 
бути хорошим організатором, порадником, 
колегою» (Марина, туризм); «Завданням 
куратора є пояснити студентам, який вектор їм 
краще обрати, щоб досягти успіху у майбутній 
професії. Найцінніше його досвід і творчість!» 
(Остап, анг. філол.); «Ніколи не переносити свій 
настрій і проблеми на роботу. Студенти 
страждають від викладачів, залежних від змін 
настрою» (Світлана, фран. філол.); «За період 
свого навчання я зустрічала викладачів, які на 
першій лекції чи то практичному занятті, одразу 
встановлювали неподоланний бар’єр, не 
підпускаючи до себе студентів. З такими 
викладачами дуже важко знайти спільну мову, 
налагодити контакт, поділитися із ним 
досягненнями чи проблемами. Постійно 
напружені умови праці негативно впливають як 
на студента, так і на самого викладача. Тому 
вміння розрядити ситуацію, інколи з гумором – 
це важлива навичка мудрого куратора, 
викладача» (Ольга, нім. філол.); «Любити 
справу, якою займаєшся, бути творчою людиною 
тоді і предмет стане цікавою наукою, а не просто 
прочитаним матеріалом» (Олександр, 
міжнародні відносини); «Якщо студенти не 
виходять з аудиторії злими і замученими, то це 
хороший викладач» (Оксана, політолог); 
«Об’єктивно оцінювати роботу студента, не 
робити поділ, бо це не тільки руйнує стосунки 
викладач – студент, але й відбивається на їх 
психіці» (Марія, міжнар. віднос.) та інші. 

У цілому за вибором студентів, викладачам 
повинні бути притаманні 23 риси, серед яких на 
четвертому місці студенти назвали творчість.  

Але, як засвідчує практика діяльності ВНЗ, 
викладачами в основному стають спеціалісти, що 
успішно захистили дисертацію і практично не 
підготовлені до організації процесів навчання, 
виховання, розвитку студентського колективу і 
кожної особистості зокрема, при цьому не 
говорячи про вияв ними творчості. Вони 
вважають провідними наукові та прагматичні 
проблеми спеціальності, а не проблеми 
підготовки фахівців. Звідси, викладацька 
діяльність часто науково необґрунтована і 
будується з інтуїтивно-емпіричних міркувань або 
копіювання досвіду більш освічених колег. 
Особливо це відчувається в спілкуванні зі 
студентами, під час залучення їх до 
позааудиторної роботи, включення в різні види 
просвітницької, пропагандистської, громадської 
роботи, у виконанні функцій куратора групи. 
Тобто викладачі практично не здатні в повному 

об’ємі реалізовувати в своїй роботі різноманітні 
прийоми педагогічного впливу, що неможливо 
без вияву високого рівня творчості. А, як 
зазначає, С. Смирнов, «Найголовніший прийом 
виховання – це прийняття людини такою, якою 
вона є, без прямих оцінок і повчань. Лише в 
цьому разі у вихователя зберігатиметься контакт 
з вихованцем, що є єдиною умовою плідної 
взаємодії обох учасників виховного процесу». 

Таким чином сьогодні до викладача поряд з 
вимогами майстерно володіти методикою 
викладання, методикою управління навчально-
пізнавальною діяльністю студентів, врахувати 
особливості особистості студента, зацікавити 
інформацією, викликати захоплення нею і 
бажання поповнювати свої знання, педагогічною 
вираженістю, мати сформованими високі 
моральні якості та уміння володіти власною 
емоційно-вольовою сферою, педагогічна 
спостережливість і уважність, педагогічний такт, 
необхідно вміти здійснювати творчий підхід до 
справи. Останнє передбачає, що викладач, який є 
творчою особистістю, перевіряє та аналізує 
власний досвід, вивчає і використовує все краще 
з чужого, шукає і знаходить нові, досконаліші, 
раціональніші педагогічні технології. Він 
виступає і як дослідник, який, спираючись на 
основні положення теорії навчання і виховання, 
досліджує навчально-виховний процес, робить 
висновки, експериментує.  

Крім того професійна діяльність викладача 
вищої школи вимагає наявності певних 
особистісних якостей, соціально-психологічних 
рис і педагогічних здібностей. Серед них 
практично всі дослідники називають таку якість, 
як науково-педагогічна творчість. Отже вияву 
творчості від викладача сьогодні вимагають як 
досвідчені науковці, так і студенти.  

Ідея розвитку творчості учасників 
навчально-виховного процесу “червоною” лінією 
проходить через всю творчість відомого педагога 
В.Сухомлинського. Вона зв’язує всі компоненти 
навчально-виховного процесу і дозволяє досягти 
мети навчання і виховання особистості. І навіть, 
коли педагог описує вияв творчості учнів 
початкової школи, і коли розглядає умови 
розвитку творчих здібностей учнів різних 
вікових категорій, їх особливості, і коли 
звертається до вчителів з рекомендаціями як 
розкрити творчий потенціал кожної дитини, 
чітко проглядаються основні положення його 
концепції «Кожна дитина індивідуальність. 
Завдання педагога розкрити її, і створити умови 
для розвитку творчих здібностей кожного, 
прояву творчості при виконанні любої справи». І 
хоча практично всі праці Василя 
Сухомлинського призначались проблемам 
загальноосвітньої школи і учителям, можна 
сміливо сказати, що в них розкрита система 
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роботи з розвитку творчості особистості взагалі. 
А тому ми виокремили такі основні положення 
цієї системи, які допоможуть розвинути й 
вдосконалити науково-творчий потенціал 
викладачів ВНЗ:  

 – поважати в кожному студентові людину, 
виявляти до нього гуманне ставлення, що 
дозволить розкрити в ньому людську 
неповторність. Як стверджував Василь 
Сухомлинський, «кожна людська особистість 
неповторна,що виховання нової людини … 
полягає насамперед у розкритті цієї 
неповторності, самобутності, творчої 
індивідуальності [3, с.93].  

- пробуджувати у студента пристрасті, яка є 
«інтелектуальний, емоційний і вольовий прояв 
таланту, обдарування», до того чи іншого діла. 
Але це можливо тільки коли поруч буде людина 
«палко закохана в свою справу» [3, с. 91]; 

- залучати студента до тієї справи, що їй 
здається посильною, «нехай пробує, переходить 
від однієї роботи до іншої – в атмосфері творчої 
різносторонньої праці це не страшно», 
зауважував В.Сухомлинський [3, с.93]; 

- створювати для студентів середовище, «де 
з найбільшим напруженням своїх внутрішніх 
духовних сил людина зможе досягти найбільших 
успіхів» [3, с.94] та «повністю задовільняти 
індивідуальні інтереси й нахили» [6, с.138]; 

- дотримуватися умов, коли «зусилля 
творчої думки і фізична праця …зливаються 
воєдино» [6, с.138]; 

- постійно вивчати індивідуальні 
особливості кожного студента, його місце в 
різноманітних колективах. Як зазначав Василь 
Сухомлинський: «перш ніж подумати, а не те що 
сказати, вийде чи не вийде щось хороше з 
дитини, треба побачити, пізнати, зрозуміти…» її 
[4, с.214]; 

- покласти в основу системи навчання «живе 
слово і творчість дитини. Не повторювання 
чужих думок, а творення власних» [5, с. 340]; 

- «яскрава думка, живе слово і творчість. На 
цих трьох китах повинні стояти весь зміст, весь 
характер духовного життя, розумового 
розвитку...» [5, с. 343]; 

- вчити студентів «…бути мислителем і 
трудівником. Не споживати готового, а бути 
добувачем знань. Якщо людина не добуває 
знань, не переживає при цьому напруження 
духовних, вольових сил, до нього не дійде моє 
слово про людину» [9, с. 506]. Тому, що без 
цього не може бути розвинена – «справжня 
громадянська освіченість..» [5, с. 507]; 

- організувати систематичне, протягом 
тривалого часу оволодіння студентами уміннями 
і навичками любимої справи у колективі бажано 
різновіковому. Це є необхідність, що «випливає 
із закономірностей розвитку індивідуальних 

задатків, здібностей, нахилів, талантів, 
обдарувань» [3, с.92]; 

- розвинути індивідуальні нахили, розкрити 
обдарування і талант кожного шляхом 
включення їх в різноманітну творчу праця, 
створення атмосфери творчої праці в колективі 
[3, с 89];  

- включення студентів до виконання 
самостійних завдань творчого характеру, 
переважно виховного спрямування» [3, с. 91; 8, 
с. 123]; 

- самостійне складання проектів з 
наступним їх захистом і перевірки правильності 
розв’язання [8, с. 124]; 

- правильна оцінка діяльності особистості, 
яка повинна характеризувати як результат 
роботи, так і враховувати зусилля, які були 
витрачені при їх виконанні [8, с.125]; 

- організація навчально-виховного процесу 
на основі трьох джерел – науки, майстерності і 
мистецтва. «Добре керувати навчально-виховним 
процесом – це означає досконало володіти 
наукою, майстерністю і мистецтвом навчання і 
виховання» [7, с.397-398]; 

- постійне самовдосконалення вимагає 
«постійно збагачуватися і оновлюватися, бути 
сьогодні духовно багатшим, ніж учора» [7, 
с. 398]; 

- акумулювання педагогічних ідей, які 
«…образно кажучи, повітря, в якому парять 
крила педагогічної майстерності. Творча праця в 
нашій складній, багатогранній справі 
починається там, де загаряється іскра живої, 
трепетної думки, що шукає відповідь на питання, 
яке висувається життям. Без питання, без 
бажання знайти причинні залежності між 
явищами ця іскра ніколи не загориться. Питання, 
що запалює іскру творчості, виникає тоді, коли 
ти хочеш бачити свою справу, свою працю, 
результати своєї справи кращими, ніж вони є 
зараз, коли тобі не дає спокою думка: чому твої 
зусилля не приводять до того,до чого вони, 
здавалось б, повинні привести?» [7, с.406]; 

- поєднання викладацької та науково-
дослідної роботи, яка за словами Василя 
Сухомлинського, – «… це уроки: і свої уроки, і 
уроки товаришів. Тут – початки педагогічних 
ідей, тут – перші струмки творчості, перші 
паростки педагогічних переконань» [7, с.413]; 

- вироблення в собі «уміння освітлювати 
повсякденні явища навчально-виховного процесу 
світлом педагогічної теорії» [7, с.415]. 

Отже, можна зробити висновок, що основні 
положення педагогічної концепції розвитку 
творчої особистості на основі індивідуального 
підходу Василя Олександровича 
Сухомлинського, які переважно призначалися 
вчителям загальноосвітніх шкіл, є актуальними і 
для викладачів вищих навчальних закладів.  
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УДК 016:37 

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПІДГОТОВЦІ 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Світлана ЗОЛОТУХІНА (Харків) 
У статті на основі аналізу творчої спадщини В. Сухомлинського з’ясовано особ.ливості його поглядів на проблему 

розвитку творчої особистості. Виявлено і схарактеризовано позицію педагога щодо виховання особистості в радості як 
умови розвитку її творчого потенціалу. Розкрито шляхи реалізації ідеї В. Сухомлинського у підготовці творчої 
особистості майбутнього вчителя. 

Ключові слова:  В. Сухомлинський, творчість, особистість, учитель, виховання радістю. 
В  статье на основе анализа педагогического наследия В.Сухомлинского выявлено особенности его взглядов на 

проблему развития ее творческого потенциала. Раскрыты пути реализации идей В.Сухомлинского в подготовке 
творческой личности будущего педагога. 

Ключевые слова:  В. Сухомлинский, творчество, личность, учитель, воспитание радостью. 
Актуальність і доцільність проблеми. У 

сучасних умовах реформування середньої і 
вищої освіти гостро постало питання про 
підготовку творчого вчителя. Серед його 
професійних якостей здатність до живої думки, 
до постійного самовдосконалення, до пошуку 
нових, оригінальних засобів, методів навчання і 
виховання займають провідне місце. 

Проблема формування творчої особистості 
вчителя завжди привертала увагу науковців, 
практиків у всі часи. Питання: «Що таке 
педагогічна творчість?», «Як поєднати 
нормативні вимоги до діяльності вчителя з його 
творчістю?, «Які механізми збудження творчості 
вчителя? тощо хвилювали зарубіжних і 
вітчизняних педагогів минулого і сучасності – 
Я.Коменського, А.Дистервега, Й.Песталоцці, 
К.Ушинського, С.Миропольського, П.Каптерева, 
М.Поташника, С.Соловейчика, Р.Шакурова, 
О.Луку та інш. 

У педагогічній літературі і практиці 
накопичено багатий спектр методів і технологій 
формування творчих умінь у вчителя (С.Сисоєва, 
О.Попова, М.Лазарєв, Ю.Львова, Е.Ільін) та інш.  

В.Сухомлинський, маючи власну концепцію 
виховання і навчання дитини, також 

рекомендував безліч цікавих, корисних і 
конкретних порад щодо формування дитячої і 
учнівської творчості, що безумовно має бути 
використаним у практиці підготовки 
майбутнього вчителя.  

У численних працях, статтях, зокрема «Як 
же виховати любов до праці», «Слово про 
слова», «На нашій совісті – людина», «На трьох 
китах», педагог довів важливість і необхідність 
розвитку творчого потенціалу особистості, 
розкрив своє бачення проблеми формування 
творчих умінь і якостей. 

Мета статті. Визначити особливості 
поглядів В.Сухомлинського на ідею формування 
творчої особистості і розкрити досвід 
використання її в практиці вищої педагогічної 
школи.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
психолого-педагогічної літератури свідчить, що 
творчість розуміється як така діяльність, яка 
породжує нову якість. Творчий підхід 
вирізняється новизною неповторністю, 
унікальністю. 

У практичній діяльності педагога, зазначає 
М.Поташник, творчість проявляється у 
нестандартних підходах до рішення проблем, у 
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розробці нових методів, форм, прийомів, засобів 
та їх оригінальних поєднань; в ефективному 
застосуванні досвіду, що маємо, в нових умовах, 
у вдосконаленні,раціоналізації, модернізації 
відомого у відповідності з новими завдання; у 
вдалому імпровізуванні, в умінні бачити варіанти 
рішення однієї і тієї ж проблеми, 
трансформувати методичні рекомендації, 
теоретичні положення у конкретні педагогічні дії 
тощо [1; с. 5].  

Власну позицію щодо проблеми творчості 
особистості мав і В.Сухомлинський  – педагог-
новатор, учений, практик. Він підкреслював, що 
відкрити в кожній людині творця, поставити її  
на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-
повнокровної праці – це завдання стає  нині 
першочерговим у практичній роботі школи. 

Творчість, зазначав він, є щаблинкою 
самостійного мислення, на якій дитина пізнає 
радість власної думки, переживає моральну 
гідність творця. 

Шкільне навчання має …ставати вив чом 
творчих сил особистості саме і той період її 
розумового, морального, естетичного розвитку, 
коли вона не тільки пізнає, засвоює знання про 
світ, а й виробляє власне ставлення до світу, до 
самої себе, підкреслював В.Сухомлинський у 
статті «Хто сьогодні за партою?»[2]. 

Вважаючи творчість важливою якістю 
особистості, В.Сухомлинський рекомендував, 
наполягав на використанні таких засобів, 
прийомів для її формування: 

- максимально використовувати в 
навчанні і вихованні природні нахили дитини; 

- створювати в школі атмосферу творчої 
праці; 

- організовувати творчу працю всіх учнів 
– від першого до випускного класу; 

Крім того, доцільним педагог справедливо 
вважав: 

 використання особистого прикладу 
творчості вчителя; 

 включення кожного учня в творчу 
працю; 

 не розв’язання  задач, а складання їх; 
 проведення виставки творчих учнівських 

праць; 
 відкриття: а) кімнати найважливіших 

справ, де у вигляді творчих завдань наочно 
представлені найскладніші конструкторські і 
монтажні задуми, над  здійсненням яких требу 
було багато думати, долати труднощі; 

б) кабінету нової сільськогосподарської 
техніки і малої механізації, в якому учні 
працюватимуть над створенням нових 
механізмів і агрегатів, що полегшують фізичну 
працю сільського трудівника; 

(1) організацію екскурсій до природи, бо 
почуття крами породжує поетичне слово,думка 

втілюється в яскраві образи, затремтить дитяча 
думка, розум дитини стане черпати животворні 
сили з вічного джерела життя і пізнання; 

(2) панування в школі яскравої думки, 
живого слова і творчості дитини (складання 
казок); 

(3) організацію багатого, різноманітного, 
приваблюючого інтелектуального життя; 

(4) організацію  ранків дитячої творчості, на 
яких діти емоційно читають свої вірші, 
оповідання; 

(5) використання читання хорошої книги 
входить глибоко в духовний світ школяра, стає 
творчістю, самовихованням («Могутній 
вихователь») [3]. 

Отже, аналіз вищесказаного свідчить, що 
педагог був переконаний, що саме творча 
організація навчально-виховного процесу, 
включення школярів до творчої навчально-
пізнавальної діяльності, реалізація вчителем 
власних творчих резервів, створення в школі 
творчої атмосфери, а також забезпечення 
організаційно-матеріальних умов для творчої 
діяльності вчителів і учнів сприятимуть розвитку 
творчості. 

У контексті зазначеного викликає науково-
практичний інтерес ідея В.Сухомлинського: 
«виховання школярів у радості» як обов’язкової 
умови розвитку творчої особистості. Так, 
В.Сухомлинський звертав увагу, що осягання 
дитиною щастя, повноти свого духовного життя, 
радості забезпечить її творчий розвиток. Радість 
В.Сухомлинський визначав як джерело 
оптимістичної впевненості дитини у своїх силах, 
як «стимул появи в дитині вольових зусиль, що 
необхідні при розв’язанні творчих завдань, 
подолання певних перешкод, а також як умову 
його дійсного ставлення до навколишнього світу, 
без якого неможливий духовний  і творчий 
розвиток, розкриття природних нахилів, 
здібностей, обдарувань. 

Радість у будь якій сфері діяльності, 
зазначав педагог, шлях до розв’язання будь якої 
проблеми. Вона насичує духовне життя, тому 
сприяє розкриттю здібностей, обдарувань, 
таланту. Наприклад, радість розумової праці – 
зміцнює «почуття оптимістичної впевненості у 
своїх силах», що є основою для творчих 
напрацювань, прагнень зробити щось нове, 
цікаве, корисне.  

У зв’язку з цим, В.Сухомлинський звертав 
особливу увагу на забезпечення емоційного 
багатства колективного життя школярів. Саме 
воно дає кожному вихованцю, за глибоким 
переконанням педагога, найвищу радість – 
радість творчості…, радість вивчення себе у 
сфері творчості, що означає дати кожному 
особистісне щастя [4].  

Звертаючи увагу на особливу роль 
«виховання в радості», педагог зазначав, що 
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пережити радість творчості допомагають такі 
культурні цінності й духовні блага як художня 
література, музика, живопис, спорт, подорожі, 
сповнене хвилювань і радощів життя у світі книг 
і думок. Крім того, сходинкою до творчості 
слугує радість від самостійно виконаної вправи, 
спеціально підібраної вчителем для конкретного 
учня. 

Отже, аналіз творчої спадщини 
В.Сухомлинського свідчить про його особливу 
позицію щодо взаємозв’язку виховання дитини в 
радості і формування в неї творчості. 

Цінними виявилися і поради 
В.Сухомлинського щодо виховання дитини в 
радості: 

- людина повинна змалку пізнавати 
радість творчості для людей. Духовна зрілість, 
духовне змужніння підлітка, залежить від того, в 
чому джерело цієї радості. Радість від думки, що 
я щось своєю працею дав людям. Справжня 
радість буття залежить від виховання і 
самовиховання; 

- доцільно організовувати так 
спілкування, щоб воно було невичерпним 
джерелом життєрадісного світосприймання, 
джерелом тієї радості, яка назавжди залишає 
відбиток в емоційній пам’яті вчителя, дякуючи 
якій, дні й години спілкування з дітьми 
згадуються, як найщасливіший час життя; 

- оскільки радість трудового успіху 
робить підлітка свідомим, самостійним, 
виліковує від дитячої безпорадності і 
споживацьких настроїв, то слід забезпечити 
почуття радості, задоволеності від власної праці; 

- доручати серйозне «доросле» діло дітям, 
яке вимагало їх участі, і діти ставилися до праці 
як до чогось незвичайного, урочистого, а й тому 
радісного – «садіння винограду»; 

- праця і тільки праця  – основа всебічного 
і творчого розвитку особистості, особливо коли 
людина знає радість в праці; 

- органічна потреба в праці – це не тільки 
розуміння свого обов’язку перед суспільством, а 
й відчуття людиною повноти духовного життя, 
переживання радості в  зв’язку з успіхом в 
улюбленій справі – в тій справі, в якій людина 
піднялася на вершину майстерності. 

- доцільно «створювати» передчуття 
успіху від оволодіння новими знаннями; почуття 
впевненості в діях, організовувати працю з 
елементами урочистості, незвичайності, радості 
[5]. 

Досвід роботи у вищій педагогічні школі 
свідчить про доцільність і можливість 
використання ідей В.Сухомлинського у практиці 
підготовки майбутніх учителів, здатних до 
творчої діяльності в сучасних умовах, в різних 
типах навчальних закладів.  

Підготовка майбутнього вчителя, як відомо, 
здійснюється у двох напрямах: теоретичному і 
практичному. Теоретична підготовка студентів з 
огляду на дану проблему в Харківському 
національному педагогічному університеті  імені 
Г.С.Сковороди реалізується при вивченні 
педагогічних дисциплін «Вступ до професії», 
«Методика виховної роботи», «Педагогіка 
школи». Саме ці курси забезпечують знайомство 
з поняттями «творчість», «новаторство». 
Доводимо, що новаторство –  це вищий рівень 
творчості, у практичній педагогічній діяльності 
це – процес творення принципово нових, високо 
ефективних систем навчання, виховання і 
розвитку школярів. Розводимо поняття 
«педагогічна творчість» і «педагогічна 
майстерність», зазначаючи їх близькість, але не 
тотожність. Крім того, звертаємо увагу на 
особливість поєднання нормативу і творчості, 
типового та індивідуального, обов’язкового та 
варіативного, загального й особливого, а також 
на вимоги й умови реалізації творчої діяльності, 
помилки, що супроводжують вчителя на 
творчому шляху.  

З урахуванням аналізу робіт 
В.Сухомлинського, детально зупиняємося на 
особистості вчителя, який  виходячи з власних 
якостей здійснює опір на майстерність 
експерименту, на уміння емоційно, образно 
викладати матеріал, на логічність свого 
мислення; наводимо приклади творчо 
працюючих учителів-новаторів в області, в 
Україні, Росії. 

Другий напрям передбачає практичну 
підготовку майбутнього творчого вчителя. Це, 
згідно переконань В.Сухомлинського, не 
можливо без включення особистості в різні види 
діяльності (наукову, виховну, громадську), що 
забезпечують формування творчих якостей, 
умінь і навичок. Провідним завданням у цьому 
напрямі є підготовка майбутнього вчителя до 
уроку, позаурочного заходу.  

Побудова форм навчання і виховання 
вимагають від майбутнього вчителя таких умінь 
вибору – «творчої операції» – як прийняття 
рішення, уміння нестандартно мислити, уміння з 
різних варіантів вибрати, зконстроювати 
оптимальний, що породжує потяг звернутися до 
літератури, досвіду вчителів, стимулює власні 
думки, ідеї, пропозиції.  

Підготовка творчого вчителя неможлива і 
без сформованості потягу у студентів до 
володіння знаннями про передовий педагогічний 
досвід, уміннями його вивчення і використання. 
У цьому аспекті також цінним є досвід 
В.Сухомлинського, який ми прагнемо 
презентувати на заняттях. Так, звертаємо увагу, 
що педагог, створивши новаторську систему 
навчання і виховання дітей у сільській школі, 
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високо цінував передовий педагогічний досвід, 
суть якого вбачав у здійсненні вчителем 
постійного пошуку нового, у прагненні осягнути 
нове, що дозволяє розкрити його творчі сили. На 
сторінках періодичної преси «Народное 
образование», «Советская педагогика» педагог 
постійно підкреслював, що багаторічний досвід 
«навчає», «переконує», «підводить до істини», 
«виховує», «дає змогу вчителю розкрити себе». 
Цінність ППД педагог убачав у тому, що саме 
він стає ареною, експериментальним 
майданчиком перевірки багатьох теоретичних 
положень, дозволяє усвідомити відповідальність, 
осягнути створене власними руками, думкою, 
волею. Джерелами ППД В.Сухомлинський 
справедливо вважав творче застосування ідей 
попередників, сучасників, уточнення і корекцію 
власного набутого досвіду, поєднання теорії та 
практики. Серед умов, що забезпечують 
ефективність ППД, педагог називав постійне 
обговорення в педагогічному середовищі 
передових ідей, відвідування й аналіз уроків та 
виховних заходів, критичний аналіз учителем 
власних досягнень тощо. 

З урахуванням зазначеного, студентів 
стимулюємо до аналізу досвіду вчителів-
новаторів Б.Школьника, Ш.Амонашвілі, 
В.Шаталова, М.Гузика, С.Лисенкової, І. Іванова, 
М.Палтишева та інш. 

Звертаємо увагу, що для визначення 
вчителя-новатора, творчого вчителя не має 
вирішального значення вік, досвід роботи, 
предмет, який вони викладають, а те, згідно В. 
Сухомлинського, що вони вміють виділяти 
головне, суттєве, яке дозволяє їм коротким 
шляхом, найбільш економно, ефективно 
розв’язувати проблеми; мають здатність 
включати учнів до активної навчально-
пізнавальної діяльності на уроці, створювати  
морально-психологічний клімат і умови і, тим 
самим, досягати високого ефекту в навчанні і 
вихованні дітей. 

Крім того, організуємо виставки проектів 
«Моя школа», «Творчий урок», «Творчий 
виховний захід», т.б. такі форми роботи, які б 
збуджували пізнавальний інтерес, стимулювали 
бажання творити. 

Важливою в цьому процесі є організація 
викладачами допомоги студентам в аналізі 
власної роботи, у виборі питань для самоосвіти, 
програми самовдосконалення.  

Забезпечення теоретичного і практичного 
напряму відбувається на основі створення 
емоційно творчої атмосфери у навчальному 
закладі. Завдяки розробленій і апробованій 
системі виховної роботи: діяльності численних 
художніх колективів, клубів (політичних, 
естетичних), семінарів кураторів, лідерів 
студентського життя, виставок, конкурсів, 
зокрема, конкурсу педагогічної майстерності, 
єдності адміністрації та органів самоврядування 
відбувається творче використання ідей видатного 
педагога В.Сухомлинського безпосередньо в 
практиці вищої школи, а також формування 
творчої особистості майбутнього вчителя.  

Таким чином, аналіз творчої спадщини 
В.Сухомлинського дає підстави констатувати 
актуальність багатьох його ідей з огляду на 
сучасність, доцільність їх творчого використання 
не тільки умовах середньої, а й вищої школи. 
Особливу значущість, на наш погляд, мають 
думки, пропозиції, рекомендації, положення 
педагога щодо формування творчої особистості 
майбутнього вчителя за умови виховання його в 
радості, співдружності, взаємодії «учитель – 
учень». 
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.А.СУХОМЛИНСКОГО 

Аймен КАЙДАРОВА (Алматы, Казахстан) 
В статье рассматриваются вопросы народной педагогики в педагогической системе В.А. Сухомлинского, 

акцентируется внимание на значении и роли использования элементов народного воспитания в современном 
педагогическом процессе. 
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У статті розглядаються питання народної педагогіки в педагогічній системі В.А. Сухомлинського, акцентується 

увага на значенні та ролі використання елементів народного виховання в сучасному педагогічному процесі. 
Ключові слова: виховання, народна педагогіка, принцип народності, гуманізм, педагогічну спадщину. 

«Педагогическое наследие прошлого, – как 
отмечает К.И. Салимова – несомненно, 
формирует педагогическое мышление, 
педагогическое мировоззрение, ответственное 
отношение к будущей профессии всех, кто 
причастен к воспитанию молодого поколения» 
[2]. Изучение народного опыта воспитания на 
всех этапах исторического развития входило в 
круг научных интересов педагогов всех времен и 
народов. Поэтому изучение вопросов народного 
воспитания в педагогическом наследии великих 
педагогов прошлого, оставивших свой яркий 
след в истории развития педагогической мысли и 
практики несомненно актуально и на 
сегодняшний день. 

В предлагаемой статье мы рассматриваем, 
во-первых, влияние на педагогическое 
творчество В.А.Сухомлинского народной 
педагогики, во-вторых, мы хотели бы 
акцентировать внимание педагогической 
общественности на то, как сам великий педагог 
показал своей педагогической деятельностью 
возможность возвеличить и приумножить 
россыпи мудрости человеческих отношений, 
если быть внимательными к народной мудрости. 

Известно, что народная педагогика, как 
элемент всеобщей народной культуры, возникла 
с появлением человечества на земле. Это – 
бесценное наследство, представленное народной 
мудростью, оставлено предками последующим 
поколениям в виде легенд, былин, сказок, 
пословиц, поговорок, колыбельных песен, 
частушек, считалок, старинных примет, 
девичьих гаданий, прощальных плачей и т.д. В 
самом деле, для обеспечения жизнедеятельности 
и развития человека, было необходимо передать 
накопленный опыт деятельности, общения, а 
также поведения последующим поколениям. Из 
поколения в поколение народная педагогика 
совершенствовалась и подвергалась 
определенным изменениям в соответствии с 
меняющимися условиями. Как отмечал Г.Н. 
Волков, народная педагогика, выработанная 
какой-либо национальной группой, является, 
«собственностью» вполне конкретной нации, 
конкретного народа. Следовательно, у каждого 
народа своеобразная народная педагогика, 
отличающаяся от других. Это отличие дает 
возможность определить регионально-
национальные особенности, регионально-
национальное содержание идеала человека, и 
познать этот идеал можно, читая и изучая сказки, 
песни, народные игры, народные праздники, 
виды труда, традиции различных этносов. 
Теория и практика этнопедагогического 
изучения проблемы показывают, что сколько в 

мире существует сколько наций, этносов и даже 
регионов, столько можно выделить и вариантов 
традиционных культур воспитания и народных 
педагогик [1]. 

Народная педагогика как составная часть 
коллективного народного творчества, как 
проявление педагогической культуры масс 
оказала влияние на педагогические воззрения и 
творчество В.А. Сухомлинского. 

Василий Александрович Сухомлинский 
(1918-1970) – педагог-гуманист, член-
корреспондент Академии педагогических наук 
СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат 
Государственной премии Украины был одним из 
образованнейших педагогов своего времени.  

Принцип народности в воспитании у 
Сухомлинского глубоко гуманистичен и 
интернационален. В воспитании детей в духе 
дружбы народов он выделял пробуждение у 
учащихся братских чувств к народам нашей 
родины. Педагог устанавливает духовное 
общение своих воспитанников с детьми 
трудящихся других национальностей. В 
межнациональных отношениях 
В.А. Сухомлинский придерживался следующих 
заповедей, решая проблемы воспитания на 
межличностном уровне: 

- береги неприкосновенность, уязвимость 
другого человека; 

- неразумное, холодное слово может уязвить 
– знай это; 

- не смешивай зло и человеческие слабости, 
борись против зла; 

- не унижай достоинство другого – это зло; 
- дорого «наше» – это ценности всего 

общества. 
Основными формами этой работы в 

Павлышской школе были рассказы, беседы, 
которые чередовались с чтением книг о дружбе 
народов нашей страны, о тяжелых испытаниях, 
выпавших на их долю, о совместном ратном 
труде. 

Он писал, что принцип народности является 
наиболее полным отражением духовных 
сокровищ народа, его многовековой культуры, 
творческих способностей и деятельностей. 
Педагогический прогресс В.А. Сухомлинский 
ставит в зависимость от изучения и освоения 
сокровищ народной педагогики: «О народной 
педагогике никто до сих пор серьезно не думал, 
и, по-видимому, это принесло много бед 
педагогике. Я уверен, что народная педагогика – 
это средоточие духовной жизни народа. В 
народной педагогике раскрываются особенности 
национального характера, лицо народа». 
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Идеи В.А Сухомлинского не сразу нашли 
признание в педагогической среде. Его установка 
на воспитание ребенка в духе общечеловеческих 
ценностей – добра, совести, сострадания были 
расценены как проповедь аполитизма. Поэтому 
ему пришлось испытать немало несправедливых 
обвинений и травли, но тем не менее 
высказанные еще в 60-е годы эти идеи 
приобрели исключительную актуальность в 
последующие годы.. 

Из всех средств воспитания наиболее 
значимым В.А. Сухомлинский считал родное 
слово. В его трудах получили всестороннее 
развитие идеи народной педагогики при 
изучении родного языка и беседах о родном 
языке. В.А. Сухомлинский постоянно внушал 
учителям и родителям: «Словом своим деды и 
прадеды наши передавали нам свои заповеди, 
свою любовь к родному краю и прежде всего – 
любовь к родному языку». Духовное единство 
подрастающего поколения с народом 
обеспечивается знанием родного языка, «...от 
каждого детского сердца протягиваются нити к 
тому великому и вечному, имя которому – народ, 
его неумирающий язык, его культура, слава его 
многочисленных поколений, которые почивают 
на кладбищах, и будущее тех, которые родятся. 
Через посредство слова ребенок становится 
сыном народа». «Язык – духовное богатство 
народа», – пишет он. «Сколько я знаю языков, 
столько я – человек», – гласит народная 
мудрость. Но богатство, воплощенное в 
сокровищах языков других народов, остается для 
человека недоступным, если он не овладел 
родной речью, не почувствовал ее красоты. По 
его мнению, речевая культура человека – это 
зеркало его духовной культуры. «Важнейшим 
средством воздействия на ребенка, 
облагораживающим его чувства, душу, мысли, 
переживания», – утверждает педагог-
мыслитель, – «являются красота и величие, сила 
и выразительность родного слова» [3]. 

С огромной любовью В.А. Сухомлинский 
писал о русском, украинском, белорусском и 
других родственных русскому языках. Как 
настоящий гуманист, он гордился расцветом всех 
народных языков, ценил их своеобразие. Так, 
например, чувашский язык он называл одним из 
богатейших языков нашей страны по словарному 
запасу и образным средствам. Ему была близка и 
понятна великая историческая миссия русского 
языка. Он не только призывал любить, но и сам 
«глубоко и нежно» любил русский язык, в 
совершенстве владел им, знал наизусть «Евгения 
Онегина», «Кому на Руси жить хорошо», 
«Мертвые души» и «Слепого музыканта», 
«Записки охотника», «Степь» и много страниц 
произведений Л.Толстого и Ф.Достоевского, 
добрую половину стихов Тютчева и Никитина, 
В.Маяковского и С.Есенина, А.Ахматовой и 

А..Твардовского. Для него русский язык был 
неисчерпаемым источником мысли, чувств, 
стремлений. Пример педагога побуждал и его 
воспитанников к уважительному отношению к 
языку народа, создавшего бессмертную 
культуру. По мнению В.А Сухомлинского, самая 
высокая и святая миссия народного педагога – 
научить молодое поколение уважать все 
созданное поколениями предшественников, 
каждое из которых влило свою каплю в тот 
океан, который представляет собой духовную 
культуру этноса. 

На формирование его системы оказали 
влияние философские и поэтические традиции 
украинского народа.В.А. Сухомлинский по-
народному добр. Ему дороги обычаи старины. 
В.А. Сухомлинский придавал большое значение 
в своей педагогической деятельности основным 
средствам народной педагогики: пословицам, 
загадкам, песням, сказкам как к сокровищницам 
педагогических идей. К примеру, он сам любил 
рассказывать детям сказки, вместе с ними пел 
народные песни, организовывал народные 
гуляния, праздники. Его ученики сами 
придумывали сказки, писали сочинения по 
пословицам, решали народные задачи-загадки. В 
оформлении школы, классов, кабинетов 
использовались элементы народного творчества.  

Отношение Сухомлинского к народным 
пословицам, как к педагогическим миниатюрам, 
было настолько восторженным, что по их 
образцам он создавал свои афоризмы. Он считал 
эффективными народные формы сохранения и 
распространения педагогической мудрости. Вот 
некоторые из благопожеланий и назидательных 
советов В.А. Сухомлинского: «В какой бы 
далекий уголок нашей Родины ни забросила тебя 
судьба, не забывай своей колыбели», 
«Подлинная свобода сына и дочери – быть 
послушными детьми». Народные пословицы 
лежат и в основе заповедей В.А.Сухомлинского, 
например: «"Три бедствия есть у человека – 
смерть, старость и плохие дети", – говорит 
украинская народная мудрость. Старость 
неотвратима, смерть неумолима, перед ними 
никто не может закрыть двери своего дома. А от 
плохих детей дом можно уберечь, как и от огня. 
И это зависит не только от родителей, но и от 
самих детей». Или еще: «Береги честь с молоду, 
не разбрасывай по мелочам силу своей души. 
Если будешь разбрасываться в ранней юности, 
если будешь без конца увлекаться – вступишь в 
зрелую жизнь человеком с пустой душой».  

В народной педагогике и в педагогическом 
наследии многих великих педагогов большое 
внимание уделялось роли родителей в 
воспитании подрастающего поколения. 
Размышляя о роли матери мы можем вспомнить 
например, «Материнскую школу» 
Я.А. Коменского. Понимая значимость семьи в 
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развитии и судьбе будущей личности, учитывая, 
что в семье формируются все личностные 
качества, В.А. Сухомлинский внес много нового 
в разработку проблемы семейного воспитания, 
совершенствуя и далее развивая традиции 
народной педагогики. Он был одним из первых 
советских педагогов, занявшихся разработкой 
этой важной проблемы. В.А.Сухомлинский 
считал, что мир прекрасного для ребенка 
начинается в семье:«тонкость ощущения, 
эмоциональная восприимчивость, 
впечатлительность, чуткость, сопереживание, 
проникновение в духовный мир другого 
человека – все это постигается прежде всего в 
семье» и для ребенка наиболее дорогим близким 
существом является мать. Культ матери, для 
Сухомлинского, – это результат серьезных 
раздумий о необходимости связи поколений, о 
передаче духовной культуры [3].  

Школа становится подлинным очагом 
культуры лишь тогда, – говорил Сухомлинский, 
– когда в ней царят четыре культа: культ 
Родины- матери, культ человека, культ книги и 
культ родного слова. 

Кроме того, в его педагогической системе 
особое внимание уделялось трудовым 
традициям. Детей обучали правилам приличия и 
хорошего тона, принятым у народа. Обстановку, 
в которой общались дети вне школы, педагог 
максимально приближал к той, в какой играли, 
трудились и развлекались дети народа.  

Вся воспитательная система 
В.А. Сухомлинского побуждала его учащихся к 
уважительному отношению к традициям, 
обычаям народа через язык. По его мнению, 
самая высокая и святая миссия народного 
педагога – научить молодое поколение уважать 
все созданное предшествующими поколениями. 
Основное требование, предъявляемое В.А. 
Сухомлинским к педагогу-воспитателю, – это 
любовь к ребенку. Она должна быть в основе 
педагогической деятельности как сила способная 
влиять на духовный мир ребенка. Он писал: 
«педагог без любви к ребенку – все равно, что 
певец без голоса, музыкант без слуха, живописец 
без чувства света. Нельзя понять ребенка, не 
любя его» [3]. 

Как видим, определяющим в педагогике 
Сухомлинского В.А. была любовь к ребенку. В 
предисловии к книге «Сердце отдаю детям» 
В.А. Сухомлинский на свой поставленный 
вопрос «что самое главное было в моей жизни» 

отвечает: «Любовь к детям». С гуманизмом у 
В.А. Сухомлинского тесно сочетается – умение 
видеть в каждом воспитаннике положительные 
силы, «проектировать» в человеке лучшее, более 
сильное, более интересное. Он был убежден, что 
правильно поставленным воспитанием можно 
пробудить и развить эти силы. Сухомлинский 
требовал, чтобы педагогическая теория 
строилась на обобщении практического опыта 
воспитания. Именно такова и была вся его 
педагогическая теория.  

Изучив труды великого педагога, можно 
сделать вывод: наследие В.А. Сухомлинского по-
настоящему народно, в его трудах творчески 
переосмыслено наследие многих выдающихся 
педагогов прошлого, начиная с Аристотеля, и 
учтен опыт народной педагогики. В последних 
книгах Сухомлинского, а также в его последних 
статьях красной нитью проходит мысль о 
необходимости возрождения прогрессивных 
педагогических традиций народа, о широком 
внедрении их в семью и школу.  

В целом, великие педагоги различных 
времен и народов в своих произведениях 
опирались на опыт народного воспитания и 
широко использовали примеры из народной 
педагогики как выражение народной мудрости, и 
пришли к пониманию того, что народное 
воспитание должно находиться в основе 
формирования личности членов человеческого 
сообщества. 

Своей педагогической деятельностью 
В.А. Сухомлинский подтвердил великое 
значение народной педагогики как мощного 
средства формирования и воспитания молодежи 
на примере приобщения к общечеловеческим 
ценностям.  

Идеи В.А. Сухомлинского востребованны и 
актуальны как в Казахстане, так и за рубежом в 
современных условиях, когда происходит 
падение духовности и нравственных ориентиров. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.А.СУХОМЛИНСКОГО И 
СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ РЕФОРМИРОВАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Светлана КАЛИЕВА (Алматы, Республика Казахстан) 
У статті зроблена спроба осмислити ідеї В.О. Сухомлинського, які становлять наукову і практичну цінність на 

сучасному етапі розвитку освіти в Республіці Казахстан. Здійснено це на основі ідей національного виховання. 
Ключові слова: гуманізація навчально-виховного процесу, принципи народного виховання, система національного 

виховання.  
В статье сделана попытка осмыслить идеи В.А. Сухомлинского, которые представляют научную и практическую 

ценность на современном этапе развития образования в Республике Казахстан. Осуществлено это на основе 
национального воспитания.  

Ключевые слова: гуманизация учебно-воспитательного процесса, принципы народного воспитания, система 
национального воспитания. 

В.А. Сухомлинский – выдающийся 
советский педагог, творчество которого 
оказывало положительное влияние на практику 
воспитания подрастающего поколения. Но, на 
наш взгляд, использование его педагогических 
идей в педагогической науке и практике в 
полной мере возможно именно в настоящее 
время. Всем известно, что именно он в числе 
первых заговорил о необходимости гуманизации 
учебно-воспитательного процесса и фактически 
сформулировал современную парадигму в 
образовании – личностно ориентированное, 
демократическое и гуманное воспитание. 

В своих работах к концу жизни 
В.А. Сухомлинский уделяет все большее 
внимание использованию основных принципов 
народного воспитания. Классик советской 
педагогики отмечал, что опора на 
воспитательный опыт народа, национальную 
культуру – тот резерв, который использовался 
недостаточно в теории и практике воспитания 
советских детей [1]. 

Распад Советского Союза, который поставил 
ученых и педагогов-практиков перед 
необходимостью осмысления путей развития 
систем образования на всем постсоветском 
пространстве привел к мысли о необходимости 
опоры на народную педагогику, национальную 
культуру. Поэтому с 90-ых годов активно 
развиваются исследования в области 
этнопедагогики. В Казахстане это привело к 
появлению нескольких научных школ 
(С.А. Узакбаевой, С.К. Калиева, К.Б. Жарикбаева 
и др.). 

Архиважной для решения воспитательных 
проблем является позиция В.А.Сухомлинского 
по гражданскому воспитанию подрастающего 
поколения, т.к. обретение государственной 
самостоятельности значительно обострило 
проблему воспитания патриотов с активной 
жизненной позицией. 

Можно сказать, что вышеназванные 

положения педагогической теории великого 
педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского при-
обретают в настоящее время особое значение и в 
Казахстане обозначились в виде реализации идей 
национального воспитания. 

Она воплощается прежде всего в Казахском 
национальном педагогическом университете им. 
Абая. Преподавателями кафедры национального 
воспитания и самопознания была разработана 
концепция национального воспитания 
студенческой молодежи, программа спецкурса и  
курс лекций. В основе перечисленных 
документов прежде всего заложено современное 
осмысление понятия «нация». Как известно, 
большинство людей данное понятие  
отождествляет с понятием этноса. Подобная 
позиция может привести в многонациональном 
государстве только к конфликтам между 
этносами, проживающими в нем. Более 
плодотворно гражданское толкование этого 
термина. Философские словари утверждают, что 
понятие «нация»  ведет начало от латинского 
слова «народ» и в настоящее время все чаще 
политологи определяют  нацию как «со-
гражданство». 

Нам представляется позитивной позиция 
Н.Бердяева, который утверждает: «Главной 
целью казахстанской этнополитики является 
формирование в стране единого народа 
Казахстана как политической и культурной 
общности граждан различной этнической 
принадлежности. Подобное понимание народа 
Казахстана как качественно новой формы 
самоидентификации коренным образом 
отличается от сталинского определения нации, 
известные признаки которой характеризуют на 
самом деле не нацию, а этнос как этнонацию» 
[2]. Учитывая вышесказанное, наша 
принципиальная позиция заключается в том, что  
под нацией мы понимаем весь народ Казахстана, 
т.е. все этносы, населяющие Казахстан (их более 
130). 
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Но отсюда вытекает проблема национальной 
идентичности, которая прежде всего связана с 
освоением национальной культуры. 

В Казахстане данный процесс означает 
осознание всеми гражданами необходимости 
освоения культуры и прежде всего языка 
государствообразующего этноса (казахов) и 
создание условий для возможности освоения 
каждым этносом собственной культуры.  

Преподаватели КазНПУ им. Абая под целью 
национального воспитания понимают процесс 
формирования личности с высоким уровнем 
национального самосознания, гражданина и 
патриота Республики Казахстан, 
востребованного в современных 
социокультурных и экономических условиях. 

По мнению разработчиков нормативных 
документов по национальному воспитанию курс 
лекций должен помочь студентам: 

- освоить ведущие понятия национального 
воспитания, сущность национального 
самосознания личности, осознать содержание ее 
ценностных ориентаций; 

- понять какие факторы влияют на 
формирование национального самосознания 
личности ; 

- формировать этнокультурную 
компетентность; 

- осознать сущность и значение 
межнационального согласия в 
многонациональном обществе Казахстана; 

- понимать сущность и содержание культуры 
межнационального общения; 

- осознавать современные проблемы 
молодого поколения казахстанцев, формировать 
видение путей их решения» [3; 4]. 

Разработка теоретических основ 
национального воспитания потребовало 
осмысления ее методологических позиций. 

К общетеоретическим знаниям, 
выполняющим методологическую функцию по 
отношению к национальному воспитанию как в 
целом в педагогике, относятся ведущие 
положения философской и психологической 
теории личности, деятельности, познания,а 
также основы теории ценностей, теории 
управления, теории социализации и теории 
систем. 

Процесс национального воспитания как 
любое другое воспитание – процесс 
формирование личности именно поэтому 
вышеназванные теории архи важны для науки и 
практики  

Теория личности дает базовые знания о ней. 
Так как в процессе воспитания формируется 
личность, то необходимо четко знать ее 
сущностные характеристики – мировоззрение, 
мышление, память, внимание, мотивы, 
потребности, темперамент, направленность, 

структура личности и т.д. Важной является 
позиция воспитателя по отношению к 
воспитуемому – знание его особенностей, 
способностей, уважение его как личности. 
Многолетнее анкетирование студентов по 
вопросу о недостатках учебно-воспитательного 
процесса школы показывает, что во все времена 
главным ее недостатком является 
неуважительное отношение к учащимся. Данное 
положение необходимо менять и этому будут 
способствовать пропагандируемое в настоящее 
время личностно-ориетируемое обучение. 
Воспитателям, учителям приходится серьезно 
заняться самооценкой своих нравственных 
позиций и осваивать теорию личности. 

Теория деятельности дает знания и умения 
по организации различных видов деятельности 
воспитуемых. Она знакомит с основами 
организации, планирования, коррекции, анализа 
деятельности, ее классификации а главное – учит 
тому, что личность формируется, прежде всего, в 
ходе своей активной деятельности. 

Теория познания дает возможность осознать 
сущность познавательного процесса, 
взаимодействие в его ходе воспитывающего и 
воспитуемого, теоретически и практически 
умело организовывать познавательную 
деятельность подрастающего поколения. 

Теория ценностей имеет огромное значение 
для всего воспитательного процесса, так как она 
дает представление о той совокупности 
нравственных ценностей, которые важны в 
настоящее время, акцентирует внимание на 
значимость общечеловеческих и национальных 
ценностей. Эта теория показывает, что 
приоритетом в воспитании является 
формирование отношения  каждого человека как 
личности к самому себе, к труду, к Родине, к 
коллективу, к природе, к прекрасному 
(изобразительному искусству, музыке, театру и 
т.д.). 

Теория управления придает 
целенаправленность всему воспитательному 
процессу, постановку его на научной основе. 
Знание ведущих положений данной теории 
позволяет значительно повысить  эффективность 
воспитательного процесса и осваивать 
современные образовательные и воспитательные 
технологии. 

Теория систем дает знания о воспитательной 
системе как едином целом, как совокупности 
обязательных составляющих ее компонентов, их 
иерархии, взаимозависимости, взаимо-
обусловленности. Наличие системы позволяет 
достигать наиболее эффективных 
воспитательных результатов. 

Теория социализации ориентирует 
воспитателей на необходимость подготовки 
воспитанников в любом структурном 
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подразделении системы образования к жизни, к 
эффективной адаптации и вооружает их 
соответствующими знаниями и умениями. 

Наряду со сказанным особенности процесса 
национального воспитания приводят к тому, что 
теоретико-методологическое значение 
приобретает национальная культура, которая 
воплощена в устном народном творчестве, 
прикладном искусстве, музыке, поэзии, 
народных традициях, памятников материальной 
культуры. 

Говоря о культуре казахского народа как 
государство образующей нации, отметим 
важность осознания всеми гражданами 
необходимости ее освоения. С точки зрения 
национального воспитания подрастающего 
поколения актуальными являются те 
нравственные ценности, которые заложены в 
культурном наследии казахов. Исторически 
сложилось так, что многие нравственные нормы 
казахского народа отражались в творчестве 
акынов и жырау (исполнителей эпических 
сказаний). Их считали вещими поэтами, 
предвидящими будущее. Философы-жырау 
затрагивали важнейшие стороны жизни народа, 
изменения в обществе и природе; восхваляли 
ханов и батыров за их деяния. Большое место в 
их творчестве занимают размышления о счастье, 
о семейных ценностях. Акыны – поэты-
импровизаторы – отражали в своем творчестве 
главные моральные ценности, которые 
уважаются в казахской степи. 

Важнейшие позиции в области воспитания 
казахского народа раскрыты в творчестве Абу 
Насра аль-Фараби и Абая. Необходимо 
знакомство подрастающего поколения с их 
творчеством. Как справедливо отмечает 
Г.Г. Барлыбаева, «… и аль-Фараби, и Абай 
призывают людей вырабатывать в своей душе 
все наиболее возвышенное и благородное: 
храбрость, щедрость, воздержание, 
дружественность и другие подобные качества, 
которые не только облагораживают обладателя 
их, но и благотворно влияют на других при 
общении с ним.  И аль-Фараби, и Абаю присуще 

благожелательное отношение к человеку, 
которого они наделяют правом на активное 
взаимодействие с внешним миром. Объединения 
людей, считают мыслители, включены в 
мировую гармонию  через активное приобщение 
к умопостигаемому миру, а люди 
представляются ими личностями, действующими 
сообразно явлениям разума. Философия и аль-
Фараби, и Абая жизнеспособна именно потому, 
что она дает ответ на вопрос о смысле 
человеческой жизни, не редуцируя его к другим 
вопросам» [4]. 

Данные идеи нашли свое продолжение в 
трудах многих казахстанских философов, 
писателей, поэтов, ученых прошлого и 
современности. 

Положения, высказанные в данной  статье, 
полностью согласовываются с позицией 
Президента Казахстана Н.А. Назарбаева по пяти 
принципами, лежащим в основе национальной 
идеи Казахстана: фактическое и юридическое 
равенство всех этносов республики; казахский 
народ является государствообразующим 
этносом, поэтому он несет ответственность 
перед другими этносами, а другие этносы 
должны относиться с пониманием к 
самовыражению казахской нации; религиозная 
идентичность и толерантность народов; 
воспитание казахстанского патриотизма; 
развитие малого и среднего бизнеса, 
формирование казахстанского среднего класса. 
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ВПЛИВ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (70-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) 

Надія КАЛІНІЧЕНКО (Кіровоград) 
У статті розкриваються процеси формування освітнього середовища (70-80-ті роки ХХ толіття) на основі 

поширення та творчого використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. 
Ключові слова: Павлиська середня школа, провідні ідеї педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, процеси 

формування освітнього середовища (70-80-ті роки ХХ ст.). 
В статье раскрывается процесс формирования образовательного пространства (70-80-е годы ХХ ст.) на основе 

распространения и творческого применения педагогических идей В.А. Сухомлинского. 
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Що було найголовніше в моєму житті?  

Без вагань відповідаю: любов до дітей [1, с. 7] 
В.О. Сухомлинський  

Постановка проблеми. Павлиська середня 
школа, директором і вчителем якої 22 роки був 
В.О. Сухомлинський, стала творчою 
лабораторією педагогічної думки, продуктивного 
досвіду виховання. Численні делегації, які 
приїздили в Павлиш, захоплювалися 
новаторськими підходами та досвідом організації 
навчально-виховного процесу, яскравими 
традиціями, що вдосконалювалися роками. 
Особливий інтерес його творча діяльність 
викликала у вчителів та вихователів 
Кіровоградщини, на землі якої він народився, 
виріс, набув життєвого досвіду, сформував 
талант вихователя й організатора шкільництва, 
став відомою і шанованою Людиною, а своєю 
невсипущою, новаторською діяльністю зробив 
відомими в Україні і світі Павлиш і 
Кіровоградщину. 

Директор школи успішно поєднував 
учительську та управлінську діяльність з 
науковими дослідженнями. У 1955 році 
В.О. Сухомлинський захищає кандидатську 
дисертацію на тему: «Директор школи – керівник 
навчально-виховного процесу». У 1957 році його 
обрано членом-кореспондентом Академії 
педагогічних наук РРФСР. Наступного, 1958 
року, Президія Верховної Ради УРСР присвоює 
йому звання Заслуженого вчителя УРСР. У 1968 
році Вчитель із Павлиша обирається членом-
кореспондентом Академії педагогічних наук 
СРСР. У цьому ж, 1968 році, під час роботи 
Всесоюзного учительського з’їзду в Москві, 
делегатом якого був Василь Олександрович, 
вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР про 
присвоєння йому Героя Соціалістичної праці.  
Одночасно В.О. Сухомлинський виконує 
відповідальні громадські доручення: обирається 
депутатом районної та обласної Ради депутатів 
трудящих; членом редколегії журналу 
«Радянська школа»; позаштатним редактором 
журналу «Народное образование», позаштатним 
кореспондентом «Учительской газеты» та ін. 

Його педагогічні праці – результат глибоких 
роздумів про гострі педагогічні проблеми, 
осмислення значущого особистого досвіду 
навчання і виховання дітей. Запорукою його 
успіхів була надзвичайна працездатність і 
цілеспрямована самоосвітня робота. Особиста 
бібліотека, яка налічувала тисячі книг, і постійно 
поповнювалася, тому переконливе свідчення. 

Подвижницька праця Вчителя була 
обумовлена прагненням допомогти дітям 
розкрити свої здібності, формувати кращі якості 
Людини і Громадянина. Радість праці, прагнення 

своєю участю поліпшувати умови життя, не бути 
байдужими до інших людей, уміти співчувати і 
допомагати, віддано безкорисливо любити, 
розуміти красу праці, красу вчинку – такі 
домінанти щастя усвідомлювали павлиські 
школярі. 

Всеохоплююча любов до дітей, прагнення 
бачити всіх по-справжньому щасливими були 
визначальними у діяльнісному, 
цілеспрямованому, подвижницькому житті 
Вчителя. Він був оптимістом попри всі болі й 
складнощі життя, що дало йому можливість 
змоделювати школу майбутнього, яку він назвав 
Школою Радості [2, с. 3-11]. 

Аналіз досліджень і публікацій. 70-80-ті 
роки ХХ століття відзначаються процесами 
гуманізації життєдіяльності шкільних 
колективів, творчим використанням 
педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в 
навчальних закладах усіх типів, науковцями 
педагогічних інститутів. Для цього періоду 
характерні численні наукові розвідки як відомих, 
так і молодих вчених, знаних в Україні та за її 
межами керівників навчальних закладів, Героїв 
Соціалістичної праці, численної плеяди вчителів 
України і колишнього СРСР. Серед них 
відзначаємо А.М. Богуш, М.Б. Євтуха, 
І.А.Зязюна, Н.В. Кічук, Н.П. Калениченко, 
В.І. Лозову, С.Г. Мельничука, В.Г. Риндак, 
А.Я. Розенберга, Г.І. Щукіну, викладачів системи 
післядипломної педагогічної освіти, педагогів-
дослідників М.І. Кодака, Г.М. Перебийноса, 
А.Б. Рєзніка, І.Г. Ткаченка, педагогічний 
колектив Павлиської середньої школи  імені 
В.О. Сухомлинського. Потужні процеси 
гуманізації в формуванні освітнього простору 
відбувалися під загальним керівництвом та 
активній участі партійних органів, управлінь 
освіти різних рівнів. 

Мета цієї статті полягає у розкритті 
провідних напрямів та процесів формування 
освітнього середовища у 70-80-х роках ХХ 
століття на основі поширення та творчого 
використання педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. Виховання 
громадянина – провідна ідея діяльності 
Павлиської середньої школи. 

В основі педагогічної діяльності 
В.О. Сухомлинського провідним напрямом 
визначено завдання виховання громадянина-
патріота, складовими якого виступають: 
формування наукового світогляду, виховання 
комуністичного ставлення до праці, 
соціалістичного патріотизму і пролетарського 
інтернаціоналізму, моральне, естетичне і фізичне 
виховання, які були дієвими засобами розвитку  
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особистості – Людини розумної, творчої, ділової, 
емоційної, красивої, з життєвими нормами, 
поглядами, переконаннями; принципової, 
сильної духом. Василь Олександрович 
наголошував, що виховні впливи на дитину 
здійснює не лише школа, учителі, сім’я, але й 
оточення, усе, що вона бачить, відчуває і робить, 
життєві явища, взаємовідносини між людьми. 
Тому в організації життя дитячого колективу 
поєднувалися як об’єктивні, так і суб’єктивні 
фактори формування особистості. Вдумливо 
спланована виховна робота, оточення, в якому 
живе дитина, спрямовувалися на дієві зразки 
моральної поведінки. 

Сучасники Сухомлинського досліджуваного 
періоду (70-80-ті роки ХХ століття) ґрунтовно 
вивчали практичний досвід і педагогічні праці 
Педагога, захоплювалися ідеєю комплексного 
підходу по формуванню особистості, вихованню 
громадянина, активно впроваджували їх в 
практику вищої і середньої школи. 

Поздяєв Я.І. (Горьківський педінститут), 
Жолудєв Д.Г. (Мелітопольський педінститут), 
Жулкевська Г.В. (Вінницький педінститут), 
Тарасенко І.К. (Ніжинський педінститут), 
Шибицька Л.А. (Чернігівський педінститут), 
Костенко Л.Д. (Кіровоградський педінститут) 
наголошують на необхідності осмислення 
учителями передового педагогічного досвіду, 
досягнень психолого-педагогічної науки, 
зокрема спадщини Сухомлинського, його 
педагогічної майстерності формування 
переконань школярів у щоденній роботі в 
поєднанні з особистим прикладом учителя. (Не 
можна розділяти поняття «хороший учитель» і 
«хороший вихователь». Без виховної діяльності 
немає хорошого вчителя). На думку вчених, 
вагомі складові комплексного підходу – 
практична реалізація двостороннього характеру 
виховання: єдність думок, почуттів, дій 
вихователя і вихованця, перетворення вихованця 
з об’єкта в суб’єкт виховання, органічне 
поєднання виховання і самовиховання [3, с. 5]. 

Перевірені багаторічною практикою 
висновки і рекомендації Сухомлинського, 
аргументують дослідники, збагатили педагогічну 
науку. Адже включення особистості в колектив 
не знімає, а навпаки, передбачає творчу 
активність, її ініціативу, здатність самостійно 
вибирати лінію поведінки, здійснювати 
самоконтроль і самоуправління своїми діями. 
Жулкевська Г.В. підкреслює, що 
В.О. Сухомлинський зробив неоціненний внесок 
у науку про виховання [3, с. 26]. 

Тарасенко І.К. відзначає, що Вчитель на 
конкретних прикладах розкривав дітям 
важливість таких людських якостей як 
переконання, дисциплінованість, воля, 
зібраність, переважання мети цілепокладання як 
важливих складових духовності. 

Шибицька Л.А. привертає увагу до 
залучення В.О. Сухомлинським дітей до турботи 
про іншу людину, взаємного обміну духовними 
цінностями. 

Костенко Л.Д. за книгою «Народження 
громадянина» усебічно аналізує протиріччя 
духовного розвитку підлітків, акцентуючи увагу 
на непримиренності їх до зла, неправди, 
готовності відстоювати істину і невмінні 
розібратися в складних явищах життя; відзначає 
важливість виокремлення цих понять для 
практичної діяльності вчителя, оскільки Василь 
Олександрович успішно вирішував протиріччя 
шляхом створення цілісної системи морального, 
розумового, емоційного, естетичного і трудового 
виховання. 

Науковці ґрунтовно вивчають моральні 
заповіді для дітей і юнацтва  (Гриненко М.С., 
Одеський педінститут), органічного 
взаємозв’язку ідейно-політичного, трудового і 
морального виховання в педагогічній творчості 
В.О. Сухомлинського (Левківський М.В., НДІ 
педагогіки УРСР). І.А. Зязюн, Є.Г. Родчанін 
(Полтавський педінститут), виокремлюють тезу 
необхідності розкриття і усвідомлення учнями 
суспільно-політичних, моральних, естетичних 
ідей не лише в плані їх механічного 
запам’ятовування, заучування, а сприйняття як 
особистих переконань, краси думки і почуттів. 

Увагу науковців привертають і стимули 
морального розвитку дитини (Глущенко А.Г., 
Слов’янський педінститут). Це характер праці, 
творчість, почуття радості, яке викликається 
пізнанням і відкриттям нового. Саме радість 
праці, радість успіху – головний стимул, що 
спонукає до активної діяльності, ставлення до 
того, що дитина робить, що робиться навколо 
неї. Майстерність учителя саме в умінні 
захоплювати працею і пізнанням, пробуджувати 
радість творчості і успіху, прагнення дитини до 
самовдосконалення. 

Зроблені спроби аналізу розвитку 
В.О. Сухомлинським ідей А.С. Макаренка про 
патріотичне виховання учнів (Базилевич Н.Г., 
Полтавський педінститут), стверджують, що 
внесок двох видатних радянських педагогів у 
вирішенні проблем патріотичного виховання 
полягає в створенні психолого-педагогічної 
основи для наукового підходу до проблем 
патріотичного виховання школярів, 
виокремленні об’єктивних закономірностей 
педагогічних явищ, які впливають на підготовку 
учнів до виконання свого патріотичного і 
громадянського обов’язку, що здійснюється в 
конкретних справах і вчинках. Особливою 
заслугою В.О. Сухомлинського, на думку автора, 
є розвиток патріотичних почуттів у навчальній 
діяльності учнів, використані ним ефективні 
форми патріотичного виховання: образів рідного 
краю в творчих роботах, казках, складених 
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самими дітьми; активне спілкування з природою; 
взаємозв’язок патріотичного виховання і 
«сімейного стилю», які виховують любов і 
повагу до матері, батька, рідних, з яких 
формується почуття до Матері Батьківщини. 
Особливо захоплює науковців надзвичайна 
ємкість і гранична стислість обох педагогів у 
формулюванні тезису про роль учителя в 
ідейному становленні підростаючого покоління, 
емоційному впливі вчителя на учнів, ролі його 
особистого прикладу. 

Методика використання 
В.О. Сухомлинським прикладів як діяльних 
засобів у моральному вихованні учнів 
аналізується Тіпуховим В.Т. (Дрогобицький 
педінститут), Ширяєвою К.М. (Полтавський 
педінститут), які запозичують із практики роботи 
Павлиської школи цінні рекомендації: 
передаючи школярам вагому інформацію про 
життя і діяльність прогресивних людей минулого 
і сучасності, не захоплюватись кількістю заходів, 
старанно їх готувати, уникати пустослів’я, 
дедуктивізму і прямих паралелей між ідеалом і 
об’єктом виховання; поєднувати колективну 
роботу з індивідуальною, з переважанням 
першої; зберігати почуття міри і такту при 
посиланні на той чи інший ідеал, впливати 
словом і прикладом на розум і почуття 
вихованців; перевіряти і закріплювати 
результати роз’яснювальної роботи, долучаючи 
вихованців до участі в суспільно корисній 
діяльності [3, с. 51-65]. 

Значна кількість наукових розвідок цього 
періоду присвячена проблемі виховання 
комуністичного ставлення до праці в 
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського 
(Атлантова Л.І., Остапенко Н.Ф., НДІ педагогіки; 
Журавльов В.І., Воронезький педінститут; 
Любар А.А., Криворізький педінститут; 
Прищенко Л.А., Сумський педінститут; 
Вольський Є.Н., Бердянський педінститут; 
Федорчук Е.І., Кам’янець-Подільський 
педінститут; Шкот Л.І., Кіровоградський 
педінститут та ін.). Дослідники акцентують увагу 
на багатогранності аспектів трудового виховання 
учнівської молоді в школі Сухомлинського, на 
співробітництві школи, сім’ї і громадських 
організацій у вирішенні свідомого вибору сфери 
трудової діяльності випускників. 

В.І. Журавльов, розглядаючи проблеми 
розвитку і втілення в практику ідей 
В.О. Сухомлинського про трудове виховання, 
робить висновок про їх сприйняття і 
використання викладачами педагогічних вищих 
навчальних закладів, які готують спеціалістів-
вихователів. Учений відзначає процеси 
осмислення і втілення в практику ідей 
павлиського Вчителя про багатоаспектність 
реалізації принципу зв’язку школи з життям, 

перспективність таких методологічних 
положень, як поєднання дитячих і дорослих 
цілей виховання, тобто подвійна орієнтація 
цілей, змісту, методик, стилю трудової 
підготовки школярів одночасно на дитяче 
теперішнє і доросле майбутнє, його моральне 
відчуття потреб життя. Дослідники відзначають 
використання досвіду педагога-новатора в 
залученні трудових колективів до виховання 
робітничої і хліборобської зміни, зокрема 
інституту наставництва, організації роботи в 
учнівських виробничих бригадах, створення 
можливостей для кожного учня займатися 
справою, яка викликає інтерес, це, насамперед, 
численні гуртки, спрямовані на галузі народного 
господарства. Схвально поставились науковці до 
досвіду павлиського Педагога щодо залучення 
кожного вихованця до одночасної участі в 
кількох колективах, що забезпечувало його 
життєвим досвідом, розвивало інтереси і 
здібності, сприяло усвідомлено оцінювати свої 
можливості, вправлятися в праці в різновікових 
колективах. Особливо активно обговорювалися і 
підтримувалися окреслені Василем 
Олександровичем основні завдання трудового 
виховання і професійної орієнтації учнів 
(усвідомлення значущості праці, психологічна 
підготовка до праці) та принципи: єдність 
загального розвитку і трудового виховання, 
суспільно корисна спрямованість праці, 
виявлення і розвиток індивідуальності школяра в 
процесі трудової діяльності, раннє включення 
дітей  в працю, різноманітність та посильність 
видів праці, творчий її характер; зміст видів 
праці: навчальна праця, праця на пришкільній 
ділянці, виробнича праця, суспільно корисна 
праця, побутова праця; форми та методи 
трудового виховання: переконання, приклад і 
авторитет вихователів, вправляння в трудовій 
діяльності [3, с. 94-100]. 

І науковці, і практики одностайно 
стверджують, що система трудового виховання і 
професійної орієнтації В.О. Сухомлинського 
становить надбання як в теорії, так і в методиці 
виховання, творчо використовується 
колективами загальноосвітніх шкіл у 
республіках Радянського Союзу. 

Проблема ідеалу людини в педагогічній 
спадщині В.О. Сухомлинського стала предметом 
аналізу науковців Ярмоленко П.Я. (Херсонський 
педінститут), Шебитченко А.Н. (Полтавський 
педінститут), Товпигіна І.К. (Ворошиловград-
ський педінститут), Ликова В.Н. 
(Кіровоградський педінститут) та ін. 
Виокремлено було наступні проблеми: 
формування активної життєвої позиції 
вихованця, поєднання виховання із 
самовихованням, об’єднання зусиль педагогів і 
вихованців, різноманітність форм і методів 
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виховної роботи, формування особистісних 
якостей підлітків (гідності, гордості, честі, 
мужності, патріотизму) та ін. Систему форм 
організації роботи з учнями, спрямованої на 
виховання громадянина, трудівника, сім’янина, 
дослідника характеризують як оригінальну, 
ефективну, ціннісну, спрямовану на виховання 
здорової, як у фізичному, так і в моральному 
відношенні, молоді. 

Інтерес до утвердження ідей 
В.О.Сухомлинського в педагогічній науці і 
педагогічній практиці непересічний і 
багатоаспектний. Наприклад, у дисертаційному 
дослідженні на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук Макарчук В.В. 
розглядається проблема «Продуктивна праця в 
досвіді шкіл України (70-80-ті роки ХХ 
століття)». Автор наголошує, що одним із 
напрямів вирішення трудового виховання 
української молоді на сучасному етапі розвитку 
суспільства «… є вивчення досвіду, кращих 
надбань трудової підготовки у минулі роки. 
Особливо значущими для впровадження 
продуктивної навчально-виробничої діяльності 
були 70-80-ті роки ХХ століття. Саме в цей 
період у системі українського шкільництва 
почали утверджуватися учнівські виробничі і 
ремонтні бригади, шкільні лісництва, міжшкільні 
навчально-виробничі комбінати, у яких трудова 
діяльність набула продуктивного характеру» [4, 
с. 3]. 

У цей період продуктивна праця 
розглядалася переважно як засіб морального, 
інтелектуального, естетичного виховання учнів, 
свідомого вибору ними майбутньої професії, 
оскільки здійснювався реальний зв'язок вивчення 
основ наук з продуктивною працею. 

Аналізуючи теоретичні основи і емпіричний 
досвід продуктивної праці учнів цього періоду, 
дослідниця виокремлює новаторські підходи до 
організації учнівської продуктивної праці в 
авторській школі В.О. Сухомлинського, науково 
обґрунтовує перспективи трансформації досвіду 
70-80-х років минулого століття щодо організації 
продуктивної праці учнів у профільну підготовку 
в умовах реформування української освіти та 
впровадження ринкової економіки [4, с. 5]. 

Вчені як 70-80-х років, так і наші сучасники, 
постійно звертаються до вивчення системи 
цільового середовища за В.О. Сухомлинським, 
середовища, створеного на гуманістичних, 
демократичних засадах, доцільного, 
сприятливого для повноцінного розвитку 
особистості школяра, для професійного розвитку 
вчителя, підвищення педагогічної освіти і 
культури батьків із залученням громадських 
організацій до виховання дітей. Виділяються 
основні компоненти середовища сільської 
школи: соціальне, освітньо-виховне, 
культурологічне, які розглядаються як 

своєрідний показник інтеріоризації особистістю 
культури, рівня соціального розвитку, способу 
життя, цінностей суспільства [6, с. 97]. 

Цільове середовище Павлиської середньої 
школи автори визначають «… як своєрідну 
унікальну модель самопізнання, духовного та 
розумового збагачення особистості як учнів, так і 
вчителів, батьків з єдиною метою – розкрити 
особистісний потенціал, реалізувати себе як 
людину. Домінантним у створеному 
В.О. Сухомлинським цільовому середовищі у 
Павлиші вважаємо його толерантний характер, 
що передбачало гуманні та демократичні 
стосунки між учасниками навчально-виховного 
процесу, побудовані на взаємодії, гармонії, 
взаємоповазі, взаєморозумінні, співробітництві» 
[6, с. 98]. Дослідники захоплюються школою в 
Павлиші, яка задавала тон усьому 
інтелектуальному, культурному, духовному 
життю села, забезпечувала результативність 
впливу через: сформованість колективу 
однодумців, злагодженість дій педагогічного 
колективу, родини, громадськості; любов до 
дітей, віру в людину, повагу, взаєморозуміння, 
взаємодопомогу, натхненну працю; гармонію 
серця й розуму, єдність думки й почуттів; культу 
фізичної праці. 

Автори активно пропагують в освітньому 
просторі педагогічні ідеї Вчителя, Науковця, 
Людини, яка над усе любила дітей і віддала їм 
своє серце, і роблять це захоплено і творчо [6, 
с. 100-102]. 

Науковці й вчителі Кіровоградщини 
всебічно вивчали і творчо використовували 
педагогічні ідеї і педагогічний досвід 
В.О. Сухомлинського, очолюваного ним 
колективу Павлиської школи. Особливості 
досліджуваного періоду розкриваються в 
численних збірниках матеріалів науково-
практичних конференцій, методичних 
посібниках, методичних рекомендаціях, статтях, 
лекціях, творчих зустрічах. 

Викладачі кафедри педагогіки 
Кіровоградського державного педагогічного 
інституту розробили методичні рекомендації для 
учителів і студентів «В.О. Сухомлинський про 
шляхи вдосконалення уроку в радянській школі» 
[6], де ґрунтовно розглянули всі етапи 
моделювання уроків з чітким визначенням 
методів спільної роботи вчителя і колективу 
класу по досягненню навчально-виховної і 
розвивальної мети. Автори використали 
матеріали архівів: ЦГАОР УССР ф. 5097, 
зокрема рукописи: «Урок – основная форма 
учебно-воспитательной работы», 
«Требовательность в обучении – одна из 
важнейших сторон воспитывающего обучения», 
«Директор школы – руководитель учебно-
воспитательной работы», опубліковані праці 
Педагога. Виокремлено такі важливі й актуальні 
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в умовах сьогодення складові уроку: підготовка 
вчителя до системи уроків, економне 
використання кожної хвилини, клімат 
взаємовідносин учителя і учня, віра в те, що 
дитина йде до школи зі щирим прагненням добре 
вчитися, організація процесу учіння під 
керівництвом учителя, культура розумової праці 
на уроці, стиль розумової праці, творче 
застосування знань, виховна спрямованість 
кожного уроку. 

20 жовтня 1972 року в Павлиші 
Онуфріївського району відбулася обласна 
науково-практична конференція з питань 
вивчення та творчого впровадження педагогічної 
спадщини В.О. Сухомлинського в навчально-
виховний процес, яка засвідчує глибоку 
зацікавленість управлінців, науковців і 
методистів збереженням, вивченням, 
поширенням і творчим використанням ідей 
педагога-земляка в шкільній практиці. З 
основною доповіддю «Про завдання 
учительських колективів області по вивченню і 
творчому впровадженню педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського» виступив В.І. Вибрик, 
завідуючий відділом науки і навчальних закладів 
обкому КП України. В обговоренні доповіді 
взяли участь І.Г. Ткаченко з проблеми шкільного 
колективу і формування особистості, М.І. Кодак 
– директор Павлиської середньої школи імені 
В.О. Сухомлинського, який розкрив значення 
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 
навчально-виховній роботі. У роботі секцій, а їх 
було шість, взяли участь завідуючий облвно 
Д.Н. Стельмухов та директор обласного 
інституту вдосконалення вчителів 
О.М. Красноголовець зі своїми службами, 
завідуючі рай(міськ)вно, рай(міськ)методичними 
кабінетами, вчителі відомих в області шкіл, 
численна група науковців Кіровоградського 
педінституту ім. О.С. Пушкіна, директор та 
викладачі Олександрійського педагогічного 
училища. Учасники конференції розглянули 
широкий спектр питань щодо творчого 
впровадження педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського. У конференції взяли 
участь друзі, соратники, сучасники педагога-
гуманіста; атмосфера була творчою, сердечною, 
зацікавленою, а її учасники, у тому числі і автор 
цих рядків, започаткували об’єднання педагогів, 
які все своє педагогічне життя плідно працювали 
в навчальних закладах, сповідуючи ідеї 
видатного педагога-гуманіста. 

Активну участь у роботі конференції взяли 
вчителі Павлиської школи. Оскільки засідання 
секцій проходили в її стінах, вони ділилися 
своїми творчими набутками і планами. Так, 
Г.О. Нестеренко, учителька початкових класів 
розповіла про використання педагогічної 
спадщини Сухомлинського в навчально-виховній 

роботі з молодшими школярами, 
М.А. Шевченко, вчитель історії, акцентував 
увагу на вихованні громадянської позиції в 
школярів, О.І. Литвиненко, організатор 
позакласної та позашкільної роботи розкрила 
системний підхід до всебічного розвитку 
особистості в позакласній і позашкільній 
виховній роботі; М.І. Вовся, Л.М. Пащенко 
поділилися досвідом роботи вечірніх класів. 
Яскравим був виступ Івана Олександровича 
Сухомлинського, директора Онуфріївської 
заочної школи «В.О. Сухомлинський – 
громадянин, педагог, вчений». 

На моє переконання, саме тут, у Павлиші, 
відбулося неформальне об’єднання творчої 
педагогічної інтелігенції навколо постаті 
В.О. Сухомлинського, його педагогічних ідей, 
педагогічної спадщини, яке поступово ставало 
потужною рікою творчості, ім’я якій – 
сухомлиністика. 

24-26 вересня 1978 року відбулася 
велелюдна науково-практична конференція з 
нагоди 60-річчя від дня народження 
В.О. Сухомлинського: «В.О. Сухомлинський і 
актуальні проблеми сучасної школи» 
(Кіровоград – Павлиш). Видані всі матеріали: 
програма, запрошення, тези доповідей і виступів 
(російською мовою). На пленарному засіданні 
були заслухані 12 доповідей. Серед них: 
«Единство познания, труда и нравственности – 
основа педагогической системы 
В.А. Сухомлинского» – Г.І. Щукіної, члена-
кореспондента АПН СРСР, професора; 
«Вопросы трудового воспитания в 
педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и 
их дальнейшее развитие в учебно-
воспитательной работе» – І.Г. Ткаченка, 
директора Богданівської середньої школи 
Знам’янського району, Героя Соціалістичної 
Праці, кандидата педагогічних наук. А також 
виступили партійні керівники, науковці НДІ 
педагогіки УРСР, педагогічних інститутів та 
університетів, керівники та вчителі 
загальноосвітніх шкіл України і республік 
колишнього Союзу – понад 150 доповідей. Серед 
учасників нині відомі вчені України: І.А. Зязюн, 
В.І. Лозова, А.М.Богуш, О.Я.Савченко, 
Н.В.Курило; цвіт учительства: Герої 
Соціалістичної праці Г.Д. Нестеренко, 
Н.В. Онацька, Н.А. Коровай, Є.М. Люборська, 
Н.А. Кіріченко, М.П. Глухарьова, Н.Є. Войтенко; 
Заслужені вчителі України, насамперед 
Кіровоградщини: Г.М. Перебийніс, А.Б. Рєзнік, 
М.І.Кодак, С.Г. Максютін, С.П. Логачевська, 
І.Л. Мудрий, а також аспіранти. 

Висновки. Аналіз наукових, методичних 
джерел періоду 70-80-х років ХХ ст. засвідчує 
про непересічний інтерес до педагогіки 
В.О. Сухомлинського в різних регіонах 
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колишнього СРСР, на Кіровоградщині, який 
актуалізувався у педагогічній практиці, на 
велелюдних педагогічних зібраннях, 
узагальнювався в часописах. Це був потужний 
інноваційний напрям, який сприяв формуванню 
самобутніх успішних шкільних колективів, 
розвитку психолого-педагогічних наук. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ФАКТОРУ У ПРОЦЕСІ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Лидия КОНДРАШОВА  

У статті розглядається проблема підвищення якості шкільного навчання; аналізуються педагогічні ідеї 
В.Сухомлинського, який уперше звернув увагу вчителя-практика на емоційний фактор навчально-виховного процесу як 
засіб надання знанням учнів особистісного смислу, цінністі. 

Ключові слова: емоційний фактор, знання-ценністі, гармонізація інтелекту та емоцій. 
В статье рассматриваются проблемы повышения качества школьного обучения, анализируется педагогическое 

наследие В.Сухомлинского, который впервые серьезно акцентировал внимание учителя-практика на эмоциональном 
факторе как средстве превращения знаний учащихся в ценности. 

Ключевые слова: ємоциональный фактор, знание-ценность, гармонизация интеллекта и ємоций 
Проблема школи, шкільного навчання у всі 

часи була і є актуальною. Із підвищенням ролі 
освіти в житті суспільства ускладнювалися і 
функції школи в підготовці підростаючого 
покоління до життя, активної участі в творенні і 
розвитку науки, культури, соціального прогресу, 
економіки. 

Результат шкільного навчання, успішність 
оволодінния знаннями залежить від того, 
наскілько учні є задіяними у навчальний процес, 
зацікавленими у їх придбанні. Нерідко у 
шкільній практиці можна зустрітися з 
професійною безпорадністю вчителя. Високу 
активність учня та його міцні знання-цінности 
неможна забезпечити каральними методами, 
аморальними засобами, ціною приниження його 
самодостатності. Високий професіоналізм 
учителя проявляється в уменні помітити та 
усунути причини тревожної поведінки учня, 
знайти ефективні засоби залучення його до 
активної діятельності, розкрити перед ним 
перспективу морального й інтелектуального 

зростання, развитку всіх внутрішніх сил його 
особистості. 

Ще Я.Коменський був упевнений у тому, що 
шкільна освіта успішно виконуватиме свою 
соціальну і духовно-етичну місію, якщо школу 
перетворити на майстерню гуманності, 
майстерню людяності. Аналізуючи стан шкіл 
свого часу, він вважав, що «до цього часу не 
було шкіл, які відповідають своєму 
призначенню». Цілком відповідною своєму 
призначенню Я.Коменський вважав таку школу, 
«яка була б дійсною майстернею людей, в якій, 
отже, розуми осяялися б блиском мудрості для 
того, щоб швидко проникнути у все явне і 
сокровенне душі, і рухи їх прямували б до 
загальної гармонії і чесноти.» [3, 151]. Мету 
школи він вбачав у тому, щоб людина 
відповідала своєму призначенню, щоб освіта 
удосконалювала її людську природу. На думку 
американського вченого У.Глассера школа не 
повинна залишатися для дитини «холодним 
будинком», де у відносинах вчителя й учнів 
відсутній емоційний контакт, доброзичливість і 
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особиста зацікавленість. Нерідко в шкільній 
практиці існує ситуація, коли педагоги не «схожі 
в очах дитини на людину, з якою можна себе 
ідентифікувати» [2, 36]. Піднімаючи проблему 
шкільних невдах, У.Глассер основну причину 
бачить в системі шкільного навчання, яка 
породжує невдах. Коріння зла, на його думку, 
міститься у філософії відчуженості, відірваності 
від життя і обмеженості педагогічного мислення 
тільки навчальними проблемами, 
інтелектуальною діяльністю і інтелектуальним 
розвитком особи. Рішення проблеми шкільних 
невдах пов'язане із зміною формальної, 
догматичної парадигми освіти на філософію 
взаємної захопленості, чуйності до вимог 
навколишньої дійсності, розкутості думки 
учасників освітнього процесу. 

Ще В.Вернадський говорив про прагнення 
особистості до гармонії. Саме школа повинна 
створювати умови для задоволення потреби 
особистості в гармонійному її розвитку, 
відволікати думки від хвилинних «дрібних справ, 
коли навколо стоять густою стіною великі 
ідеали, коли навколо стільки поля для думки 
гармонійного, широкого, красивого, – коли 
навколо йде боротьба за те, що свідомо визнала 
своїм і дорогим наша особистість» [1, 256]. У 
зв'язку з цим освітні стандарти важливо 
доповнювати знаннями, що орієнтують навчання 
на пошану особи вихованця, формування його 
самостійності, встановлення довірливих 
відносин між вчителем і учнями, розвиток їхньої 
здатності до емоційної саморегуляції поведінки і 
спілкування учасників педагогічного процесу. 
Освіченість і емоційність, їхня гармонія в 
особистому розвитку – важливі складові 
шкільного навчання. 

Аналізуючи досягнення педагогів минулого, 
В.Сухомлинський уперше обгрунтував 
необхідність використання емоційного фактору в 
навчальному процесі загальноосвітньої школи. 
Його ідеї про гармонію інтелектуального й 
емоційного факторов у навчанні представляють 
інтерес і сьогодні не тільки для педагогічної 
теорії, але й для шкільної практики. 

Мета даної статті полягає в обгрунтуванні 
на основі ідей В.Сухомлинського необхідності 
гармонізації інтелектуального й емоційного 
факторів у підвищенні ефективності шкільного 
навчання, показати значущість сформульованих 
ним положень відносно емоційного фактору в 
гармонізації особистісного потенціалу учня, .і 
надання його знанням, особистісного смислу, 
цінності. 

Гармонізація інтелектуального й емоційного 
все ще належним чином не приваблює 
розробників шкільних програм і методистів. 
Традиційна система навчання орієнтована в 
основному на засвоєння учнями певного обсягу 

знань і умінь в соціальних сферах діяльності. Час 
вимагає врахуванню при розробці нових 
стандартів більш цілісної структури досвіду, 
який повинен набути в школі кожен учень, 
отримуючи здатність орієнтуватися в 
навколишній дійсності і реальну стратегію 
поведінки. Шкільний досвід повинен об'єднувати 
в собі різні аспекти: соціальний, творчий, 
емоційно-ціннісний, компетентний, комуніка-
тивний та ін. Всі ці сторони досвіду присутні в 
освітньому процесі, навіть, якщо вчитель 
спеціально не ставить мету їх засвоєння. 

В.Сухомлинський вважав, що в процесі 
навчання важливо звертатися не тільки до 
розуму, але й до серця учнів. На його думку 
кожний з них повинен навчитися дорожити 
святинями Вітчизни і суспільства як особистими 
цінностями і святинями своєї свідомості і свого 
серця. З жалем педагог-гуманіст відзначав, що 
навіть у знаючих свій предмет вчителів 
виховання іноді перетворюється на запеклу війну 
тільки тому, що педагог і учні не зв'язані 
духовними нитками, а душа дитини – застебнута 
на всі гудзики сорочка. Головна причина 
потворних, неприпустимих стосунків між 
наставником і вихованцем, що мають місце в 
окремих школах, – на думку 
В.Сухомлинського, – це взаємна недовіра і 
підозрілість: інколи вчитель не відчуває 
сокровенних рухів дитячої душі, не переживає 
дитячих радощів і жалю, не прагне в думках 
поставити себе на місце дитини»[5, 7]. 
Важливою якістю вчителя він вважав уміння 
проникати в духовний світ дитини. Біду багатьох 
вчителів бачив у тому, що вони не враховують 
того, що учень – це, перш за все, жива людина, 
яка вступає в світ пізнання, творчості, людських 
взаємин. А особливістю дитячого пізнання, 
слідом за Я.Корчаком, він вважав – пізнання 
розумом і серцем. В.Сухоминський виступав 
проти того, щоб вимірювати духовний світ 
дитини тільки оцінками і балами, ділити учнів на 
тих, хто вчить або не вчить уроки. Без взаємного 
проникнення в світ думок, відчуттів, переживань 
вчителя і дітей не може бути успішного 
освітнього процесу. Істина стає особистим 
переконанням школяра за умови, якщо вона 
одухотворяється яскравими образами, що 
впливають на їхні емоції і відчуття. 

Особистісне зростання визначається не 
тільки змістом предметів, що вивчаються, але і 
способами їх вивчення і тими відносинами, які 
мають місце в навчальному процесі. Зміст 
навчання не слід обмежувати лише програмним 
матеріалом, а брати до уваги при його реалізації 
інтелектуальну і емоційну сторону навчального 
процесу. 

Акцент тільки на навчанні, учбових 
досягненнях і недооцінка стилю життя учнів, їх 
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настрою і емоційного сприйняття того, що 
відбувається навколо теж важливий чинник, що 
знижує результативність шкільної освіти. 
Вчитель повінен бути обізнаний про стиль життя 
кожного учня. У основі стилю життя лежить 
певна система життєдіяльності. Кожен вид 
діяльності має в ній визначений, особливий, 
функціональний сенс. Це залежить від того, які 
життєво важливі учнівські проблеми вирішує або 
не вирішує та або інша діяльність. Навчальна 
діяльність може бути для одного учня засобом 
підвищення його авторитету в колективі класу, 
для іншого – засобом пізнавальних потреб, для 
третіх – може бути нудним обов'язком. При 
цьому особливо важливо, яке особистісне, 
функціональне значення містить навчальна 
діяльність для школярів. Якщо навчальна 
діяльність не пов'язана зі всією системою 
життєдіяльності учня і заважає особистісно 
значущим заняттям, то це веде до недооцінки 
навчальної діяльності і виникнення негативних 
емоцій, установок учнів на навчальну працю, що 
стимулює їх небажання вчитися. 

Вивчення і аналіз шкільної практики і 
наукової літератури свідчать про те, що досвід 
найчастіше розуміють як «сукупність знань, 
навичок, умінь, винесених з життя, практичної 
діяльності. Те, що вже мало місце, що вже було 
випробуване на практиці, в житті, з чим 
доводилося зустрічатися» [4, с. 634-635].Нерідко 
випускається з поля педагогічного зору той факт, 
що, окрім знань, умінь і навичків, в цьому 
досвіді значне місце займає ставлення до світу, 
людей, саме себе. Важливо прищепити дітям 
здатність не бути байдужими і допомагати один 
одному в розвязанні шкільних проблем. Школа 
повинна відкрити кожному учню шлях до 
реалізації головної людської потреби – 
усвідомлення себе повноцінною особистістю. 

У практиці склалася думка, що потреба в 
любові повинна задовольнятися в сім'ї, а не в 
школі. Але ця точка зору помилкова. Вчителів 
приголомшують ті діти, які відчувають нестачу 
душевного тепла і ласки. Проте багато педагогів 
не підготовлені до того, щоб задовольняти 
потребу в любові не тільки з боку дорослих, але 
й однолітків. Школярам, що мають цю потребу, 
рідко вдається знайти тепле до себе ставлення і 
безкорисливу прихильність до школи. 

Спілкування з іншими учасниками 
освітнього процесу виступає джерелом 
переживань, вражень, що забезпечує 
«самовідтворення» юної особистості. 
Спілкування, ставлення до світу виражається 
через емоції, емоційні стани і настрій 
особистості. Саме емоційно-ціннісний досвід не 
можна недооцінювати в навчанні, оскільки він 
виступає основою результативності 
інтелектуальної діяльності.  

Всіх творчо працюючих вчителів хвилює 
пошук відповіді на питання, на яке в своїх 
роботах і повсякденних шкільних справах 
намагався відповісти В.Сухомлинський: «Чому ж 
часто буває, що через декілька місяців, а то й 
тижнів згасає вогник в їхніх очах, чому для 
деяких хлопців навчання перетворюється на 
муку? Адже всі вчителі щиро хочуть зберегти 
дитячу безпосередність, радісне сприйняття і 
відкриття світу, хочуть, щоб навчання було для 
дітей натхненим, захоплюючим трудом» [5, 
с.13]. Не обмежити перебування учнів в школі 
тільки навчанням, не регламентувати їхні дії 
дзвінками, підганяючи їх під одну мірку, 
допомагати розкритися багатству 
індивідуального світу кожної дитини, 
урізноманітнювати духовне життя і забезпечити 
емоційно-етичну атмосферу навчальної роботи і 
спілкування – одна з основних задач 
педагогічного колективу сучасної школи. 

Відсутність теплих, довірливих відносин в 
системі «вчитель – учень», «учень – колектив 
класу» служить серйозним гальмом шкільних 
успіхів. Багато учнів не переживають почуття 
радості від перебування в школі, відсутня віра в 
свої можливості, задоволення потреби в пошані, 
бажання йти на контакт, більшою мірою їм 
властиве відчуття провини, незадоволеності, в їх 
стані переважають негативні емоції. Вихід слід 
шукати в оздоровленні емоційно-психологічного 
клімату. Створення умов, де немає місця 
людській байдужості, а все стимулює турботу 
один про одного, допоможе учню усвідомити 
себе повноцінною особистістю, здатною 
добитися успіху, повірити у власні сили і 
можливості. 

В.Сухомлинський вважав важливими 
складовими успішної роботи школи 
пробудження у дитини «почуття здивування та 
радості відкриття», виховання у неї емоційної 
сприйнятливості не тільки матеріалу, що 
вивчається, але і навчання в цілому. Мистецтвом 
вчителя він вважав уміння розбудити в серцях і 
розумі дітей інтелектуальне відчуття радості 
пізнання. Суть навчання полягає, на його думку, 
в пробудженні радісного підйому дитини, 
пов'язаного з відкриттям істини, з дослідженням, 
пізнанням. Дитина повинна працювати не для 
отримання оцінки, а для бажання пережити 
хвилююче інтелектуальне відчуття. «Навчання 
може стати для дітей цікавою, захоплюючою 
справою, якщо воно осяюється яскравим світлом 
думки, почуттів, творчості, краси, гри» [5, с.108]. 
Невміння осмислити те, що відбувається в 
навчальній роботі, негативні особливості 
мислення учнів В.Сухомлинський пояснював 
бідністю їхніх емоційних реакцій на явища 
навколишнього світу, ослабленням емоційних 
імпульсів з підкірки, невмінням встановити 
зв'язки між думкою і емоціями. 
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«Розумова праця учня, успіхи і невдачі в 
навчанні – це його духовне життя, його 
внутрішній світ, ігнорування якого може 
привести до сумних результатів. Дитина не лише 
пізнає щось, засвоює матеріал, але і переживає 
свою працю, висловлює глибоко особисте 
ставлення до того, що йому вдається і не 
вдається» [5, с.140]. Дати дітям радість праці, 
радість успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях 
відчуття власної гідності, самоповаги – одна з 
основних турбот учителя. Успіх у навчанні є 
важливим стимулом внутрішніх сил учня, що 
народжує енергію для подолання труднощів і 
закріплення бажання осягати нові знання. 
«Інтерес до навчання з'являється лише тоді, – 
вважав В.Сухомлинський, – коли є натхнення, 
що народжується від успіху в опануванні знань; 
без натхнення навчання перетворюється для 
дітей на тягар. Посидючість я б назвав 
натхненням, помноженим на упевненість дитини 
в тому, що вона досягне успіху» [5, с.142-143].  

Успіх навчальної роботи пов'язаний з 
використанням емоційного чинника на уроці, 
активізацією пізнавального інтересу і 
пізнавальної активності, емоційної 
сприйнятливості і створення позитивного 
емоційного клімату в шкільному педагогічному 
середовищі. 

Для навчання дітей необхідні творчі сили, 
які визначаються не тільки навчальними планами 
і програмами, їх змістом, але і відносинами, які 
складаються в навчальному процесі між 
педагогом і учнями. Бажання вчитися не 
викликається тільки словами вчителя, який 
передає навчальну інформацію, велике значення 
має та турбота, ті відчуття й емоції, які 
підкреслюють істинність і щирість педагогічної 
турботи. Природна здатність сприймати 
справедливість є можливістю учня знаходити їжу 
для розуму в поглядах, прагненнях, відчуттях і 
емоціях. Тому оволодіння знаннями, формування 
поглядів і переконань можливе в процесі 
доброзичливого і сприйнятливого емоційного 
стану. Якщо наукові поняття, програмні знання 
закладаються в людині, що росте, психологічно 
грамотно, тобто з любов'ю і спокійною 
свідомістю сили, то завдяки гармонізації 
інтелектуальних зусиль і емоційного настрою 
досягається їх міцність і грунтовність. 

Навчання, що відрізняється багатослів’ям і 
не відповідає ні емоційному стану, ні 
інтелектуальним і духовним якостям учнів, 
вносить хаос в їхнє мислення, створює штучні 
емоційні й інтелектуальні труднощі. Істина стає 
для учнів просто грою, що втомлює і не 
відповідає їхнім можливостям. Навчальна 
інформація повинна будити емоції і відчуття 
учнів, в процесі засвоєння навчального 

матеріалу, пожвавити їхню душу. Основу 
навчання повинні складати враження, досвід і 
активна інтелектуальна діяльність. Сплав знань і 
емоцій забезпечують якість знань. Перед 
розумним поглядом кожної людини з дитячих 
років повинна стояти яскрава перспектива його 
життя. Привабливі особливості навчальної 
роботи повинні впливати на емоційну сферу 
дитини, будити уяву і викликати живий інтерес. 

У природі дитини закладений природний 
імпульс до емоційної і інтелектуальної напруги 
його сил. Опора в процесі навчання лише на сили 
розуму, без залучення емоцій і відчуттів може 
спричинити загибель всієї сукупності людських 
здібностей, бо сила людської природи полягає в 
гармонії інтелекту і емоцій. Вільні дії розуму і 
емоцій завжди виходять з інстинктивних дій, 
нерозривно позв'язані між собою, будучи 
основою якісної освіти, розвитку розумових і 
емоційних сил школяра. 

Таким чином, використання емоційного 
чинника як засобу оптимізації навчального 
процесу та важливої умови забезпечення якості 
шкільної освіти, підвищення його ефективності в 
розв’язанні пізнавальних задач пов'язане з 
використанням досвіду В.Сухомлинського, його 
праць про гармонізацію інтелекту та емоцій у 
навчальному процесі.  

Факти свідчать про те, що вчитель школи не 
завжди готовий методично грамотно 
використовувати емоційний фактор у навчанні, 
розглядати його як засіб надання знанням учнів 
ціннісного смислу, активізації пізнавальних 
зусиль учнів, надання мотивації учіння 
позитивної спрямованості.  

Ідеї В.Сухомлинського про роль емоційного 
фактору в навчанні, формуванні емоційної 
культури вчителя й учнів, необхідності 
гармонізації інтелекту і емоцій в навчальному 
процесі не втратили своєї практичної значущості 
сьогодні. Їх раціональне використання з 
урахуванням усіх змін, які є в суспільстві, 
дозволить підвищити методичну грамотність 
учителя та вдосконалити якість підготовки тих, 
хто готується до самостійної професійної прац в 
умовах університетської освіти. 

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Вернадский В.И.Pro et contra 
/В.И.Вернадский. – СПб, 2000.  

2. Глассер У. Школы без неудачников/ Уильям 
Глассер. – М.: Прогресс, 1991. 

3. Коменский Я.А. Избр. пед. соч. /Ян Амос 
Коменский: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2.  

4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям 
/Василий Александрович Сухомлинский. – Киев, 1973. 

5. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым 
директором школы / Василий Александрович 
Сухомлинский. – Киев, 1973. 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 60 

УДК 37.032 

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  

Василь КУЗЬМЕНКО, Ніна СЛЮСАРЕНКО (Херсон) 
У статті на основі аналізу творів Василя Сухомлинського про досвід роботи Павлиської середньої школи доведено, 

що педагогічний процес в учбовому закладі базувався на творчій діяльності та спрямовувався на розвиток творчої 
особистості учня. 

Ключові слова: Павлиська школа, розвиток, творчість, творча діяльність, творча особистість учня. 
В статье на основе анализа призведений Василия Сухомлинского об опыте работы Павлышской средней школы 

доказано, что педагогический процесс в учебном заведении основывался на творческой деятельности и направлялся на 
развитие творческой личности ученика.  

Ключевые слова: Павлышская школа, развитие, творчество, творческая деятельность, творческая личность ученика. 
Творчість завжди привертала увагу 

дослідників як найважливіший компонент 
соціальної культури, оскільки це позитивно 
спрямована діяльність, каталізатор прогресивних 
змін у суспільстві, культурі; це багатогранне 
поняття, що пронизує всі сторони діяльності 
особистості і проявляється у всіх напрямках 
суспільної практики. 

Індивід, який мислить творчо, – головна 
рушійна сила соціальних та духовних 
трансформацій. Творча особистість значно краще 
адаптується до соціальних, побутових та 
виробничих умов, ефективно їх використовує, 
удосконалює, змінює. 

Протягом тривалого часу творчі здібності 
вважалися притаманними лише обранцям долі.  

Проблемами творчості свого часу 
цікавилися Платон, Аристотель, Августин, 
Гегель, Й.-Г.Песталоцці та ін. Більш глибоке 
дослідження питань творчості, особливостей 
творчої діяльності, умов формування творчої 
особистості почалося на межі ХІХ–ХХ століть.  

Великий внесок у дослідження проблем 
творчості зробили Г.Буш, О.Леонтьєв, К.Пігров, 
Я.Пономарьов, С.Рубінштейн, О.Тихомиров, 
П.Якобсон, Л.Яценко. Ідеї розвитку творчої 
особистості розкривали у своїх працях 
Т.Шевченко, І.Франко, Леся Українка, 
Б.Грінченко, А.Макаренко, В.Сухомлинський та 
ін. 

Мета статті – проаналізувати спадщину 
В.Сухомлинського та виявити в ній рекомендації 
щодо розвитку творчої особистості учня. 

Замітимо, що на спадщину видатного 
вченого звертали свою увагу багато науковців, 
серед яких: Н.Ангелуца, М.Антонець, І.Бех, 
Л.Бондар, А.Іванко, Н.Калініченко, В.Кузь, 
Ю.Мальований, Д.Пащенко, А.Рацул, В.Риндак, 
О.Савченко, І.Ткаченко, М.Ярмаченко та ін. У 
своїх роботах вони відзначили, що Василь 
Олександрович завжди прагнув створити у своїй 
школі таке виховне середовище, в якому 
максимально розкривалися прагнення і здібності 
кожної особистості. 

Вплив середовища на процес формування 
особистості є очевидним. Будь-яке освітнє 
(виховне) середовище можна віднести до одного 
з чотирьох основних типів: догматичне, кар’єрне, 
безтурботне та творче [1, с. 213].  

У Павлиській школі, яку очолював 
В.Сухомлинський, панувало творче середовище, 
в якому діти працювали із задоволенням, 
намагалися проявити себе в різних видах 
діяльності, активно освоювали й перетворювали 
навколишній світ. 

Василь Олександрович вважав, що 
«творчість дітей – глибоко своєрідна сфера 
їхнього духовного життя, самовираження і 
самоутвердження, в якому яскраво виявляється 
індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю 
самобутність не можливо охопити якимись 
правилами, єдиними і обов’язковими для всіх» 
[6, с. 54]. Він був переконаний, що творчість не 
можлива без вивчення досвіду суспільства і має 
його у своїй основі. Педагог писав: «Творчість 
починається там, де інтелектуальні й естетичні 
багатства, засвоєні, здобуті раніше, стають 
засобами пізнання, освоєння, перетворення світу, 
при цьому людська особистість немовби 
зливається із своїм духовним надбанням» [2, 
с. 566]. 

На розвиток творчої особистості учня 
спрямовувався весь навчально-виховний процес 
Павлиської школи. 

Для цієї школи характерним був постійний 
зв’язок навчальної роботи з життям, а її учні 
мали широкий кругозір, ґрунтовні, свідомі 
знання, неабиякі практичні вміння і навички. 
Учителі будували навчальний процес так, щоб 
школярі не тільки пізнавали явища і 
закономірності навколишнього світу, а й 
формували власне відношення до них, своє 
світобачення. При цьому бралося до уваги те, що 
наукові знання завжди є об’єктивними і 
здобуваються в ході пізнання людиною світу, а 
отже, учень повинен отримувати їх не тільки зі 
слів учителя, чи при проведені практичних робіт, 
а й за допомогою спостережень, дослідів, аналізу 
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явищ навколишнього світу, своєї власної 
діяльності, де інтегруються зусилля рук і розуму. 

В.Сухомлинський завжди дбав про те, щоб 
діти глибоко розуміли світ. Зазначене особливо 
стосувалося підлітків, адже у цей період життя 
кожен із них «замислюється над своїм місцем у 
житті, свідомо прагне виразити свою 
індивідуальність. У цей період важливо не тільки 
те, скільки і як працює людина, а й те, що вона 
думає про працю» [2, с. 569]. 

Творчі процеси неможливі без розвитку 
мислення учнів, якому видатний педагог 
приділяв значну увагу. Саме тому він завжди 
відповідав на запитання школярів, намагався 
своїми поясненнями заповнити прогалини у їхніх 
знаннях. Зазначене підтверджують такі його 
слова: «Я добивався піднесення великої 
інтенсивності мислення дітей. Вони буквально 
засипали мене запитаннями: Що? Як? Чому? 
Серед усіх поставлених запитань приблизно 80% 
становили ті, що починалися словом чому? У 
дітей було багато незрозумілого. І чим більше в 
навколишньому світі було для них 
незрозумілого, тим яскравіше виявлялось 
бажання знати, тим гостріше виявлялась 
сприйнятливість до знань. Діти буквально 
«схоплювали на льоту» все, що я розповідав їм. 
Коли прийшов час дати перше наукове поняття 
про електричний струм як потік електронів, 
виявилося, що в підлітків – безліч запитань саме 
про це складне фізичне явище. Відповіді на них 
були, немов цеглинки для пустот у картині світу, 
що вже склалася в уявленні школярів на основі 
читання, а також на основі іншої інформації, 
одержаної раніше» [7, с. 448]. 

В. Сухомлинський вважав, що необхідно не 
лише навчити дітей правильно мислити, а й 
висловлювати свої думки, ясно і точно 
відображати у словах істини, роздуми, логіку 
мислення тощо, і, що дуже важливо, мислити про 
свої думки. Саме тому, починаючи з 
дошкільного віку і до закінчення восьмого класу, 
в Павлиській школі проводилися спеціальні 
уроки мислення. На них діти досліджували, 
осмислювали, пізнавали природу і працю. З 
цього приводу педагог писав: «Діти стають 
дослідниками, думка постійно зв’язана з 
найтоншими операціями рук, і цей зв’язок (рука 
розвиває мозок), відіграє справді рятівну роль 
для тих, кому дуже важко вчитися, і хто був би 
приречений, якби не спеціальна скерованість 
навчання» [4, с. 98]. Добре коли дитина 
приводить у рух свої знання, думає про них, 
аналізує, застосовує у практиці життя, 
використовує для пояснення невідомого і 
проникнення в незрозуміле. Для того, щоб це 
було можливим, потрібно залучати її до творчого 
використання знань. У Павлиській школі з цією 
метою використовували творчі письмові роботи, 

задачі з народної мудрості, казки, пісні. 
Ураховуючи те, що оволодіння знаннями 
забезпечує певний рівень загального розумового 
розвитку дитини, який в свою чергу впливає на 
здатність оволодіння нею новими знаннями, в 
Павлиській школі організовували навчальний 
процес таким чином, щоб не тільки дати учням 
певну суму знань, а й розвинути їх розумові сили 
і здібності. Знання в школі В.Сухомлинського 
перетворювалися на «інструмент, за допомогою 
якого вихованець свідомо робить свої нові кроки 
у пізнанні навколишнього світу й у творчій 
праці» [там само, с. 92]. 

І дійсно навчання не може бути простим 
нагромадженням знань, які діти зможуть 
використати тільки у дорослому житті. Треба, 
щоб учні бачили їх життєву необхідність та 
можливість використання на практиці. Саме 
тому В.Сухомлинський великого значення 
надавав урокам трудового навчання, вважав їх 
важливим етапом у підготовці дітей до життя, до 
майбутньої трудової діяльності, наголошував на 
тому, що саме на цих уроках учні набувають 
умінь та навичок, які потрібні кожній людині в її 
повсякденному житті.  

Директор школи підходив до організації 
трудового виховання і навчання серйозно. 
Найважливіше правило трудового виховання, на 
його думку, таке: щоб не було «жодного 
підлітка, жодного юнака, жодної дівчини, які б 
чимось не захопились у роки ранньої юності. 
Саме в період становлення творчих сил і 
здібностей, у роки ранньої юності кожен має 
відчути себе справжнім майстром, поетом, 
художником в улюбленій праці» [3, с. 174]. 

Він вважав, що підготувати людину до 
трудової діяльності можна, якщо дати їй 
відповідні практичні уміння і навички та 
забезпечити належну професійну підготовку. 
Досягнути цієї мети можна за умов поетапної 
реалізації завдань трудового виховання 
(психологічна підготовка до праці, практична 
підготовка до праці, підготовка до свідомого 
вибору професії). Передусім, слід дбати про 
психологічну підготовку молоді до праці.  

Із цього приводу педагог писав: «Готовність 
до продуктивної праці включає в себе уміння 
трудитися розумово, здатність постійно 
розвивати свій розум, застосовувати його до 
творчого розв’язання трудових завдань. 
Психологічна готовність до праці, про яку 
останнім часом так багато говорять, саме і є 
переконанням людини в тому, що в майбутньому 
трудовому житті зусилля її рук будуть підкорені 
розуму, творчому задуму» 5, с. 54.  

В.Сухомлинський був переконаний, що 
«праця, в основі якої лежить дослідна, 
дослідницька мета, не тільки поглиблює знання, 
а й формує діяльний, творчий розум». Він писав, 
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що дитина має набути «досвіду такої праці», 
адже лише за таких умов у неї може бути 
сформована «здатність бачити в кожному ділі 
його інтелектуальну сторону, уміння знаходити 
все нові й нові можливості для поєднання зусиль 
розуму і рук» 5, с. 69. 

Треба зазначити, що в Павлиській школі 
педагоги прагнули, щоб у процесі пізнання діти 
підходили до фактів і явищ без готових, 
передчасно завчених висновків. Тут 
дослідницький характер мали багато видів праці. 
Це робота на навчально-дослідній ділянці, у 
майстерні, робочій кімнаті, лабораторії та ін. 8, 
с. 111. Дослідна праця давала учням можливість 
самостійно висувати гіпотези, приймати 
рішення, скеровувати свою діяльність у 
необхідне русло, вимагала відповідального 
ставлення до роботи, спонукала до творчості. 

Як уже зазначалося, В.Сухомлинський 
вважав, що одне із найважливіших завдань 
школи – навчити школярів користуватися 
знаннями. Директор школи звертав увагу 
педагогічного колективу на те, що знання самі по 
собі не можуть захопити школярів, а «стають 
бажаним надбанням маленької людини за умови, 
що вони – засіб досягнення творчої, трудової 
мети» 6, с. 126. Педагог застерігав: «Небезпека 
перетворення знань у мертвий вантаж виникає 
саме в молодших класах, коли за своїм 
характером розумова праця найбільше пов’язана 
з набуттям нових умінь і навичок. Якщо ці 
вміння і навички тільки засвоюються і не 
застосовуються на практиці, навчання поступово 
виходить за сфери духовного життя дитини, 
неначе віддаляється від її інтересів і захоплень. 
Прагнучи запобігти цьому явищу, вчитель дбає, 
щоб кожна дитина творчо застосовувала свої 
вміння і навички» там само, с. 127. 

З огляду на те, що за навчальним планом 
учні Павлиської школи мали змогу лише раз на 
тиждень працювати у шкільній майстерні, а 
також на те, що «програмна праця» не могла 
задовольнити багатогранні інтереси і запити 
дітей, В.Сухомлинський великого значення 
надавав гуртковій роботі. Він вважав, що вона 
надає можливості кожному вихованцю 
«протягом тривалого часу випробовувати свої 
задатки, здібності, виражати в конкретній справі 
свій нахил, знаходити улюблену працю» 2, 
с. 570.  

У школі було створено кілька куточків 
творчої праці з радіотехніки, електроніки, 
біохімії, ґрунтознавства, гібридизації, працюючи 
в яких учні мали можливість долучитися до 
різних видів діяльності та порівняти свої 
уявлення про ту чи іншу справу з реальною 
картиною. У куточках творчої праці школярі 
перетворювалися на мислителів й дослідників. 
Тут вони робили власні відкриття, переживали 

глибоке здивування та благоговіння перед 
досягненнями людства. Тут вони випробовували 
свої сили та розвивали інтерес до певної 
діяльності або робили висновок, що вона їм не 
підходить. 

Створення куточків творчої праці було 
наслідком того, що директор школи не міг 
уявити «повноцінного виховання в роки 
отроцтва без того, щоб хлопчик, дівчинка не 
засиділись біля складної схеми чи приладу, 
забувши про все на світі, крім своєї цікавої 
праці» 2, с. 576.  

В.Сухомлинський вважав, що треба давати 
дітям спеціальні трудові завдання, спрямовані на 
становлення у них власної думки. Він писав: 
«Знання перетворюються у дійовий фактор тоді, 
коли особистий погляд на явища навколишнього 
світу охоплює всі сфери духовного життя 
вихованця – його мислення, почуття, волю, 
діяльність» [4, с. 93]. 

Навчання у Павлиській школі 
організовувалось таким чином, щоб кожен учень 
виконував трудові завдання, які б мали 
світоглядну спрямованість. «Ця праця, – писав 
педагог, – вчить активно сприймати світ, вона 
стверджує найважливіше переконання: людина 
не тільки пізнає навколишній світ, але й своїм 
розумом, своїми творчими силами освоює, 
використовує сили природи, перетворюючи 
життя» [там само]. 

В.Сухомлинський закликав робити все, щоб 
не перетворити дитину на «сховище знань, 
комору істин, правил і формул», а навчити її 
думати, мислити, сприймати яскравий 
навколишній світ із його закономірностями, 
явищами, фактами, істинами. Він був 
переконаний, що чим більше абстрактних істин, 
узагальнень треба засвоїти учневі на уроці, чим 
більш напруженою буде розумова праця, тим 
частіше дитина повинна звертатися до 
першоджерела знань – до природи, тим 
яскравіше повинні закарбуватися в його 
свідомості образи й картини навколишнього 
світу. Діти повинні добре зрозуміти зв’язки, що 
існують між явищами навколишнього світу, а 
для цього потрібно їх навчити охоплювати 
одночасно ряд предметів, явищ, подій, 
осмислювати зв’язки між ними, мислити 
абстрактними поняттями [6]. 

У Павлиській школі зв’язок навчання з 
життям здійснювався не через механічне 
поєднання фізичної і розумової праці, а в 
«єдності творення руками й розумом». У процесі 
праці відбувався перехід від конкретного до 
абстрактного, а прості, звичні, добре відомі 
учням речі ставали основою наукових 
світоглядних істин.  

Видатний педагог стверджував, що якби 
руки не були мудрим учителем розуму, то в 
учнів не було б інтересу до знань. Він був 
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переконаний, що пізнання світу і самого себе 
неможливі без самоутвердження в праці. 
Навчання і праця – це не тільки засвоєння і 
перевірка отриманих знань, а й глибока 
взаємодія. Важливо, щоб учень «думав 
працюючи й працював думаючи», бо розумовий 
розвиток краще відбувається в процесі праці.  

З огляду на те, що основним завданням 
розумового й трудового виховання є введення 
людини в світ творчості на основі розвитку її 
розумових сил і здібностей, педагоги Павлиської 
школи намагались, щоб через злиття думки і 
фізичної праці учні ставали мудрими 
мислителями і дослідниками, а не «споживачами 
готових знань». Для єдності праці та 
інтелектуального життя в школі, як уже 
зазначалося, було створену значну кількість 
різноманітних гуртків практичного спрямування. 
Це дозволяло кожному учневі проводити 
свідомий вибір на основі «шукання самого себе». 
У них була можливість за власним бажанням 
переходити від однієї справи до іншої, змінювати 
свої захоплення і поступово знаходити те, що 
найбільш відповідало б їхнім задаткам [2].   

Цінним є те, що в школі В.Сухомлинського 
звертали увагу не тільки на те, щоб учні 
оволоділи знаннями з обов’язкових навчальних 
предметів, а й на те, щоб школярі в ході 
оволодіння знаннями постійно виходили за межі 
програми. Отримані знання вони повинні були 
тісно пов’язувати з творчою працею в урочний та 
позаурочний час.  

Таким чином, кожен вихованець Павлиської 
школи виявляв свою обдарованість у відповідній 
праці – в майстернях, на науково-дослідній 
ділянці, в бригаді юних механізаторів тощо. Це 
дозволяло зробити більш цікавими навчання і 
працю, поєднати їх з життям, показати 
необхідність знань і можливості їх використання, 

переконати учнів, що праця без знань 
неможлива, а творчість людини завжди 
ґрунтується на інтелектуальному потенціалі.  

Така організація навчально-виховного 
процесу давала дітям віру в свої сили, в свій 
розум, формувала творче відношення до будь-
якої справи, стимулювала розумовий і творчий 
розвиток кожного учня. Саме тому досвід роботи 
Павлиської школи, не дивлячись на те, що він 
уже висвітлений у численних наукових розвідках 
вітчизняних і зарубіжних учених, потребує 
подальшого дослідження. 
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РІДНОМОВНІЙ ОСВІТІ  

Лідія МАМЧУР (Умань) 
Статтю присвячено актуальній проблемі ХХІ століття – національно-мовній освіті особистості, формуванню її 

комунікативної компетентності засобами мови, висвітленню й обґрунтуванню шляхів вирішення цього важливого 
питання відомим вітчизняним ученим-лінгводидактом В.Сухомлинським.  

Ключові слова. Мовна особистість, навчання мови, лінгводидактичні ідеї В.О.Сухомлинського, розвиток мовлення 
школяра, формування комунікативної компетентності. 

Статья посвящена актуальной проблеме XXI века – национально-языковом образовании личности, формированию её 
коммуникативной компетентности средствами языка, освещению и обоснованию путей решения этого важного вопроса 
известным отечественным ученым-лингводидактом В. Сухомлинским. 

Ключевые слова. Языковая личность, обучение языку, лингводидактические идеи Сухомлинского, развитие речи 
школьника, формирование коммуникативной компетентности. 
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Постановка проблеми. Початок ХХІ 
століття означений якісними змінами в житті 
українського суспільства, людини зокрема, 
підвищеними цінностями як до загальної 
культури, так і до української мови як основної 
ознаки держави, як генетичного коду нашого 
народу, до культури мовлення і мислення, 
формування мовної особистості, що вільно 
володіє мовою і має високий рівень 
комунікативної компетентності. 

Кожний народ – творець своєї рідної мови у 
її функціонуванні та збагаченні. Для українців 
рідна мова – це мова нашої нації, мова наших 
предків, яка пов’язує нас між собою і 
попередніми поколіннями, їхнім духовним 
надбанням. Рівень розвитку рідної мови є 
джерелом духовного розвитку народу. Недаром 
учені твердять, що словник – це те, що народ 
знає про цей світ, а граматика – це те, як він про 
цей світ говорить. «Знати, берегти і 
примножувати рідну мову – обов’язок кожної 
людини [3, с. 32]».  

Людина глобалізована найбільш ефективно 
за умови її здатності до безпосереднього 
спілкування зі світом, що передбачає і 
відповідну мовну підготовку особистості. 
Соціальне замовлення сучасного суспільства 
вимагає підготовки якісно нової людини, здатної 
до визначення і постійного розвитку власних 
здібностей, пізнавальних потреб і навичок, 
людини, яка вміє орієнтуватися в 
інформаційному просторі, керувати собою в 
нестандартних ситуаціях, володіє основами 
комунікативних навичок. Це суттєво підвищує 
значущість мовного навчання, формування 
комунікативної компетентності громадянина 
держави.  

Вирішення цього завдання пов’язане з 
реалізацією основної мети навчання рідної мови 
в навчальних закладах України – «Формування 
особистості, яка володіє вміннями і навичками 
вільно, комунікативно виправдано користуватися 
мовними засобами в різних формах, сферах і 
жанрах мовлення, тобто в забезпеченні 
належного рівня мовленнєвої компетенції, що є 
однією з найважливіших умов їхньої соціалізації 
[1, с. 18]». 

Аналіз останніх досліджень. На рубежі 
тисячоліть для мовної освіти характерним є 
компетентнісне спрямування у шкільному 
навчанні, оскільки у ньому цілком переконливо 
вбачається запорука успішного формування 
соціально активної особистості. Навчання 
української мови в школі набуває більш чіткої 
комунікативно-мовленнєвої і стратегічно-
діяльнісної направленості. Це обумовлено 
головним завданням навчання рідної мови – 
підготовці учнів до повноцінного мовленнєвого 
спілкування в усній і писемній формі. 
Комунікативна компетентність як одна із 

особистісних якостей називається сьогодні 
найважливішою в структурі особистості взагалі, 
а формування і розвиток цієї якості – одна із 
головних проблем навчання української мови. 

Питання формування мовної особистості 
учня, розвитку його мовленнєвої здатності й 
комунікативної спроможності цікавило вчених в 
різні періоди життя суспільства і було предметом 
окремих наукових досліджень педагогів та 
лінгводидактів (О. Біляєва, Л. Варзацької, 
М. Вашуленка, Є. Голобородько, Н.Голуб, 
О. Горошкіної, Т. Донченко, С. Єрмоленко, 
С. Карамана, Л. Мацько, В. Мельничайка, 
Г. Михайловської, В. Онищук, Л. Паламар, 
Н. Пашківської, М. Пентилюк, К. Плиско, 
Т. Симоненко, В.Статівка, М. Стельмаховича, 
В.Сухомлинського, О. Текучов, Г. Шелехової та 
ін.). Серед вітчизняних педагогів і методистів, 
які зробили особливо великий внесок у теорію і 
практику шкільного навчання рідної 
(української) мови, чільне місце посідає 
директор Павлиської середньої школи 
Онуфріївського району Кіровоградської області, 
член-кореспондент АПН СРСР, Герой 
Соціалістичної Праці Василь Олександрович 
Сухомлинський (1918-1970 рр.). 

Особливий інтерес в аспекті порушеної 
проблеми становлять наукові праці 
В.Сухомлинського, що стосуються збагачення 
мовлення учнів, розвитку мислення школярів, 
становлення їх як мовної особистості з багатим 
словниковим запасом, високою культурою 
мовлення, здатністю вдало й успішно 
спілкуватися в соціумі, тобто за сучасними 
ознаками – бути комунікативно компетентною.  

Мета статті – визначити лінгво-методичні 
орієнтири щодо організації навчання української 
мови з метою розвитку комунікативної 
компетентності учнів у науковому доробку 
В.Сухомлинського, проаналізувати основні 
шляхи розвитку мовленнєвої діяльності учнів на 
уроках рідної мови в основній школі, з’ясувати 
роль мовленнєвої підготовки школярів у процесі 
розвитку їхньої комунікативної компетентності.  

Виклад основного матеріалу. На 
сучасному етапі розбудови національної освіти 
України найсуттєвішими є питання, пов’язані з 
визначенням методологічних орієнтирів 
організації навчання і виховання молоді. 
Залежно від змісту і характеру вирішення цих 
питань відкривається простір для практичних 
дій, спрямованих на використання засобів 
впливу на свідомість і діяльність мовної 
особистості учня, що формується в основній 
школі. У таких умовах великого значення 
набувають лінгво-методичні ідеї 
В.О.Сухомлинського щодо організації 
навчально-виховного процесу на уроці 
української мови, що знайшли практичну 
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апробацію, підтвердивши свою життєздатність і 
ефективність. 

У полі зору вченого, вчителя української 
мови і літератури за фахом, знаходилися 
найактуальніші проблеми навчання рідної мови, 
що мають виходити в практичне застосування і 
стосуються: 

1. Основних питань методики навчання 
української мови в школі (українська мова серед 
інших навчальних предметів; 
загальнодидактичні принципи і методи навчання 
мови; методика уроку мови). 

2. Навчання граматики й орфографії (зв’язок 
граматики з вивченням правопису і розвитком 
мовлення учнів; вправи з орфографії, повторення 
і систематизація вивченого матеріалу). 

3. Методики розвитку мовлення учнів 
(робота над словом, формування у школярів 
навичок читання на уроках української мови; 
розвиток усного і писемного мовлення учнів; 
практичні завдання і вправи з мови; учнівські 
твори, казки). 

4. Змісту і технології уроків мислення серед 
природи. 

5. Єдиного мовного режиму в школі. 
6. 3в’язку занять з мови із різними формами 

позакласної роботи. 
7. Педагогічних вимог до вчителя-

словесника. 
У процесі становлення національної школи 

в Україні особливої актуальності набувають 
численні положення із праць 
В.О.Сухомлинського, що стосуються розвитку в 
учнів умінь і навичок усного та писемного 
мовлення, піднесення мовленнєвої культури. 

Учений вважав, що вміння вправно 
користуватися мовою, відчуття краси слова 
потрібні кожній людині. Хто серцем відчуває 
красу слова і може словом передати найтонші 
відтінки людських думок і переживань, той 
підніметься на сходинку справжньої людської 
культури. І навпаки, низька культура мовлення 
збіднює духовний світ людини. «Убогість слова 
– це убогість думки, а убогість думки веде до 
моральної, інтелектуальної, емоційної, 
естетичної «товстошкірості» [4, с. 507]». 

Висока культура усного й писемного 
мовлення – одна з невід’ємних рис всебічно 
розвиненої, освіченої людини. Це доводить 
народна педагогіка, в якій питання мови і мовної 
підготовки людини посідає одне з центральних 
місць. Ідеї народної педагогіки щодо мови й 
розвитку мовлення передували багатьом 
науковим методичним рекомендаціям, 
викладеним у працях відомих педагогів і 
лінгвістів XIX-XX століть. Спираючись на 
здобутки української етнопедагогіки та 
вітчизняних учених-педагогів, психологів та 
методистів, В.О.Сухомлинський вважав, що 

етичне й естетичне треба закласти у мовленнєву 
діяльність учнів як постійну внутрішню потребу 
дитини творити добро і красу засобами мови. 

Розвиток мовлення учнів, формування 
національно-мовної особистості 
В. Сухомлинський розглядав як невід’ємну 
складову частину навчання рідної мови в школі. 
Основна мета розвитку мовлення – озброїти 
учнів умінням правильно, з дотриманням високої 
мовленнєвої культури зв’язно висловлювати свої 
думки як в усній, так і писемній формах. Для 
досягнення цієї мети, вважав учений-практик, 
необхідно постійно працювати над усіма 
основними компонентами мовлення: звуком, 
словом, словосполученням, реченням, текстом. 
Учителеві-словеснику треба домогтися, щоб його 
учні добре володіли теоретичним і практичним 
матеріалом: знали основні лінгвістичні 
положення і граматичні правила та вміли 
належно застосовувати їх на практиці, 
виявляючи при цьому високий рівень 
орфоепічної, орфографічної, стилістичної, 
інтонаційної та пунктуаційної грамотності. 
Робота з розвитку мовлення повинна 
ґрунтуватися на системі знань, умінь і навичок 
учнів з мови взагалі. 

На думку вченого, розвиток мовлення 
особистості зумовлюється багатьма чинниками. 
Серед них слід враховувати наступність у ланці 
сім’я – дошкільний виховний заклад – школа. 
Василь Олександрович прагнув, щоб багатство 
рідної мови відкривалося дітям з раннього 
дитинства, а тому багато працював у цьому 
напрямку з дошкільнятами. Коли ж діти 
приходили до 1-го класу, він намагався з перших 
кроків шкільного життя відкривати їм багатство 
рідної мови, оскільки мовленнєва культура 
людини, за В.О.Сухомлинським, визначає її 
духовну культуру. Саме тому педагог був 
переконаний, що роль рідного слова в початковій 
школі, де в дітях пробуджується почуття 
захоплення кожним новим явищем, важко 
переоцінити. Він водив дітей до лісу, у поле, на 
берег річки, де вони, побачивши і переживаючи 
надзвичайну красу природи, сприймали 
найтонші відтінки слова, через які ця краса 
залишалася в їхніх душах. У них з’являлося 
бажання передати свої почуття в маленьких 
творах про природу. Саме ці твори-мініатюри, за 
переконанням В.О.Сухомлинського, є 
найважливішою формою роботи з розвитку 
зв’язного мовлення. 

Однією із заслуг вітчизняного лінгводидакта 
є те, що він першим на сторінках педагогічної 
преси підняв питання про розвиток творчих 
здібностей учнів на засадах ідей гуманістичної 
педагогіки, розкрив зв’язок між творчими 
здібностями особистості та іншими складовими 
її психологічної структури. 
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В.О. Сухомлинський вважав, що творчість 
людини як творення суспільно значущих 
матеріальних і духовних цінностей є вершиною 
її духовного життя, показником розвитку її 
інтелекту, почуттів та волі. Творчість – це 
діяльність, у якій розкривається духовний світ 
особистості, в творчості – вище щастя людини. 
Завдяки творчості збагачується емоційне життя 
та розвиваються загадки особи. Творча 
діяльність школяра – одна з умов утвердження 
його моральної гідності, бо саме творчість 
відкриває в дитячій душі ті потаємні куточки, в 
яких дрімають джерела добрих почуттів. 
Творчість дитини є щаблиною самостійного 
мислення, на якій вона пізнає радість власної 
думки, переживає моральну гідність творця. 
Словесна творчість – могутній стимул духовного 
життя дитини, високоефективний засіб її 
духовного розвитку, джерело натхнення в 
оволодінні мовою, мовленнєвою культурою, 
надійний засіб самовираження, самоутвердження 
особистості. В.О.Сухомлинський на уроках 
української мови приділяв велику увагу 
словесній творчості дітей, неодноразово 
підкреслюючи, що однією з причин слабкого 
духовного розвитку окремих учнів є 
незадовільна робота з розвитку їхнього усного і 
писемного мовлення. Шкільні твори педагог 
розглядав як яскравий сплеск духовного 
прозріння особистості, оскільки творче 
натхнення, яке переживається вже в дитячі роки, 
починається з того, що слово як духовне 
багатство особистості стає будівельним 
матеріалом, з якого дитина творить. Ефективним 
засобом навчання обов’язково повинен бути 
зразок твору. І нехай це буде звичайний твір чи 
твір-мініатюра – немає значення. Зразок творчої 
роботи є тим відправним пунктом, за допомогою 
якого учні входитимуть у складний лабіринт 
справжньої творчості.  

Праця над творами, казками – це не тільки 
розвиток мовлення, а й самовиховання почуттів, 
це «загальнопедагогічна проблема, від 
розв’язання якої залежить розумовий розвиток 
учнів, багатство їхнього духовного життя [5, 
с.261]». Цю роботу треба розпочинати із 
спілкування з природою. 

Досвід В.О. Сухомлинського доводить, що 
складати твори-мініатюри діти можуть навіть у 
період дошкільної підготовки, бо сприйняття 
навколишнього світу, краси рідної природи в них 
досить гостре й активне. Сама природа дитячого 
мислення схильна до творчості. Треба вести 
учнів на берег річки, ставу, разом з ними 
спостерігати явища природи (наприклад, як сідає 
сонце за горизонт, у які кольори забарвлюються 
вода, поле, луки) і допомогти учневі знайти 
потрібне слово для висловлення думки, побудови 
фрази. 

Для розвитку своїх творчих задатків дитина 
має писати про бачене, відчуте, пережите, бо 
саме звідси вона черпає логіку викладу, систему 
розповіді, правдиве власне слово. Протягом 
навчального року учні початкової школи 
складали по п’ять-шість творів з натури, у 5-7 
класах – по сім-вісім, у 8-10 – по три-чотири. 
Складати твори діти повинні ще в період 
дошкільної підготовки, а записувати іх слід 
починати у третій чверті першого року навчання. 
У 5-7 класах даються теми, пов’язані з 
літературними творами, що вивчаються в школі. 
У цих творах учні висловлюють свої думки, своє 
особисте ставлення до життя, до людей, до 
навколишнього світу. 

Василь Олександрович надавав творам 
виняткового значення, оскільки вони сприяють 
розумовому розвитку учнів, підвищують 
культуру їхнього усного і писемного мовлення. 

В. Сухомлинський, дбаючи про високу 
культуру усного і писемного мовлення учнів, 
високо цінував різні за характером і способом 
виконання усні та письмові творчі роботи 
школярів, тоді як в 50-60 рр. ХХ с. у школах 
здебільшого практикували тільки письмові 
перекази і твори з метою набуття учнями 
навичок писемного мовлення. У сучасних 
умовах, коли навчання здійснюється за новими 
програмами, які передбачають проведення 
певної системи робіт з розвитку мовлення учнів, 
рекомендації вченого набувають особливо 
важливого значення і використання у практиці 
вчителів. 

У навчанні української мови на сучасному 
етапі посилилися вимоги до розвитку усного та 
писемного мовлення учнів, його мовленнєвої 
підготовки, що безпосередньо становить 
мовленнєву компетентність, яка, в свою чергу, є 
складником комунікативної та визначає 
ефективність процесу спілкування в цілому. Усі 
види мовленнєвої діяльності, необхідні для 
розвитку комунікативної компетентності учнів. 
У процесі рецептивної діяльності учні 
сприймають, аналізують чужі висловлювання, 
вибирають змістовно значущі елементи для 
встановлення сутності тексту. Під час 
продукування спочатку створюються змістові 
інформаційні частини, об’єднуються в 
композиційно-структурний текст відповідно до 
комунікативної мети й наміру. У конкретній 
ситуації спілкування (навчальній чи життєвій) 
рецептивна і продуктивна діяльність 
взаємопов’язана і здійснюється в усній чи 
писемній формі. Мовленнєва компетентність як 
компонент комунікативної компетентності є 
комплексним поняттям й «охоплює систему 
мовленнєвих умінь (основних елементів 
культури слухання і мовлення)». Мовленнєва 
компетентність виявляється у знаннях основних 
мовленнєвих понять про стилі, типи і жанри 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск 123(I) 
 

 

 67 

мовлення, стилістичні функції мовних засобів, 
норми усного і писемного мовлення, форми 
мовлення (монолог, діалог, полілог), а також у 
сформованості вмінь сприймати й застосовувати 
українську мову в комунікативній дії, 
користуватися багатством її виражальних засобів 
залежно від особливостей ситуації спілкування. 

В.О. Сухомлинський один із перших, і це 
особлива заслуга педагога, в українській 
лінгводидактиці головним у навчанні мови 
визнав не стільки засвоєння теоретичних 
відомостей з граматики, скільки роботу над 
словом, розвиток усного і писемного мовлення 
учнів, підвищення їхньої мовленнєвої культури. 
Заслуговує на увагу розроблена 
В.О. Сухомлинським струнка система занять з 
розвитку зв’язного мовлення учнів, підвищення 
культури спілкування (дотримання українського 
мовленнєвого етикету). На заняттях з мови 
важливе місце посідали твори-мініатюри, твори-
розповіді, твори-описи, твори-роздуми. Одним із 
найцікавіших видів творчості 
В.О. Сухомлинський справедливо вважав казку, 
що сприяє розвиткові уяви, спостереження, 
вміння учнів зв’язно і до ладу розповідати чи 
переказувати її. Вагомим внеском в українську 
лінгводидактику є розробка вченим-практиком 
тематики уроків розвитку мовлення і мислення 
учнів, яка активно підтримується сьогодні 
вченими-методистами та вчителями і є 
ефективною для формування національно-мовної 
особистості.  

Висновок. Лінгво-методичні ідеї і 
положення В.О.Сухомлинського звернені до 

найважливіших проблем сучасності й мають 
новаторський характер, науково обґрунтовані й 
методично досконало вирішені, тому є досить 
актуальними на порозі ІІІ тисячоліття, можуть 
бути модернізовано використані вчителями-
словесниками у практиці навчання рідної мови. 
Сьогодні українська лінгводидактика, 
спираючись на новітні досягнення мовознавства, 
педагогіки і психології та результати 
експериментальних досліджень, робить певний 
крок уперед в оновленні змісту та вдосконаленні 
форм і методів навчання. Цьому значною мірою 
сприяє істотний внесок В.О. Сухомлинського в 
теорію і практику навчання української мови. 
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УДК 371.32 

ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ УРОКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Сергій МЕЛЬНИЧУК (Кіровоград) 
У статті розкривається педагогічні погляди В.О.Сухомлинського щодо удосконалення уроку в класно-урочній системі 

навчання. 
Ключові слова: урок, навчання, слово, розвиток, мислення, стимул, розумові сили, пам’ять, радість, насолода, інтерес. 
В статье раскрываются педагогические взгляды В. А. Сухомлинского на проблему усовершенствования урока в 

классно-урочной системе обучения. 
Ключевые слова: урок, обучение, слово, развитие, мышление, стимул, умственные силы, память, радость, 

наслаждение, интерес. 
«Урок-це дзеркало загальної і педагогічної 

культури вчителя, мірило його інтелектуального 
багатства, показник його кругозору, ерудиції.» 

 (В.О. Сухомлинський) 
Постановка проблеми. Урок як основна 

форма навчального процесу пройшов складний 
більш ніж двохсторічний шлях свого розвитку 
від Я. А. Коменського і до сьогодення. Як 
відомо, він має позитивні риси і певні недоліки в 
його організації і структурі. Протягом багатьох 
років у їх проведенні формувалися до певної 

міри шаблон, трафаретність, що негативно 
впливало на розумовий розвиток учнів та 
втрачення інтересу до школи, навчання. Передові 
вчителі, науковці, як вітчизняної, так і 
зарубіжної педагогіки постійно працювали над 
удосконаленням уроку.  

Сучасні науковці і вчителі протягом 
останніх років все активніше звертаються до 
проблеми удосконалення уроку в педагогічній 
спадщині В. О. Сухомлинського, враховуючи те, 
що ця проблема у зв’язку з розвитком сучасних 
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педагогічних технологій набуває приоритетного 
напрямку у навчальній діяльності. 

Мета статті – розглянути особливості 
використання педагогічної спадщини 
В. О. Сухомлинського щодо удосконалення 
уроку (змісту, форм, методів, прийомів), 
покликаних привернути увагу вчителів до 
роздумів, до роботи в цьому напрямку над собою 
з метою оновлення уроків відповідно до 
сучасних освітніх вимог. 

У кінці 50-х років минулого століття 
розроблена Я. А. Коменським і впроваджена в 
систему шкільної освіти класно-урочна система 
навчання (1732р), в якій основною формою 
навчання був урок. При його проведенні 
протягом багатьох років спостерігалась певна 
трафаретність, шаблонність. Майже кожен урок 
мав постійну структуру, а діяльність учнів 
зводилась в основному до слухання, 
запам’ятовування і в разі потреби репродукції 
навчального матеріалу. 

В. О. Сухомлинський не мирився з 
усталеним трафаретом у побудові навчального 
процесу на уроці і на основі власного досвіду та 
досвіду передових вчителів дійшов висновку, що 
однією із причин труднощів для дітей у навчанні 
є те, що знання часто залишаються нерухомим 
вантажем, не застосовуються у повсякденному 
житті і передусім в надбанні нових знань.  

В. О. Сухомлинський підкреслював, що у 
практиці роботи значної кількості вчителів стало 
правилом при оцінці знань добиватися вірних 
відповідей на поставлені питання і, виходячи з 
цього здібним і знаючим вважався той учень, 
який мав гарну пам’ять про ті знання, які 
вимагав вчитель. Звідси випливає, що ми 
перевіряємо лише одну функцію мозку – 
пам’ять, в той час як друга важлива функція 
мозку – мислення, залишається осторонь. 

Напрошується висновок, що шкільна освіта 
в основному спрямована на накопичення 
інформації і тренування пам’яті. Розвитку 
мислення відводиться другорядна роль, а іноді не 
надається ніякого значення, а звідси випливає, 
що навчальний процес спирається на другорядну 
функцію людського мозку –   пам’ять, в той час 
як його основній функції – мисленню надається 
порівняно мало уваги. Нерідко сама відповідь і 
його форма означає для вчителя більш 
важливою, ніж логічні міркування до неї. 
Вчитель, як правило, вимагає однієї вірної 
відповіді як результат запам’ятовування, оцінка 
для вчителя стала показником гарної пам’яті, а 
не уміння мислити. 

Це призводить до того, що знання 
відриваються від духовного життя учня, від його 
інтелектуальної сфери, а опанування 
навчального матеріалу, як стверджує 
В. О. Сухомлинський, перетворюється на нудне 
заняття, на самоціль. 

На основі вище зазначеного та з метою 
усунення вказаних недоліків 
В. О. Сухомлинський подає цілий ряд цінних, 
практичних порад вчителям. 

Розглянемо найбільш важливі: 
1. «У початкових класах з перших кроків 

найважливішим елементом знань дитини стає 
слово. Точніше реальний навколишній світ, який 
виражається, відбивається в думці і слові. Цей 
світ відкривається дитині все новими і новими, 
невідомими їй до школи гранями. Перші і, 
мабуть, найширші кроки до шляху пізнання 
дитина робить завдяки спостереженням, живому 
спогляданню, завдяки слову. Коли ви хочете, 
щоб знання не перетворились на мертвий, 
непорушений вантаж, який унеможливлює 
дальший рух по сходинках пізнання, зроби слово 
одним із інструментів дитячої творчості. 

Досвідчені вчителі практично орієнтуються 
на те, що в розумовій праці школяра на першому 
місці мають стояти не заучування, а думка, жива 
творчість, пізнання предметів, речей, явищ, 
навколишню освіту за допомогою слова, 
пізнання разом з тим і найтонших його відтінків, 
заглиблення в ці відтінки» [5, с.367]. 

На підтвердження цих слів 
В. О. Сухомлинський наводить певну кількість 
прикладів щодо практичної реалізації цієї думки. 
Зокрема він описує прихід дітей в осінній сад, 
коли вчитель за допомогою слів описує яскраве 
різнобарвне вбрання, коли природа готується до 
довгої й холодної зими, але цей словесний опис 
краси саду стане лише нагромадженням думок 
вчителя у голові учнів, а вчитель повинен 
прагнути, щоб ці слова стали активною силою в 
серцях дитини, щоб діти самі за допомогою 
слова розповіли про те, що вони бачать, 
відчувають. І у дітей народжується на основі 
думки чудові слова-вирази про красу природи, 
які вони  виражають захоплено, емоційно Діти 
вчаться думати, у них формується почуття 
радості, насолоди від пізнання. 

2. Активність розумової праці учнів. 
В. О. Сухомлинський говорить про два види 
активності: 1) учень вивчив прочитане, хоч і не 
все зрозумів, але жваво відповідає на запитання 
вчителя. Це також активність, але вона не може 
розвивати розумові здібності і поглиблювати 
рівень знань; 2) активність думки, коли знання 
розвиваються при глибокому осмисленні і їх 
застосуванні до розв’язання навчальних і 
життєвих завдань. 

У зв’язку з цим випливає висновок щодо 
розуміння поняття міцності знань. У педагогіці 
міцними знаннями вважаються такі, які учень 
сприйняв, усвідомив, запам’ятав і може 
використати при розв’язанні навчальних і 
життєвих завдань, а формальними такі, які він 
запам’ятав, але не може застосувати в 
навчальних або життєвих цілях. 
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Підкреслюючи необхідність активної 
розумової праці учнів у процесі навчання, 
науковець пропонує: учити треба так, щоб 
знання добувалися на основі уже наявних знань, 
добувати знання – це означає відкривати істини, 
відповідати на запитання [2, с.454]. 

3. Вчити учнів так, щоб знання добувалися 
на основі вже раніш здобутого.  

У цьому він вбачає високу майстерність 
вчителя. Тут мова йде про систему опорних 
знань, на яку вчитель опирається при вивченні 
нового матеріалу. Відомо, що такими опорними 
знаннями є: 1)попередньо вивчений матеріал; 
2) життєвий досвід учнів. Вчитель, готуючись до 
уроку, повинен розуміти, що він не починає все 
спочатку, а базується на раніш засвоєному 
матеріалі та певному життєвому досвіді учнів. 

Такий підхід повинен здійснюватися на всіх 
рівнях навчання: дошкільна, початкова, середня і 
вища освіта. 

4. Домагатися, щоб навчання було складною 
роботою думки, було  здобуванням знань. На 
переконання Василя Олександровича це означає-
відкривати істини, встановлювати причинно-
наслідкові та інші існуючі різноманітні зв’язки, 
це значить відповідати на запитання. Вчитель на 
уроці повинен домагатися, щоб діти побачили 
незрозуміле і перед ними постало запитання. Він 
пише: «Якщо вам пощастило досягти цього – то 
вже половина успіху», тому «Готуючись до 
уроку, треба продумувати матеріал саме з цієї 
точки зору – знайти непомітні, з першого 
погляду, «вузлики», де сплітаються причинно-
наслідкові, часові, функціональні зв’язки, з яких 
і народжується питання, а питання це вже 
стимул, що збуджує бажання знати…»[5, с. 369] і 
наводить приклади реалізації цієї вимоги. 

5. Викладати так, щоб підвести учнів до 
осмислення змісту навчального матеріалу. При 
цьому вчитель повинен для себе встановити: що 
саме з’ясовувати на уроці до кінця, а що 
залишити недоказаним. Недоказане – це немовби 
приманка для мислення учнів, і на цій основі 
прагнути, щоб учні на базі раніш засвоєного 
матеріалу ставили питання і шукали на них 
відповіді. Отже, говорить Василь 
Олександрович, використання наявних з усього 
запасу знань учнів для постановки питання і 
відповідей на них – є одним із шляхів глибокого 
засвоєння навчального матеріалу. Одночасно, 
науковець підкреслює необхідність в процесі 
осмислення навчального матеріалу активно 
залучати до праці найбільш пасивних і найбільш 
неуважних учнів різними способами, серед яких 
один із них – завдання для самостійної роботи. 
Для того щоб діти активно працювали, можна 
рекомендувати такий прийом: підводити учнів до 
запитання, а відповідь на них дає сам вчитель, 
або ж за активною допомогою учнів, але для 

цього вчителю потрібно добре знати рівень знань 
учнів. 

6. Особливої уваги в педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського заслуговують його поради 
щодо розвитку активної розумової діяльності 
учнів в процесі вивчення природничих 
дисциплін. Він підкреслює, що здатність 
мислити та результати розумової діяльності 
повинні, насамперед, формуватися на підставі 
спостережень над предметами і явищами 
навколишнього світу. З цього приводу науковець 
подає низку цінних педагогічних порад щодо 
форм, методів та прийомів активізації розумової 
діяльності учнів у процесі вивчення 
природничих навчальних дисциплін [2, с. 116-
121]. 

7. Застосування засвоєних знань для 
розв’язання навчальних або життєвих завдань. 
Відомо, що міцними знаннями ми вважаємо ті, 
які учень сприйняв, усвідомив, запам’ятав і може 
використати при вирішенні певних навчальних 
або життєвих проблем. Звичайно знання з 
кожного навчального предмета 
використовуються по-різному на теоретичному і 
практичному рівні. Василь Олександрович 
підкреслював що «найважливіші ідеї навчальних 
предметів глибоко усвідомлюються і 
переживаються лише тоді, коли істинність ідей 
якоюсь мірою перевіряється життям, практикою» 
і формулює низку дидактичних і виховних умов 
щодо застосування знань з різних навчальних 
предметів [2, с. 122-126]. 

8. Роль і місце оцінки в активізації 
інтелектуальної праці учнів. 
В. О. Сухомлинський відзначав, що важливою 
умовою активізації розумової діяльності є 
правильна оцінка знань, умінь і навичок учня та 
виділив хиби існуючої в той час системи 
оцінювання знань [2, с. 125]. 

На основі його поглядів можна виділити такі 
дидактичні вимоги до оцінки знань учнів: 
об’єктивність оцінки, диференційований підхід 
до оцінки знань різних учнів класу, зрозумілість 
оцінки для учня тощо. Великого значення автор 
надавав особливостям оцінки знань учнів 
початкової школи і, зокрема, першокласників, 
коли учень ще не навчився працювати 
самостійно. Ця вимога врахована при виробленні 
умов щодо оцінювання навчальних досягнень 
учнів першого класу (шестирічок). 

9. Великого значення В. О. Сухомлинський 
надавав проблемі розвитку мислення на уроках 
різних навчальних предметів. Звертаючись до 
вчителя, він пише: «Мислителем ваш вихованець 
стане лише тоді, коли ви приходите до нього з 
думкою, запалюєте його своєю допитливістю, 
жадобою і невситимістю пізнання, передаєте 
йому почуття гордості мислителя. 
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Урок – перше вогнище, зігрівшись від якого 
людина прагне стати мислителем. Я вбачаю 
найважливішу виховну мету уроку в тому, щоб 
запалити в маленької людини вогник жадоби 
пізнання. Якщо після мого уроку у підлітка 
немає бажання знати більше, ніж я йому 
розповів, якщо це бажання не перетворюється в 
прагнення, в стимул, що спонукає багато годин 
сидіти над книжкою, – значить виховної мети не 
досягнуто. Прийти в клас з думкою-це значить, 
образно кажучи, принести подив. Вихованець 
мій повинен пережити почуття подиву, 
побачивши безмежний океан знань, відчути себе 
не безсилою порошинкою, а сміливим 
мореплавцем. Мій урок повинен надихати його 
сміливістю, потрібною для того, щоб плисти в 
океан знань. Книжка може перетворити подив у 
допитливість, інтерес…» [2, с. 360]. 

10. Підготовка до уроку. Проблема вільного 
часу. В. О. Сухомлинський аналізує скарги  
вчителів на всеохоплюючу, болючу проблему 
шкільного життя-наявність вільного часу, 
пов’язану з підготовкою вчителя до якісного 
уроку. З цією метою він проаналізував досвід 
передових вчителів і на цій основі дає вчителям 
ряд цінних порад. При відвідуванні відкритого, 
гарно проведеного уроку, вчителем історії 
колеги запитали його: «скільки часу ви 
готувались до цього уроку» і одержали таку 
відповідь: «До цього уроку я готувався все життя 
– відповів учитель.-Ну, а безпосередня 
підготовка до цієї теми, лабораторна, можна 
сказати, підготовка, зайняла хвилин 
п'ятнадцять». 

Аналізуючи цю та багато інших думок щодо 
підготовки уроку, В. О. Сухомлинський пише: 
«У чому ж полягає ця підготовка? Це – читання. 
Повсякденна, на все життя дружба з книжкою. 
Дзюрчання струмочка, яке не припиняється ні на 
один день і поповнює річку думки. Читання не 
для завтрашнього уроку, а з органічної потреби, 
жадоби знань. Якщо хочете, щоб у вас було 
більше вільного часу, щоб підготовка до уроку 
не виливалася в одноманітне, нудне сидіння над 
підручником, читайте наукову літературу. Треба, 
щоб шкільний підручник з основ науки, яку ви 
викладаєте, був для вас азбукою. Щоб у морі 
ваших наукових знань, основи яких ви даєте 
школярам підручник, був краплею. Тоді, на 
підготовку до уроків не йтиме кілька годин» [2, 
с. 441]. 

11. Як зробити урок цікавим? 
В. О. Сухомлинський пише, що кожний вчитель 
мріє про те, щоб навчання на його уроках було 
цікавим для учнів і відповідає: «Урок іде цікаво – 
це значить, що навчання, мислення 
супроводжуються почуттями піднесення, 
схвильованості учня, подиву, інколи навіть 
зачудування перед істинною, яка відкривається, 
усвідомленням і відчуванням своїх розумових 

сил, радістю творчості, гордістю за велич розуму 
й волі людини» [2, с.479]. Це означає що урок 
завершено в організаційному, логічному і 
психологічному розумінні. 

Разом з цим науковець накреслює шляхи 
щодо підготовки та проведення таких уроків, 
зокрема:  

 –  пробудження і формування інтересу 
учнів до знань, використовуючи відомі в 
педагогіці форми, методи, прийоми ; 

 – проводити урок так, щоб учні по 
можливості самі відкривали джерело інтересу, 
щоб учні залучались до активної розумової 
праці; 

 – підбір до уроку змістовного, цікавого 
навчального матеріалу, фактів, явищ, подій, 
життєвих прикладів тощо; 

 – готуючись до уроку необхідно продумати 
такі точки на уроці завдяки яким розкривається 
щось нове, несподіване з погляду пізнання істин 
і закономірностей навколишнього світу, пізнання 
чогось прихованого, невидимого з першого 
погляду, тощо. 

12. Боротьба з механічним 
запам’ятовуванням та заучуванням. З цього 
приводу В. О. Сухомлинський зазначає: 

«Як великого нещастя бійтеся того, щоб 
розумові сили підлітка чи юнака йшли тільки на 
запам’ятовування, заучування. Це небезпечний 
ворог гармонійного розвитку. Наш педагогічний 
колектив докладає багато зусиль, щоб у кожного 
учня було читання, не пов’язане безпосередньо з 
уроками (але, звичайно, викликане інтересами і 
питаннями, що виникли на уроці).Читати з 
потреби думати підліток, юнак повинен у два-
три рази більше, ніж задано за підручником;- до 
такого висновку приводить багаторічний досвід. 
Читання з потреби думати – головна умова 
розвитку розумових здібностей, становлення 
творчого розвитку. В читанні з потреби мислити, 
узнавати, дивуватися могутністю і силою розуму 
і полягає зміст інтелектуального життя 
особистості. Без такого читання сидіння над 
підручником неминуче перетворюється в 
зубрячку, притупляє розум, перетворює навчання 
в тяжку повинність. Там, де немає читання з 
потреби мислити й узнавати, оволодіння 
підручником стає непосильною працею. 
Небажання вчитися виникає через відсутність 
багатого, насиченого, інтелектуального життя» 
[2, с. 361]. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що 
проблема удосконалення уроку займала 
надзвичайно важливе місце у педагогічній 
діяльності Василя Олександровича, науковець 
торкався її безпосередньо або опосередковано у 
значній кількості наукових праць. У 
предметному покажчику [5, с.636] названо біля 
150 наукових праць, безпосередньо присвячених 
проблемам уроку, але ознайомлення з його 
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працями (Т.1-5) дає підстави стверджувати, що 
ними не обмежується ця педагогічна проблема, 
науковець звертається до неї у багатьох інших 
публікаціях. 

Нами досліджено і розкрито лише окремі 
аспекти багатогранної педагогічної спадщини 
В. О. Сухомлинського щодо важливої у 
педагогічній науці проблемі удосконалення 
уроку. 

Педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського щодо удосконалення 
уроку носить комплексний характер і торкається 
удосконалення всіх функцій навчального 
процесу на уроці: освітньої, виховної, 
розвивальної, його змісту, форм, методів, 
прийомів, структури, особливої уваги, як ми 
бачимо, надається розвитку мислення, боротьби 

з механічним заучуванням, зазубрюванням 
навчального матеріалу. 
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РОЛЬ ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПАВЛИСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ШКОЛИ ЧАСІВ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У РОЗВИТКУ 

КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ 

Оксана ПЕТРЕНКО (Рівне) 
У статті уточнюється значення термінів “креативність”, “творчість”; аналізується роль шкільного середовища 

Павлиської середньої школи часів В.Сухомлинського у розвитку креативності учнів, зокрема складових цього середовища; 
визначається роль особистості творчого вчителя у розвитку креативності учнів. 

Ключові слова: креативність, творчість, учень, В. О. Сухомлинський, Павлиська середня школа, шкільне середовище. 
В статье уточняется значения терминов “креативность”, “творчество”; анализируется роль школьного среды 

Павлышской средней школы времен В. Сухомлинского в развитии креативности учеников, в частности составных этой 
среды; определяется роль личности творческого учителя в развитии креативности учеников. 

Ключевые слова: креативность, творчество, ученик, В. А. Сухомлинский, Павлышская средняя школа, школьная среда. 
Постановка проблеми. Сьогодні стає все 

більш очевидним, що сучасним і ефективним 
може бути тільки те суспільство, яке засноване 
не лише на знаннях, але й на інтелекті та 
творчості людей. Адже у суспільства, що 
складається з творчих особистостей, безперечно, 
будуть найкращі шанси швидко знайти 
ефективні відповіді на всі питання і виклики 
сьогодення. Для цього вважаємо за необхідне 
приділяти розвитку креативності більше уваги в 
системі освіти, так як, переважно, школярів 
намагаються вчити вирішувати проблеми за 
допомогою наперед відомих і добре 
відпрацьованих процедур в ущерб такому 
навчанню, яке б дало людині можливість творчо 
підходити до більш широких проблем і шукати 
більш корисні рішення. 

В історії української освіти є досвід 
видатного педагога Василя Олександровича 
Сухомлинського, який ще у другій половині 
ХХ ст. проблему формування творчих здібностей 
(креативності) особистості вирішував у межах 
одного навчального закладу сільської 
місцевості – Павлиської середньої школи. 
Вважаємо на часі актуалізацію досвіду відомого 

українського директора школи з проблем 
формування творчої особистості школяра, 
особливо з огляду на те, що в Україні 2013 рік 
указом Президента оголошено роком дитячої 
творчості. 

Загальний аналіз досліджень з проблеми. 
Більшість праць, що стосуються проблеми 
креативності особистості, належать західним 
психологам Ф. Баррону, Дж. Гілфорду, 
Е. П. Торренсу, С. Меднику, К. Роджерсу, 
Е. Торндайку, К. Дункеру, Н. Майєру та ін. [3; 4; 
7] У вітчизняній психології проблема 
креативності розглядається у працях 
В. І. Андрєєва, Д. Б. Богоявленської, В. М. Дру-
жиніна, О. М. Матюшкіна, Л. П. Міщихи, 
В. О. Моляко, В. В. Рибалки та інших [1; 3; 7; 
12].  

У педагогіці вивчення проблеми розвитку 
креативності, зокрема вчителя, знаходимо у 
працях відомих вчених (І. А. Зязюн, 
В. Г. Кремень, С. О. Сисоєва, О. В. Сухомлин-
ська, Л. О. Хомич та ін.) [1; 7; 12]. 

У свою чергу, М. А. Антонець, О. В. Білюк, 
А. М. Борисовський, Ю. Г. Новгородська 
досліджують різноманітні аспекти творчої 
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Творчий потенціал 

особистості вчителя як основи педагогічної 
системи В. О. Сухомлинського [12]. 

Роль учителя в розвитку творчих здібностей 
учнів вивчає Н. В. Янчук, яка зазначає, що 
творчість як складне соціально-психологічне 
явище виявляється на особистісному рівні, але це 
явище треба формувати, стимулювати. Адже 
людина має великі творчі можливості, хоча вона 
й не завжди вірить у власні сили, тому її 
потрібно заохочувати до творчої діяльності [19]. 

Зважаючи на те, що проблемі розвитку 
творчих здібностей, креативності учнів дуже 
багато уваги приділяв Василь Олександрович 
Сухомлинський, вважаємо за необхідне 
актуалізувати цей аспект його педагогічної 
спадщини. 

Сам В. О. Сухомлинський був і є взірцем 
креативної особистості. Напевне, ця якість 
зумовила написання ним педагогічних 
бестселерів, сприяла продукуванню 
неповторних, оригінальних ідей, уможливила 
чимало педагогічних відкриттів, котрі з відстані 
років починають сприйматися як геніальні. 

Що ж є визначальним у розвитку 
креативності? Які теорії, умови, фактори 
відіграють важливу роль у її формуванні? 
Спроба знайти відповідь на ці питання із 
залученням досвіду Василя Олександровича 
Сухомлинського є завданням пропонованої 
статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перед тим, як приступити до розгляду означеної 
проблеми, необхідно, на нашу думку, уточнити, 
що ж таке креативність, оскільки визначення 
креативності саме по собі є предметом 
численних досліджень і навколо нього ведуться 
наукові дискусії [4]. Креативність – порівняно 
новий термін, яким окреслюються “творчі 
здібності індивіда, що характеризуються 
здатністю до продукування принципово нових 
ідей, і що входять в структуру обдарованості в 
якості незалежного фактора” [11]. Раніше 
вітчизняною наукою використовувався термін 

“творчі здібності”, який пізніше почав 
витіснятися англійським словом “креативність” 
(створення). У російській мові (відповідно, і в 
українській), на думку російського професора 
філології І. Мілославського, терміном 
“креативний” позначається творчість, яка “не 
тільки висуває ідеї, але й доводить їх до 
конкретного практичного результату. А слово 
“творчість” залишається зі своїм вихідним 
значенням, що не розрізняє діяльність 
результативну й, навпаки, безрезультатну” [6]. 
Натомість, російський філолог Олексій Шмельов 
так пояснює відмінність між креативністю і 
творчістю: “Сутність творчості – у відкритті та 
створенні чогось якісно нового, що має значну 
цінність. Це можуть бути естетичні цінності, 
факти і закони, технічні пристрої. А слова 
“креативність”, “креатив” мають на увазі 
нестандартний підхід до виконання поставленої 
задачі або … “виробництво” ідей” [9].  

Зважаючи на викладене вище, зупинимось 
на такому визначенні креативності, яке 
приймається більшістю сучасних вчених. Отож, 
креативність – це здатність створювати продукт, 
який характеризується новизною і при цьому 
відповідає контексту, у якому він знаходиться. 
Таким продуктом може бути будь-що: ідея, 
оповідання, вірш, музичний твір, нестандартне 
вирішення задачі тощо [4, с.20].  

Згідно багатофакторному підходу у вивченні 
креативності, який розвивається з другої 
половини ХХ ст., креативність базується на 
особливому поєднанні індивідуальних факторів 
(таких як розумові здібності і особистісні якості) 
та факторів середовища. Природа цих факторів і 
їх можлива взаємодія, вважаємо, найкраще 
описана Т. Любартом і Р. Стенбергом (1996). 
Так, вони притримуються тієї точки зору, що 
креативність не є простою сумою рівня розвитку 
кожного компонента креативності, а залежить 
від когнітивних, конативних, емоційних факторів 
і факторів середовища (Див. рис.1.) [4, с.24]. 
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Рис. 1 Модель креативності (за Т.Любартом). 

Власне, кожній людині притаманне 
особливе поєднання цих факторів, яке може у 
більшій мірі відповідати вимогам завдань з 
конкретної галузі людської діяльності. Таким 
чином, творчий потенціал людини у різних 
галузях діяльності є результатом взаємодії цих 
факторів. Творчий потенціал часто проявляється 
в продуктах, які створює людина. Ступінь 
креативності цих продуктів оцінюється з 
врахуванням у першу чергу соціального 
контексту і факторів середовища. 

Середовище відіграє ключову роль як у 
розвитку творчих здібностей, так і в 
різноманітності форм творчої діяльності. Вплив 
середовища може відбуватися як на мікрорівні 
(сім’я, школа, місце роботи), так і на макрорівні 
(суспільство і культура).  

Після сім’ї вирішальну роль у формуванні 
креативності відіграє школа. Ця теза 
підтверджується, у першу чергу, аналізом доль і 
досягнень випускників Павлиської середньої 
школи [8, с. 316-356].  

В. О. Сухомлинський у роботі “Народження 
громадянина” (1970), звертаючись до питання 
творчості вчителя, писав: “Проблема творчості – 
одна з ділянок педагогічної цілини, і щоб 
розпочати її освоєння, треба створити книгу про 
педагогічний аспект творчості.” [14, с.565]. І 
хоча такої книги вчений написати не встиг, він 
дуже багато уваги приділяв цій проблемі. 
Схарактеризуємо погляди Василя 
Олександровича детальніше.  

Василь Сухомлинський вважав школу тим 
місцем, де дитина повинна відчувати щастя 
повноти свого духовного життя, радість праці і 
творчості. Він підходив до шкільного інституту 
діалектично – від незвичайної “школи під 
голубим небом”, школи природи і чуттєвого, 
емоційно-конкретного сприйняття світу, до 
школи як вогнища духовності, культури, місця 
раннього прилучення до моральних цінностей, 
місця вирішення протиріч, конфліктів, ідейних 
зіткнень [13, с.12]. 

Аналізуючи школу як важливий фактор 
розвитку креативності особистості, слід говорити 
не тільки про саму школу, а про так зване 
“освітнє середовище”. Воно включає в себе 
сукупність матеріально-речового середовища, 
організаційно-освітній простір, соціальні 
компоненти, міжособистісні відносини, 
прихований навчальний план. У Павлиші, як 
свідчить аналіз праць Василя Олександровича, 
директором та вчителями школи було 
сформоване освітнє середовище, здатне 
стимулювати творчість особистості. Адже, на 
думку педагога, виховують “не лише людські 
стосунки, не тільки приклад і слово старших, не 

тільки традиції, що дбайливо зберігаються в 
колективі, а й речі – матеріальні й духовні 
цінності. Виховання середовищем, обстановкою, 
створеною самими учнями, речами, що 
збагачують духовне життя колективу, – це, на 
наш погляд, одна з найтонших сфер 
педагогічного процесу” [15, с.89].  

У вітчизняній педагогіці Василь 
Сухомлинський вже у 1965/1966 н. р., напевно, 
не знаючи про дослідження західних учених, на 
аналізі власного практичного досвіду звернув 
увагу на сукупність факторів шкільного життя, 
які здійснюють як прямий, так і опосередкований 
вплив на становлення особистості школяра і 
назвав їх “фоном” [17]. Створений 
В. Сухомлинським педагогічний простір, освітнє 
середовище були покликані формувати у дитини 
особистісне емоційне ставлення до себе, до 
природи, до навколишнього світу, дарувати їй 
радість пізнання, “відкриття світу”, єднання з 
навколишнім середовищем [18, с. 45]. 

Василь Олександрович неодноразово 
зазначав, що регулювання процесу навчання 
досить жорсткими правилами, коли знання 
подаються у формі дискретних, мало пов’язаних 
одне з одним понять, успішність оцінюється за 
допомогою завдань на пам’ять або конвергентне 
мислення, до яких учень має знайти єдину 
правильну відповідь, не сприяє розвитку 
креативності учня. Інколи окремими вчителями 
заохочується дивергентне мислення і учням 
дають завдання з нечітко визначеними умовами. 
Інформація вчителями ще й у сучасній школі, 
переважно, передається дискретними порціями, 
акцент робиться на запам’ятовуванні і 
відтворенні. У таких умовах творча особистість 
не сформується. 

Адже кожна дитина має індивідуальний 
талант і вибір оптимального обсягу знань, 
необхідного і достатнього для розвитку, 
закладеного в неї природою і тому не може бути 
єдиної для всіх “усередненої освіти”. Збагачення 
знаннями має відбуватись з урахуванням 
інтересів, можливостей кожного учня. Для 
забезпечення умов для творчого розвитку і була 
створена у Павлиській школі друга програма 
навчання – програма не обов’язкових (з точки 
зору державних стандартів) знань, які 
визначались розвитком науки і техніки, 
середовищем, яке оточує дитину, її 
індивідуальними потребами, особливостями, 
інтересами, покликанням [8].  

Василь Олександрович зазначав: “Творчість 
дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього 
духовного життя, самовираження і 
самоствердження, в якому яскраво виявляється 
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індивідуальна самобутність кожної дитини” [18, 
с. 54]. 

Польський дослідник Маріан Библюк у 
2004 р. провів паралель між діяльністю 
українського сільського директора школи і 
провідними тенденціями розвитку західної 
педагогічної науки [2]. Одну з важливих 
складових освітнього середовища М. Библюк 
позначає терміном “прихована програма”, маючи 
на увазі “позанавчальні, але важливі з виховного 
боку наслідки буття учнів” [2, с.41]. До сфер 
вивчення прихованої програми він відносить: 
“професійну роль учителя, міжособистісне 
спілкування, шкільні будинки і приміщення, 
позашкільне середовище, організаційні умови, 
зміст освіти й виховання” [2, с.42]. 

Василь Олександрович, дійсно, виняткову 
роль відводив учителю як джерелу творчості і 
зразку креативної особистості. Саме вчитель 
може підтримувати або нівелювати прояв 
творчих ідей у навчально-виховному процесі. 
Тому павлиський директор школи так багато 
уваги приділяв розвитку творчості вчителя. 
„Майстерність педагога, – підкреслював 
В. Сухомлинський, – полягає в умінні побачити 
обдарованість дитини, визначити сферу 
застосування її інтелектуальних і творчих сил та 
поставити перед нею завдання, щоб, розв’язуючи 
їх, вона долала труднощі і щоб це сприяло 
дальшому розвиткові її здібностей” [15, с.19]. У 
методиці організації уроку, а також у системі 
позакласної роботи павлиські вчителі 
здійснювали спеціальну спрямованість 
навчально-виховного процесу на розвиток 
наявних обдарувань, виховання розуму, творчих 
здібностей учнів, які в майбутньому могли б 
стати вченими, мислителями, письменниками, 
художниками.  

Творчий учитель, як правило, є 
прихильником незалежного навчання, розвиває 
кооперативне навчання, стимулює учнів вивчати 
матеріал для того, щоб використовувати його в 
якості основи для дивергентного мислення, він 
розвиває гнучкість мислення, не оцінює ідеї 
учнів без попереднього обдумування, заохочує 
самооцінку висунутих учнями ідей, серйозно 
ставиться до питань і пропозицій учнів, дає 
можливість працювати з різноманітним 
матеріалом і в різних умовах, допомагає учням 
долати невдачі, аби вони сміливіше розвивали 
нові ідеї. Саме про такого учителя Василь 
Олександрович писав: “Я прагну до того, щоб 
кожний учитель шукав творчі шляхи здійснення 
ідеї, продумував специфіку свого предмета, 
враховував особливості мислення своїх учнів” 
[17, с.421]. 

У Павлиській школі панувала атмосфера 
творчого пошуку, “піднесення гідності кожного 
вчителя як мислячої творчої особистості”, адже 
“педагогічна творчість безмежна” [17, с. 476]. 

Російський соціолог М. Макарова (2003) 
довела, що специфічна атмосфера, дух, уклад 
школи не в меншій мірі визначають якість 
освіти, аніж набір або перелік навчальних 
предметів, освітні рівні, обсяг вивченого 
матеріалу і т.п. [5]. 

Здійснюючи аналіз педагогічної реальності 
Павлиської школи, вважаємо, що у Василя 
Сухомлинського вона визначається гармонійним 
і специфічним поєднанням основних чотирьох 
об’єктивних реальностей, які надають форму 
педагогічному процесу: реальність природи, 
реальність предметного світу, які складають 
єдине цілісне предметно-просторове середовище; 
реальність соціального простору, яка визначає 
локальну субкультуру стосунків, та реальність 
образно-знакових систем, яка включає в себе ті 
елементи предметно-просторового середовища, у 
яких вбачається додатковий смисл (за 
класифікацією А. Остапенко) [10]. 

Ці реальності, поєднуючись і переходячи 
одна в одну, відігравали велику роль, вони 
складали “культурний фон” школи. Учень, 
потрапляючи в цю живу культуру, засвоював і 
привласнював її, тобто у нього проходив процес 
інкультурації, і, що дуже важливо, розвивалася 
креативність, адже культурний фон школи у 
Павлиші був значимо-символічним для кожного, 
хто в ній вчився або працював. У контексті цього 
Василь Олександрович зазначав: “Творчість 
починається там, де інтелектуальні й естетичні 
багатства, засвоєні, здобуті раніше, стають 
засобом пізнання, освоєння, перетворення світу, 
при цьому людська особистість немовби 
зливається зі своїм духовним надбанням” [14, 
с. 566]. 

Означимо лише окремі складові 
культурного фону Павлиської середньої школи, 
що здійснювали значний вплив на розвиток 
креативності учнів. Насамперед, це уроки 
мислення, що проходили на лоні природи. Вони 
навчали учнів не лише спостерігати, а й думати, 
будувати систему причинно-наслідкових 
зв’язків, описувати їх, стали творчим процесом, 
що створює момент щастя для дитини й вчителя. 

Роль літератури, казки, музики, живопису у 
розвитку креативності Василь Олександрович 
підкреслював постійно. Саме вони навчають 
дітей мислити, фантазувати, бачити незвичайне у 
звичайному, завдяки яскравому емоційному 
забарвленню образів. Музика, вірші, казки 
надихали павлиських учнів до творчості: діти 
починали писати власні музичні композиції, 
малювати, складати вірші, казки, оповідання, 
майструвати тощо. 

Вершиною залучення дітей до творчості як 
засобу самореалізації Василь Олександрович 
Сухомлинський вважав трудову творчість, тобто 
такий етап духовного розвитку, “… коли людина 
не може жити без праці в ім’я спільного блага, 
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коли праця наповнює її життя високим 
натхненням, духовно збагачує життя колективу” 
[16, с.166]. Школярами, крім роботи на 
пришкільних ділянках і в саду, виготовлялись 
навчальні й наочні прилади й посібники: 
радіоприймачі, діючі моделі машин і механізмів, 
сіялки, трактор, два автомобілі, косарка, 
молотарка, зерноочисні машини, 
теплоелектростанції, генератори, електрична 
залізнична дорога. Частина з них і дотепер 
зберігається в музеї В. Сухомлинського у 
Павлиші. 

Як зазначає О. Сухомлинська, “природа, 
мистецтво, музика та живопис, книга та слово, 
творчість та праця, що втілювалися у 
відповідних напрямах і методах роботи школи, 
ставали педагогічними константами, складаючи 
в цілому гнучкий і рухливий, синергетично 
побудований образ школи як відкритої системи” 
[8, с. 351]. Фактично образ Павлиської середньої 
школи за часів В. Сухомлинського сприяв 
розвитку креативності учнів. 

А образ школи, за твердженням 
О. Сухомлинської, – “це вчитель, це “фон” на 
уроках і в позаурочний час, система ідеалів, 
цінностей і стосунків, це дух школи, яка кінець 
кінцем стає чимось значно більшим, ніж просто 
школа: це цілісна культура, яка має циклічний 
усеохоплюючий характер і об’єднувала 
В. Сухомлинського як носія ідей, учителів, 
батьків, родичів, село, країну, дітей, книги, 
природу, пісню, музику, цілий світ, можна навіть 
сказати всесвіт, що кружляє разом з іншими, 
може, зовсім і не такими, не схожими шкільними 
планетами в космосі під назвою життя” [8, 
с.355]. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Таким чином, традиції, у які 
“занурений” учень разом з педагогічною 
системою школи, разом з усім освітнім процесом 
складали у Павлиші єдиний феномен, який 
В. Сухомлинський називав “фоном”, а його 
донька, академік О Сухомлинська, “образом 
школи”. Цей феномен складався з предметно-
просторового середовища школи, локальної 
субкультури відносин у школі (укладу) і знаково-
символьної реальності школи і був значимим 
фактором формування креативності учнів, їх 
творчого самовираження.  

У контексті викладеного вище 
перспективними вважаємо дослідження впливу 
інших факторів (когнітивного, конативного, 
емоційного) на розвиток креативності учнів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У 
ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: З ДОСВІДУ РОБОТИ 

ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Олена ПЄХОТА, Оксана АДАМЕНКО (Миколаїв) 
У статті розкривається досвід Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського з впровадження спадщини В.О. Сухомлинського у підготовку майбутніх вчителів. 
Ключові слова: впровадження спадщини, гуманістична педагогіка, підготовка майбутніх вчителів, кафедра 

педагогіки. 
В статье раскрывается опыт работы Института педагогического образования Николаевского национального 

университета имени В.А.Сухомлинского по внедрению наследия В.А. Сухомлинского в подготовку будущих учителей 
Ключевые слова: внедрение наследия, гумманистическая педагогика, подготовка будущих учителей, кафедра 

педагогики.   
Науково-педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського є багатовимірним і 
складним явищем, а отже можливі досить різні 
підходи до її осмислення та інтерпретації. 
Учитель, директор школи, публіцист, він зміг 
піднятись до рівня світової філософської і 
педагогічної думки. В умовах загострення 
проблем цивілізації, глобалізації та інтеграції 
України в Європейський освітній простір ідеї 
В.О. Сухомлинського набувають особливої 
актуальності. Педагогічна концепція 
В.О. Сухомлинського поклала початок новій 
філософії взаємин педагога зі світом, філософії 
високої цінності та унікальності кожної людини 
та її розвитку.  

Практика професійної підготовки педагога 
як у вищий школі, так і в системі підвищення 
кваліфікації учителя довела високу 
життєздатність спадщини В.О. Сухомлинського 
для її використання. Даний напрям роботи має 
стати одним з найважливіших в системі 
підготовки, перепідготовки і самоосвіти педагога 
незалежно від його профілю тому, що в основу 
покладено філософію високої цінності й 
унікальності людини. 

Творча спадщина В.О. Сухомлинського 
привертає і буде привертати до себе увагу ще не 
одного покоління науковців у галузі педагогіки. 
Це наочно проявляється в публікаціях і 
дослідженнях учених та працівників освіти: 
М.Я. Антонець, І.Д. Бех, Л.С. Бондар, 
В.К. Майборода, Л.І. Мамчур, Н.С. Побірченко, 
О.Я. Савченко, М.Г. Стельмахович, О.В. Сухом-
линська. 

Сухомлинський В.О. підтримував профе-
сійні, творчі і навіть особисті зв’язки з 
викладачами Миколаївського державного 
педагогічного інституту: завідувачем кафедри 
педагогіки та психології Ю.П. Горбенко, 
доцентом C.М. Соколовським, викладачами 

Т.К. Пересунько, Є.Г. Мірошниченко. З 
2003 року за рішенням уряду України 
Миколаївському державному університету було 
присвоєно його ім’я.  

Викладачами Інституту педагогічної освіти 
активно використовуються ідеї В.О. Сухомлин-
ського в професійно-педагогічній підготовці 
майбутніх учителів, а також проводиться 
системна робота зі студентами щодо 
застосування спадщини видатного педагога. 

Результати багаторічного досвіду роботи 
членів кафедри покладено в основу колективного 
науково-методичного посібника 
«В.О.Сухомлинський – майбутньому педагогу» 
(2004 р.) [4].  

Проводячи активні дослідження, виділимо 
основні напрями роботи Інституту педагогічної 
освіти зі студентами щодо впровадження 
спадщини В.О. Сухомлинського: 

– використання ідей В.О. Сухомлинського в 
професійно-педагогічній підготовці майбутніх 
учителів при вивченні курсів «Педагогіка», 
«Основи педагогічної майстерності», «Методика 
виховної роботи», «Історія педагогіки», 
«Індивідуальність вчителя»; 

 – вивчення, конспектування і обговорення 
на семінарських та індивідуальних заняттях 
педагогічних творів В.О. Сухомлинського: 
«Серце віддаю дітям», «Сто порад вчителю», «Як 
виховати справжню людину»; 

– традиційне проведення зі студентами 
щорічних читацьких та наукових конференцій з 
вивчення педагогічного досвіду 
В.О. Сухомлинського; 

– разом з інформаційно-бібліографічним 
відділом бібліотеки університету проводяться 
огляди-презентації нової літератури, в якій 
висвітлюються останні дослідження педагогічної 
спадщини В.О. Сухомлинського; 
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– проведення міжуніверситетського 
студентського конкурсу «В.О.Сухомлинський і 
сучасність»; 

– у складі Інституту педагогічної освіти 
працює науково-методична лабораторія 
застосування гуманістичної педагогіки 
В.О.Сухомлинського у підготовці майбутнього 
вчителя;  

– до дня народження В.О.Сухомлинського 
організовуються випуск газет і проведення бесід 
зі студентами першого курсу 
«В.О. Сухомлинський і МНУ»; 

– традиційним стало відвідування 
Павлиської середньої школи, що дає можливість 
як студентам так і викладачам ознайомитись з 
музеєм В.О. Сухомлинського, а також сприяє 
більш глибокому вивченню педагогічної 
спадщини видатного педагога. 

Спробуємо більш детально розкрити основні 
напрями і досвід діяльності Інституту 
педагогічної освіти по впровадженню спадщини 
В.О. Сухомлинського у підготовку майбутніх 
вчителів.  

Не одне покоління студентів – майбутніх 
учителів захоплюється ідеями 
В.О.Сухомлинського, натхненно цитує його 
всесвітньовідомі праці: “Сто порад вчителю”, 
“Сердце віддаю дітям” та інші. Не одне 
покоління освітян переконується в дієвості його 
порад, в цінності та актуальності розробленої 
ним педагогічної системи, в основі якої – 
філософія гуманізму, глибока повага до 
особистості, висока духовна культура.  

Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського мають 
усвідомлюватися майбутніми вчителями не як 
абстрактні поняття, а як важливі орієнтири на 
шляху професійного розвитку. У рамках 
створення освітнього середовища університету 
запроваджено ряд форм роботи. Викликає 
інтерес у студентів проведення очних та заочних 
екскурсій до Павлиської середньої школи та 
меморіального музею В.О.Сухомлинського, що 
на Кіровоградщині, Сухомлинських читань, 
підготовки магістерських та курсових робіт з 
вивчення спадщини В.О.Сухомлинського, 
проведення науково-практичних студентських 
конференцій.      

На базі Інституту педагогічної освіти було 
організовано Лабораторію застосування 
гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського у 
підготовці майбутнього вчителя. Мета діяльності 
лабораторії – сформувати у майбутніх педагогів 
гуманістичну спрямованість професійної 
діяльності, розвивати творчі та дослідницькі 
здібності студентів. Завданнями діяльності 
лабораторії є: 

- отримання нових знань, постановка і 
вирішення актуальної проблеми впровадження 

спадщини В.О.Сухомлинського у підготовку 
майбутніх вчителів;  

- висвітлення і поширення результатів 
досвіду створення гуманної школи 
В.О.Сухомлинського,  

- впровадження спадщини 
В.О.Сухомлинського у викладанні педагогічних 
дисциплін: 

- підготовка наукових робіт: рефератів, 
курсових, магістерських;  

- організація виховної роботи зі студентами; 
- втілення наукових досягнень у практику 

роботи сучасної школи, використання спадщини 
В.О.Сухомлинського під час проходження 
педагогічних практик. 

Лабораторія системно створює, 
експериментує, апробує, освоює та зберігає 
гуманістичну спадщину видатного педагога та 
забезпечує умови її впровадження у підготовку 
майбутніх педагогів. 

 У межах діяльності лабораторії та з нагоди 
вшанування пам’яті видатного діяча української 
педагогіки В.О.Сухомлинського, поширення 
його педагогічних ідей серед студентства, 
активізації творчого потенціалу та самостійної 
пізнавальної діяльності студентів у Інституті 
педагогічної освіти стало доброю традицією 
проведення наукових студентських конференцій, 
присвячених педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського, міжуніверситетського 
студентського конкурсу – “В.О.Сухомлинський і 
сучасність». Мета конкурсу – актуалізація 
педагогічного досвіду та наукових поглядів 
В.О. Сухомлинського та активізація творчого 
потенціалу студентів у процесі 
загальнопедагогічної підготовки. Конкурс 
проводиться за такими номінаціями: 

1. Наукове дослідження: статті наукового 
та публіцистичного характеру; індивідуальні 
науково-дослідні роботи. Критерії оцінки: 
актуальність дослідження; постановка проблеми 
дослідження (мета, завдання); використання 
першоджерел, останніх досліджень і публікацій; 
формулювання власних висновків і пропозицій 
застосування спадщини В.О.Сухомлинського. 

2. Художні твори: вірші про 
В.О.Сухомлинського; авторські казки; сучасні 
поради майбутньому педагогу; твори, есе, 
роздуми. Критерії оцінки: актуальність 
проблематики, оригінальність, індивідуальна 
творчість. 

3. Практична робота: конспекти уроків, 
розробки виховних заходів. Критерії оцінки: 
актуальність, власне бачення, практичне 
застосування. 

4. Творчі роботи: малюнки до творів 
В.О.Сухомлинського; фотороботи; портрети 
В.О.Сухомлинського, комп’ютерні презентації. 
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Критерії оцінки: оригінальність, естетичне 
оформлення, художня майстерність [4, c. 137]. 

З кожним роком збільшується кількість 
учасників, дослідників педагогічної спадщини 
В.О.Сухомлинського.  

У межах роботи лабораторії були 
проведенні: «Тиждень творчості 
В.О. Сухомлинського»; конкурс «Школа 
В.О. Сухомлинського – школа нового 
покоління»; виставки малюнків до казок 
В.О.Сухомлинського; фотовиставка «Серце 
віддане дітям». 

Викладачами кафедри педагогіки Інституту 
педагогічної освіти розроблено програму 
спецкурсу „Гуманістична педагогіка 
В.О.Сухомлинського: теорія і практика реалізації 
в умовах сучасної освіти” (укладач 
О.О. Адаменко). Він є інтегруючим, що сприяє 
творчому і аргументованому застосуванню ідей 
та досвіду педагога у підготовці майбутніх 
вчителів. 

Обговорення проблем глибоко 
гуманістичної системи поглядів і досвіду роботи 
В.О. Сухомлинського особливо важливе 
сьогодні. Знайомство з його спадщиною дозволяє 
глибше проникнути у сутність цінностей і цілей 
сучасної освіти, тенденції розвитку того 
соціального і природного середовища, в якому 
народжується особистість дитини. 

Науково-педагогічна спадщина 
В.О. Сухомлинського є багатовимірним і 
складним явищем, а отже можливі досить різні 
підходи до її осмислення та інтерпретації. Проте 
практика професійної підготовки педагога, як у 
вищій школі, так і в системі підвищення 
кваліфікації учителя, довела велику 
життєздатність спадщини В.О. Сухомлинського 
для її творчого використання. Даний напрямок 
роботи має стати одним з найважливіших у 
системі підготовки, підвищення кваліфікації, 
перепідготовки і самоосвіти педагога незалежно 
від його профілю, тому що в основу покладено 
філософію великої цінності і унікальності 
людини. 

Запропонована програма відображає 
багаторічний досвід роботи кафедри педагогіки 
Миколаївського національного університету 
щодо використання науково-педагогічної 
спадщини В.О.Сухомлинського. Вона 
побудована на принципі реалізації теоретичних 
ідей у практиці роботи сучасного викладача 
університету, змісту та методів навчання, 
виховання і розвитку студентів педагогічних 
спеціальностей. 

Даний спецкурс буде корисним для 
керівників педагогічних кафедр, викладачів та 
студентів вищих навчальних закладів освіти, 
науковців, які досліджують науково-педагогічну 
спадщину В.О. Сухомлинського та її 

використання у розвитку вітчизняної вищої 
школи [2, с. 192]. 

Всеосяжна і багатоаспектна науково-
педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського з 
роками не втрачає своєї актуальності, а 
відкривається все новими і новими гранями. 
Вона торкається найважливіших педагогічних 
проблем і допомагає їх вирішенню на рівні вимог 
сучасної педагогіки. Особливого значення вона 
набуває у підготовці майбутніх вчителів на 
сучасному етапі складних соціокультурних умов. 
Серед студентів викликає зацікавленість 
підготовка наукових робіт по вивченню 
спадщини В.О. Сухомлинського. Розроблено 
тематику курсових робіт, що оновлюється 
кожного року. 

З нагоди святкування дня народження 
університету і вшанування пам’яті видатного 
діяча української педагогіки 
В.О. Сухомлинського та з метою поширення 
його педагогічних ідей серед майбутніх 
педагогів у Миколаївському національному 
університеті стало доброю традицією проведення 
виховних заходів [4, c. 117]. 

28 вересня для студентів першого курсу 
кожного року організовується і проводиться 
лекція про історію становлення і розвитку 
Миколаївського національного університету. 
Лекція супроводжується презентацією, в якій 
висвітлювалися основні етапи розвитку 
університету та діяльність керівників 
навчального закладу, на кожному з цих етапів. 
Особливу увагу студентів привертає матеріал 
про створення і діяльність Інституту педагогічної 
освіти. 

Логічним продовженням виховного заходу 
стала бесіда про Василя Олександровича 
Сухомлинського. Студентам розповідається про 
основні форми і методи впровадження спадщини 
видатного педагога у навчально-виховний 
процес підготовки майбутніх вчителів. 
Бібліотекар проводить огляд літературної 
спадщини В.О. Сухомлинського, що зберігається 
у нашій бібліотеці. Разом зі студентами 
переглядаються кадри із кінофільму про 
В.О.Сухомлинського. Даний захід дає 
можливість не тільки познайомити студентів-
першокурсників з історією університету, а й 
сформувати професійні та особистісні прагнення 
студентів щодо майбутньої самореалізації у 
світлі спадщини видатного педагога, чиє ім’я з 
гордістю носить Миколаївський національний 
університет. 

Щорічно в Інституті педагогічної освіти 
проводяться такі виховні заходи: лекції для 
студентів I курсу «Миколаївський національний 
університет і В.О. Сухомлинський» (вересень); 
випуск газет до дня народження 
В.О. Сухомлинського (вересень); психолого-
педагогічний семінар "В.О. Сухомлинський про 
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особистість вчителя" (жовтень), читацьку 
конференцію за творами В.О. Сухомлинського 
"Моральні заповіді дитинства та юності" для 
студентів III курсу (листопад), щорічний конкурс 
“Сухомлинський і сучасність ” (листопад); 
Сухомлинські читання «Дидактичні грані 
педагогічної системи В.О. Сухомлинського» для 
студентів ІV курсу (грудень); засідання круглого 
столу «Система педагогічної майстерності 
В.О. Сухомлинського» для студентів V курсу 
(лютий); під час проходження педагогічної 
практики студентів ІV курсу проводили бесіди з 
учнями: «Василь Сухомлинський про виховання 
особистості», «Василь Сухомлинський і 
сучасність», «Гуманна педагогіка 
В.О.Сухомлинського», «Як виховати справжню 
людину», «Серце віддане дітям», 
«В.О.Сухомлинський про духовну красу 
школяра» та батьківські лекторії «Взаємодія 
школи і сім'ї в контексті педагогічних ідей 
В.О.Сухомлинського»(березень); фотовиставка 
«Серце віддане дітям» та виставка малюнків 
студентів до творів В.О.Сухомлинського 
(квітень).  

Колективом Інституту педагогічної освіти 
до 95-ї річниці від дня народження 
В.О.Сухомлинського запропонована програма 
заходів. Серед найбільш масштабних із 
запланованих заходів: випуск колективної 
монографії; проведення студентської науково-
практичної конференції «В.О.Сухомлинський і 
сьогодення»; конкурсу студентських творчих 
робіт «В.О. Сухомлинський і сучасність», 
поїздка до Павлиської школи-музею імені 
В.О. Сухомлинського, організація виставки 
наукових робіт студентів МНУ імені 
В.О. Сухомлинського «Використання 
педагогічної спадщини Василя Сухомлинського 
для формування майбутнього фахівця 
загальноосвітньої школи». 

Науково-педагогічна спадщина 
В.О. Сухомлинського не тільки не втрачає своєї 
актуальності, а й набуває нового прочитання і 
усвідомлення. Її творче використання у 
навчально-виховному процесі підготовки 
майбутніх учителів надає нові можливості для 
гуманізації цього процесу, для формування 
всебічно і гармонійно розвинутої особистості, 
провідною ідеєю якої є самовиховання і 
саморозвиток впродовж усього життя. 
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РОЗВИТОК ІДЕЇ В.СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ФОРМУВАННЯ 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Валерій РАДУЛ (Кіровоград) 
У статті пропонується обгунтування окремих аспектів  формування творчої особистості майбутнього педагога, в 

період його навчання у вищому навчальному закладі.   
Ключові слова: майбутній педагог, творчість, особистість, творче самовизначення. 
В статье предлагается обоснование отдельных аспектов формирования творческой личности будущего педагога, в 

период его обучения в высшем учебном заведении. 
Ключевые слова: будущий педагог, творчество, личность, творческое самоопределение. 

Вивчення процесу розвитку особистостi 
передбачає аналiз не лише того, як вона 
привласнює соцiальний досвiд i залучається до 

життя суспiльства, але i її оригiнального внеску, 
що збагачує це життя. Саме залежність засвоєння 
і відтворення соціального досвіду і є основою, на 
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якій може системно розкриватися стан розвитку 
особистості, її якісних характеристик. 

Одним із перших вітчизняних науковців 
XX століття, хто грунтовно почав розкривати 
зміст та особливості формування професійної 
культури вчителя, був В.О. Сухомлинський. 
Видатний педагог окреслив широке коло завдань 
навчально-виховного процесу щодо всебічного 
розвитку особистості вчителя, формування 
умінння орієнтуватися у різних питаннях науки й 
практики. На його думку, професійна культура 
вчителя – це особливість вираження його 
особистості у професійній діяльності:”З того, як і 
чому вихователь виражає себе, дитина робить 
висновок про те, якими є люди, взагалі, в чому 
полягає добро, в чому ідеал. Отже, необхідно, 
щоб особистість педагога приваблювала 
вихованців, надихала їх своєю цілісністю, 
красою ідейно-життєвих поглядів, переконань, 
морально-естетичних принципів, інтелект-
туальним багатством, працьовитістю” [8, с.137]. 

Тобто, в сучасних умовах формування 
майбутнього педагога, актуальним є завдання 
формування його творчої особистості в період 
навчання у вищому навчальному закладі.   

У зарубіжних, радянських та 
пострадянських дослідженнях проблеми 
присвячені вивченню творчої особистості, 
розглядають різні підходи: засобами вияву 
інтелектуальної ініціативи (Д.Б. Богоявленська); 
через особливу структуру діяльності 
(І.П. Калошин); активного ставлення до 
проблеми ( А. М. Матюшкін); концепції розвитку 
внутрішнього плану дії (А.Я. Пономарьов) тощо, 
що дає можливість, – зазначає Ю. В. Шаронін, 
«… звернутися до цієї проблеми з погляду 
інтегрування цих ідей в конкретну технологію 
роботи щодо розвитку творчої особистості» [9]. 
Одними із важливих якостей, що сприяють 
розвиткові й становленню творчої особистості, 
він уважає активність, інтелектуальну 
чутливість, розвиток образного й поетичного 
мислення, здатність до активного діалогу й 
співпраці. 

Цілісний педагогічний процес передбачає 
зміну особистості в ході взаємодії з реальною 
дійсністю, в процесі якої відбувається кероване 
пізнання, засвоєння суспільно-історичного 
досвіду, відтворення, оволодіння конкретною 
діяльністю, яка слугує основою формування 
відповідного критерію соціально-професійної 
зрілості. Це сприяє розвиткові якісних 
новоутворень в структурі особистості 
майбутнього вчителя.  

Цілісність, якою оволодіває вчитель є 
необхідною вже в силу своєї професійної 
спрямованості. Виконуючи соціально задану 
спільну діяльність, вчитель як цілісна 
особистість обов’язково розширює діапазон 
взаємозв’язків із соціальним життям, традиціями 

й культурними нормами і нарешті, значно 
широко – із багатоманітним світом культури 
людства, наближуючи й реалізуючи свою 
діяльність у її загальному змісті. Вчитель як 
цілісна особистість прагне до універсалізації 
свого духовного досвіду. Тобто, він вступає у 
сферу загальної професійної праці.  

Перехід від уроку, який розуміється як 
задана, нормативна діяльність, до творчості, від 
організації шкільного життя як соціального 
інституту до нескінченого протікання життя 
особливо яскраво відкриває нескінченість самого 
завдання освіти. Урок обмежений, але творча 
робота не знає меж досягнення.  

Науково-практичне завдання організації в 
навчально-виховному середовищі умов, 
позитивних для розвитку творчої особистості 
повинне включати рівень загальної підготовки 
студентів, рівень самостійного, творчого 
мислення, рівень вихованості тощо. 

Вчитель за особливостями своєї професії 
повинен бути творчою особистістю. Йому 
потрібно відшукувати найбільш раціональні 
шляхи досягнення мети, виявляти 
винахідливість, уміння індивідуально підійти до 
кожного вихованця, організувати й керувати 
роботою вихованців у класі. 

Праця вчителя потребує ініціативи й 
самостійності при вирішенні багатьох проблем 
навчання й виховання. Лише вчитель творчого 
складу розуму відчуває на уроці справжнє 
натхнення, особливий внутрішній підйом, що 
зумовлений радістю передачі знань, спілкування 
з вихованцями із задоволенням. 

Наукова культура – важлива складова 
професіоналізму педагога. Доцільний, достатньо 
органічно встановлений зв’язок  явища, що 
вивчається у одній предметній галузі з іншою 
здатний повернути його  новим боком і певним 
чином „довизначити”, „добудувати” його. А 
педагогічна рефлексія на рівні „знаннєвих” 
установок, коли ефективність педагогічної праці 
оцінюється за рівнем засвоєння навчального 
матеріалу, приводить педагога до задоволеності 
результатами праці, яка може бути перевіреною, 
проконтрольованою шляхом виявлення знань 
учнів. 

Усвідомлення себе, своєї належності не 
тільки до професійної спільноти, але й культурі 
лежить в основі смислотворення діяльності 
педагога, а тому є основою самоусвідомлення, 
самовизначення себе як педагога. 

В системі педагогічних здібностей та умінь 
особистості творчого педагога містяться: 
дидактичні здібності (в основі установка на 
врахування психології вихованців); академічні 
здібності – здібності до відповідної галузі науки 
(абсолютно вільно володіє матеріалом, здійснює 
дослідницьку роботу); перцептивні здібності – 
здатність проникати у внутрішній світ 
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вихованця; мовленнєві здібності – здатність ясно 
й чітко висловлювати свої думки й почуття за 
допомогою мови, міміки, пантоміміки; 
організаторські здібності; комунікативні; 
педагогічна уява; здатність до розподілення 
уваги та творча активність. 

Одним із ефективних видів діяльності 
педагога, останнім часом, стає проектно-
дослідницька діяльність викладача й студентів як 
на заняттях так й в по-занавчальний час. 
Викладач в різних ситуаціях може координувати 
роботу над проектом або дослідженням, стаючи 
рівноправним  учасником проекту, постановки 
експерименту. 

Застосування методу проектів передбачає 
виховання миследіяльнісних здібностей, 
рефлексії цілепокладання. Суттєву роль при 
цьому відіграють інформаційні технології.  
Інформаційне забезпечення студентів у процесі 
проектної діяльності (вільний доступ до 
необхідної навчальної, наукової, культурної чи 
будь-якої іншої інформації) – основа вільного 
розвитку особистості. 

Метод проектів дозволяє організувати 
дослідницьку, творчу, самостійну діяльність 
протягом навчального часу, відведеного на 
вивчення відповідної навчальної дисципліни, 
використовуючи різноманітність видів і форм 
самостійної, пізнавальної, практичної та 
експериментальної роботи. 

Для проекту можна запропонувати теми, які 
завершують вивчення відповідного розділу 
програми і які можна подати в якості 
підсумкових за розділом, додаткова творча 
робота з навчальної дисципліни, що 
безпосередньо не входить до змісту дисципліни. 

Проектна форма покликана допомогти 
студентам відчути практичну значущість 
отриманих знань з навчальної дисципліни, 
навчитися орієнтуватися  в найрізноманітніших 
джерелах інформації, систематизувати свої 
знання, розвинути свій творчий потенціал. 

В результаті участі в проектно-
дослідницькій роботі у студентів виникає й 
розвивається потреба до пізнання, змінюється 
підхід до вивчення нового матеріалу, тип 
мислення змінюється від інтуїтивного до 
теоретичного, (спрямованого на відкриття 
тенденцій, закономірностей, властивостей 
об’єктів тощо), практичного (постановка цілей, 
вироблення планів, проектів), творчого 
(створення суб’єктивно нового продукту та 
новоутворень в ході самої пізнавальної 
діяльності). 

Успіх одного мотивує іншого до участі в 
такій діяльності. Можливість за своїм інтересом 
вибрати тему проекта, перевірити гіпотезу, 
змоделювати й провести експеримент, дослідити 
об’єкт змушує студента ґрунтовно зайнятися 

вивченням предмета, активізує мислительний 
процес, включає уміння здобувати самостійно 
інформацію, використовувати новітні технології. 

З позицій системного підходу всі ланки 
соціально-професійного розвитку майбутнього 
фахівця повинні стимулювати «активний стан 
усіх структурних компонентів особистості 
майбутнього вчителя в їх єдності» [7]. І надалі, 
зазначає В.А. Сластенін: «суспільству сьогодні 
потрібен фахівець, який не тільки має 
функціональну готовність, але й сформований як 
творча особистість» [7].     

Проблема самоактуалізації у педагогічній 
діяльності є достатньо багатоплановою. Для нас 
цікавим є  її взаємозв’язок із задоволеністю, яку 
у науковій літературі розуміють, з одного боку, 
як можливий механізм активізації розвитку та 
саморозвитку, а з іншого – фактор, що приводить 
до особистісного застою, або до особистісної 
кризи. 

Так, наприклад, Т.А. Молодиченко 
виокремлює [5] гармонійну та дисгармонійну 
самоактуалізацію. Необхідно зазначити, що 
самоактуалізація є утворенням “відірваним” від 
соціальності особистості в розумінні її 
визволення від необхідності підтримувати свою 
соціальну ефективність [4]. 

Задоволеність розуміється як соціально-
психологічне відношення, вона виражає ступінь 
співвіднесення людиною своїх актуальних та 
потенційних можливостей, свого актуального 
рівня розвитку із вимогами середовища. Згідно 
багатьох досліджень задоволеність відбувається 
у праці, собою та життям є критеріальним 
показником професійної соціалізації. Разом з 
цим міра задоволеності або ж незадоволеності є 
рушійною силою професійної соціалізації. 

У процесі професійної соціалізації 
найбільше зазнають змін такі параметри 
самоактуалізації, як  контактність, креативність, 
гнучкість – усі мають тенденцію до зниження. 
Крім того, знижується й показник шкали 
підтримки, що свідчить про посилення 
залежності, конформності. Спрямованості на 
інших, орієнтації на соціальні норми. Тобто, 
професійна соціалізація педагога має свою 
специфіку, яка виявляється перш за все у 
зниженні самоактуалізації й посиленні 
просоціальності. 

У процесі професійної соціалізації 
змінюється система пріоритетів: від взаємин з 
учнями, потім – з колегами, до самоактуалізації. 
У період зрілості самоактуалізація й 
задоволеність особистості найбільш інтегровані. 

Як зазначає К.К. Платонов : «Творчість – 
мислення в його вищій формі, що виходить за 
межі необхідні для вирішення завдання, що 
виникло, вже відомими способами. Творчість 
при домінуванні у процесі мислення виявляється 
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як уява. Як компонент мети й способу діяльності 
вона піднімається до рівня творчої діяльності як 
обов’язкової умови майстерності й ініціативи» 
[6, с.147]. 

Творче начало,  що є основою суб’єктності 
особистості, має екзистенційне значення для 
людини, є умовою її існування й розвитку. 
Особистість як суб’єкт створює себе, створюючи 
свій унікальний внутрішній світ і простір 
саморозвитку. Саме у цьому й полягає духовне 
буття людини, що забезпечує незалежність від 
будь-якого зовнішнього примусу чи тиску. 

За словами А. А. Деркача та Е. В. Сайко [2], 
в просторі розвитку людини вибудовується й 
визначається ряд структурних компонентів 
“самості”, яка розвивається. У цьому ряду такі 
феномени саморозвитку, як самовизначення, 
самопізнання, самоорганізація, самовиховання та 
самооцінка, мають зв’язок із накопиченням та 
привласненням соціального, тобто є його 
твірними для себе, у той час як самореалізація, 
самоздійснення передбачають самопрезентацію 
людиною себе суспільству, своєї соціально 
значущої діяльності як умови відкриття себе 
світові в ній [2]. Здатність творчого 
самоздійснення людини у просторі саморозвитку 
є актуальним для людини.  

Категорія задоволеність детально 
аналізується К. А. Абульхановою [1] в рамках 
суб’єктного підходу. Автор розглядає 
задоволеність особистості як детермінанту 
життєвого простору, пов’язану з оцінкою того, 
як особистість реалізує себе в житті, з 
рефлексією щодо даного способу розгортання її 
активності в предметному й соціальному 
середовищі. При цьому суб’єктність реалізується 
в здатності проектувати, моделювати простір 
своєї активності, а загальна задоволеність 
виявляє себе як хвилювання за хід та результат 
інтеграції найбільш перспективних для 
особистості напрямків активності.  

Школа повинна забезпечити умови для 
формування вільної, критично мислячої творчої 
особистості, яка здатна усвідомити і розвивати 
свої задатки і нахили, знайти своє місце в житті.  

Сьогодні перед системою освіти стоїть 
багато завдань. Частина з них стосується 
реалізації творчості. Зокрема, тут актуальним є 
аспект підготовки майбутніх учителів здатних до 
інноваційної діяльності. Для реалізації такого 
завдання необхідно щоб суспільство й, зокрема, 
освітянська спільність, були готові до прийняття 
новітніх поглядів, підходів, створення виховних 
середовищ. Таке сприйняття можливе за 
допомогою формування інноваційної культури.  

Існуючі станом на сьогодні дослідження 
пояснюють особливості розвитку таких 
особистісних якостей вихованців як 
самостійність, відповідальність, визначення 
оптимальних умов для розвитку позитивної 

мотивації до навчання за допомогою спеціально 
організованого середовища. На думку 
Г.А.Ковальова, «відкритим» середовищем 
розуміють таке просторове середовище, яке з 
великою ймовірністю буде формувати відкритий 
соціально-психологічний зміст людини, яке буде 
необхідним і достатнім для здорового 
повноцінного  фізичного й психічного розвитку і 
за формою своєї просторової організації є 
універсальним і таким, що йде від самої людини 
[3].        

Наприклад, студенти реалізують 
дослідницьку програму «стратегія», коли 
відповідно до рівня дослідницьких завдань, які 
необхідно вирішувати на різних рівнях навчання 
в університеті, вибудовується стратегія 
дослідження, яка визначається тактичними діями 
бакалавра зі збору емпіричного матеріалу, 
магістранта – пропозицій на цій основі щодо 
вирішення проблем практики освіти, а аспіранта 
– стосовно виявлення закономірностей, і 
відповідно поповнення теоретичних знань. Так 
може бути реалізованим дослідження сучасних 
педагогічних проблем, що потребує аналітичної 
діяльності зі систематизації й узагальнення 
наявного наукового знання; розгортання 
проектної діяльності щодо розробки наукових 
рекомендацій, технологій та методик 
використання сучасного наукового знання; 
організації дослідно-експериментальної роботи, 
спрямованої на виявлення нового наукового 
знання як фундаменту розвитку педагогічних 
ідей. 

В рамках реалізації дослідницьких програм 
у студентів формуються ціннісні орієнтири 
розуміння дослідницької діяльності, зокрема, 
орієнтації на виокремлену персональність поруч 
із визнанням наявних форм колегіальності. 

Професійна діяльність може бути 
опанованою майбутнім вчителем за умови її 
осмислення, усвідомлення на рівні понять, які 
визначають категоріальний апарат педагогічного 
мислення педагога. Ціннісні орієнтації, що 
визначають ставлення вчителя до матеріального 
й духовного життя суспільства, до педагогічної 
дійсності, не можуть будуватися лише на 
емоційних оцінках. Критерієм оцінки 
реалізованої діяльності як певного типу 
ставлення вчителя до світу, до інших людей й до 
самого себе є категоріальний апарат його 
свідомості, що характеризує його професійно-
педагогічне мислення як людини, яка здійснює 
гуманістичну експертизу міжособистісних 
взаємин на соціальному й педагогічному рівнях 
та глобальних проблем сучасності.       

Педагогів можна розрізняти як вчителів за 
отриманою освітою, за професією, та як 
вихователів за покликанням. Професійний 
педагог за Юнгом, якщо він педагог за 
покликанням, визначає свій шлях як шлях 
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виявлення себе як особистості. А виховна 
проблематика яку порушує перед себою та 
вихованцями такий вчитель,  визначається колом 
тих проблем, виборів і рішень, які сприяють 
становленню цілісної особистості. Цілісність 
особистості не є раз і назавжди здобутою 
людиною. Вона, як стверджується у наукових 
дослідженнях є ідеалом, путівником шляхом 
людини. Виконуючи відповідну діяльність, 
людина вимушена долати свою частковість, 
формувати професійну, а відповідно, однобічну 
діяльність. Тому її завдання й полягає у тому, 
щоб відтворювати (вибудовувати, порушувати) 
цілісність дійсного. 

Саме цілісність є для філософсько-
психологічної позиції Юнга головною ланкою, 
що визначає особистість. Юнг зазначає:” 
Особистість – вища реалізація вроджених 
своєрідностей у певної живої істоти. 
Особистість – результат найвищої життєвої 
стійкості, абсолютного прийняття 
індивідуального сутнісного та максимально 
успішного пристосування до загальнозначущого 
за значної свободи вибору” [10, с.191]. 

Перехід до інформаційного суспільства 
можливий тільки на основі інноваційної 
економіки. Її основними ресурсами є знання й 
людський капітал. Відтворення та удосконалення 
цього ресурсу здійснюють два інститути – освіта 
й наука. При цьому наука відтворює нове знання, 
а освіта – людський капітал. 

Цілі, зміст особистісно-орієнтованої 
діяльності, її складна структура, необхідність 
виконання поліфункціональних завдань 
(навчання, виховання, розвитку, підготовки до 
безперервної освіти та особистісному 
саморозвиткові, збереження та закріплення 
здоров’я, соціального захисту, адаптації 
особистості до життя в суспільстві та інше) 
вимагає від учителя  особливих особистісних 
якостей, загальної й професійної культури, 
педагогічної майстерності, індивідуального 
стилю творчої діяльності, досвіду безперервного 
особистісного самоудосконалення, готовності до 
розробки й реалізації проектів, спрямованих на 
створення умов для становлення й розвитку 
особистості. 

Як показують наші дослідження, значна 
частина вчителів відчувають труднощі стосовно 
проектування і реалізації діяльності по наданню 
допомоги вихованцям в усвідомленні себе 
особистістю, у виявленні, розкритті їх 
можливостей, становленні самосвідомості, 
реалізації особистісно значущих і суспільно 
доцільних самовизначення, саореалізації та 
самоствердження. 

Технологічний ланцюжок підготовки 
майбутніх учителів до реалізації особистісно 
орієнтованого підходу  містить такі етапи: 

створення проблемних ситуацій і систематизація 
проблем щодо особистісно орієнтованої освіти; 
проектування цілей, змісту, технологій та умов 
педагогічної діяльності на основі особистісно 
орієнтованого підходу; самостійне створення 
проектів реалізації особистісно орієнтованого 
підходу стосовно вихованців; публічна 
презентація (захист) проектів; оцінка якості 
проектів педагогічної діяльності. 

Особливістю першого етапу є формування 
потреб майбутніх педагогів до активного 
творчого процесу, створення умов для прояву і 
розвитку суб’єктності в процесі проектування. 
Він містить аналіз конкретних педагогічних 
ситуацій, актуалізацію нормативно-правових й 
законодавчих основ педагогічної діяльності, 
філософських основ сучасної освіти, концепції 
гуманістичної освіти, психолого-педагогічних 
основ особистісно-орієнтованої освіти, теорії й 
практики педагогічного проектування. 

До змісту  другого етапу входить розробка 
концептуальних основ педагогічної діяльності, 
визначення критерїїв, показників та індикаторів 
її ефективності; опанування технологіями 
моделювання, програмування та конструювання 
особистісно орієнтованих проектів.            

Етап публічної презентації (захисту) 
проектів може бути поданим у формі 
організаційно-діяльнісної гри, дискусії, 
конференції, рефлексивного практикуму, 
семінару-аукціону. 

Етап оцінки якості проектів майбутньої 
педагогічної діяльності, які розроблені на основі 
особистісно орієнтованого підходу, може 
досягати ефективності за рахунок використання 
колегіальних форм організації діяльності, які 
сприяють  активному включенню в обговорення 
проектів усіх учасників. 

Щоб грамотна педагогічна взаємодія стала 
усвідомленою і невід’ємною реальністю 
педагогічної праці, необхідно не просто увести 
до навчальних планів спеціальні курси, 
факультативи, необхідно, щоб майбутній педагог 
пройшов у процесі навчання школу суб’єкт-
суб’єктних взаємин. 

При правильній організації педагогічної 
взаємодії вона володіє суттєвими можливостями, 
оскільки здатна впливати на особистісне й 
професійне становлення студента, на розвиток 
його освітнього середовища та його 
саморозвиток. Здійснюючи вплив на свідомість, 
поведінку та досвід вихованців, педагог у змозі 
змінити ставлення до предмета, систему 
володіння ним, перетворює загальний 
мотиваційний фон навчання й виховання. 
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УДК 37.018 

ДУХОВНА СВОБОДА – ЦІННІСНА КОНСТАНТА ВИХОВНОЇ 
СИСТЕМИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Алла РАСТРИГІНА, Оксана ЯНЕНКО (Кіровоград) 
В статті обґрунтовується зумовленість педагогічних поглядів Василя Сухомлинського цінностями духовної свободи, 

розкривається генетична притаманність його виховній системі інваріантних принципів педагогіки свободи. 
Ключові слова: виховна система, духовна свобода, вільний розвиток особистості, самоцінність дитинства, 

природовідповідність, творче самовираження, свобода і відповідальність. 
В статье обосновывается обусловленность педагогических взглядов Василия Сухомлинского ценностями духовной 

свободы, раскрывается генетическая принадлежность его воспитательной системе инвариантных принципов педагогики 
свободы. 

Ключевые слова: воспитательная система, духовная свобода, свободное развитие личности, самоценность детства, 
природосоответствие, творческое самовыражение, свобода и ответственность 
Постановка проблеми. Реформування 

вітчизняного освітнього простору на 
гуманістичних засадах, пошук шляхів і засобів, 
які б сприяли розкриттю духовних і фізичних 
сил дитини сьогодні, як і раніше, перебувають у 
центрі уваги теоретиків і практиків виховання. 
Парадокс полягає в тому, що, володіючи 
значними досягненнями в галузі гуманізації 
виховання на демократичних засадах, традиційна 
виховна політика багато в чому так і залишається 
на звичних авторитарних позиціях. 

Сьогодні, незважаючи на певні позитивні 
зміни громадського життя в Україні, 
декларування духовного і морального 
відродження, утвердження демократичних і 
гуманістичних цінностей національного та 
загальнолюдського значення, у масовій 
вітчизняній педагогічній практиці почасти все 
ще залишається відкритим питання щодо 
практики виховання активних суб'єктів власного 
життя, здатних до творчого саморозвитку і 
самовизначення.  

Для того щоб ідеї про людину як суб'єкта, 
здатного до творчої самореалізації, самостійного, 
вільного і відповідального вибору, не 
залишилися, як це було вже не раз, на рівні 
декларацій, невідкладного перегляду, на наш 
погляд, потребують існуючі підходи щодо 

практики виховання, змісту та методики 
виховної діяльності педагога.  

Зміст сучасної трансформації виховання 
полягає в його дійсній гуманізації, коли в 
удосконаленні людини вбачається мета 
громадського життя, коли розвиток особистості 
не загнано в прокрустове ложе "соціального 
замовлення", а передбачається виявлення й 
удосконалення всіх сутнісних сил особистості, 
коли самого індивіда бачать не тим, кого 
«ведуть» і «формують», а творцем самого себе. 
Гуманістичне виховання покликане виступити 
спадкоємцем кращого з культурної спадщини, 
при цьому важливим є критичний перегляд тих 
підходів, що орієнтуються на формування 
людини-засобу, і зберегти все те, що сприяє 
вільному й творчому зростанню особистості. 

Звернення до педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського, який, за висловом І. Зязюна, 
був і залишається одним з найталановитіших 
педагогів світу є цілком закономірним, оскільки, 
будучи унікальним фахівцем гуманітарної сфери, 
Василь Олександрович набагато випереджав 
своїх сучасників-науковців у розумінні 
закономірностей становлення духовної свободи 
вихованців за рахунок розвитку їхніх 
особистісних творчих потенцій. 

Визначення іманентності виховній системі 
Василя Сухомлинського цінностей свободи і 
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творчості, становлення якої уможливлює вільний 
творчий розвиток особистості, складає мету 
даної статті. 

Аналіз наукових публікацій з проблеми 
дослідження. У сучасній педагогічній науці 
досить широко представлені дослідження 
багатогранної спадщини Василя Олександровича 
Сухомлинського (О. Білюк, О. Савченко, 
І.Ткаченко, В.Хайруліна, Б. Хижняк та ін.) й 
зокрема, різноманітних аспектів розвитку 
творчих якостей особистості як основи його 
педагогічної системи (М. Антонець, 
А.Борисовський, Ю. Новгородська, М. Мухін, 
І. Прокопенко). На особливу увагу заслуговує 
позиція В.Сухомлинського щодо педагогічної 
творчості вчителя, що є початком і результатом 
становлення ціннісних орієнтацій й духовної 
культури дитини в процесі її зростання. Будучи 
Вчителем з великої літери й впродовж всього 
свого життя віддаючи душу і серце дітям, Василь 
Олександрович упровадив в практику роботи 
Павлиської середньої школи, низку неповторних 
оригінальних ідей, пов’язаних з розвитком 
творчого потенціалу дитини як могутнього 
стимулу її духовного становлення, які 
забезпечили не тільки зосередження педагогів на 
дитині як найвищій цінності, а й стали відомим у 
всьому світі національним надбанням.  

Здатність до творчості В. Сухомлинський 
вважав найбільш важливою властивістю 
особистості, оскільки завдяки останній людина 
стає спроможною до вільного самовиявлення й 
самореалізації, а відтак й до духовного 
зростання: « …мистецтво виховання… полягає в 
умінні педагога відкривати перед кожним, отже і 
перед найпосереднішим, найважчим вихованцем, 
ті сфери розвитку його духу, де він може досягти 
вершин, виявити себе, заявити про своє Я, 
черпати сили з джерела людської гідності, 
почувати себе не обділеним, а духовно багатим» 
[2, с.73]. Отже, становлення вільної особистості з 
почуттям власної гідності, здатної до творчого 
самовияву на засадах загальнолюдських 
морально-духовних цінностей є найголовнішою 
метою й найхарактернішою ознакою виховної 
системи В. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні вже 
не викликає сумніву той факт, що в своїх 
концептуальних засадах виховна система 
В. Сухомлинського спирається на пріоритет 
духовної свободи як найважливішої ціннісної 
категорії, ступінь вияву якої зумовлює розвиток 
творчого потенціалу дитини в процесі навчання і 
виховання.  

Маємо зазначити, що якщо категорія 
творчості була одним із центральних понять, 
згадуваних у працях Василя Сухомлинського, то 
поняття свободи ми навряд чи не знайдемо в 
його масштабному педагогічному доробку. І це 

зрозуміло, його педагогічна діяльність припала 
на часи, коли інтереси держави виявлялися 
найголовнішими, коли свобода, індивідуальність, 
творча активність відігравали винятково 
службову роль й все це було прийнятне тільки у 
певних межах. Але вже в 60-х роках ХХ сторіччя 
видатний український науковець словом і ділом 
підкреслював значущість демократичних 
цінностей у вихованні підростаючого покоління, 
найголовнішою серед яких є свобода. Саме 
завдяки наявності особистісної свободи, людина 
здатна самореалізовуватись, розвивати свій 
творчий потенціал, що є основою побудови її 
духовності. 

У складних, суперечливих процесах 
реформування системи освіти і виховання 
сьогодення, ми знову й знову звертаємося до 
багатогранної педагогічної спадщини великого 
педагога. Й чим більше ми віддаляємось від 
радянських штампів й оцінюємо переваги 
демократичного суспільства, тим гостріше стає 
усвідомлення того, що свобода як основа 
творчості є наріжним каменем виховної системи 
Василя Сухомлинського. В будь – якій із його 
праць, що присвячені питанням виховання 
підростаючого покоління, ми знаходимо 
теоретичне обґрунтування й практичні поради 
щодо гармонійного розвитку особистості, що 
іманентно передбачає становлення її духовної 
свободи, суб’єктності, здатності до свідомого й 
відповідального самовизначення, самостійного 
вибору та реалізації власного життєвого шляху. 

Отже, в своїх концептуальних засадах 
виховна система В. Сухомлинського спирається 
на пріоритет духовної свободи як найважливішої 
ціннісної категорії, високий рівень розвитку якої 
забезпечується саме завдяки становленню 
вищезазначених характеристик в процесі 
виховання дитини.  

Дитина є центром унікальної концепції 
виховання В. Сухомлинського, її духовне життя, 
інтелектуальний, фізичний, естетичний розвиток 
поставлено у пряму залежність від ціннісних 
орієнтацій, ціннісного світосприйняття. 
Проголосивши найвищою цінністю виховання 
дитини її унікальність та неповторність, весь 
процес навчально-виховної роботи, 
В. Сухомлинський побудував на морально-
духовних імперативах і цінностях, увів у 
педагогічну науку та шкільну практику такі 
ціннісні категорії як совість, сором, любов, 
терпимість, співчуття, повага, шана, гідність та 
ін. 

Майже в кожному творі видатного педагога 
висвітлюються питання морального виховання 
дитини, де почуття власної гідності є не тільки 
умовою прогресу суспільства й запорукою 
формування шляхетності особистості, а й 
складає серцевину її духовності яка зростає на 
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тлі свободи й відповідальності. Василь 
Олександрович писав: «У людському світі безліч 
доблестей, але одна доблесть є вершиною 
людяності – це почуття власної гідності» [3, 
с. 510]. А саме у вільному вчинку реалізується 
гідність вихованця. 

Будучи не тільки педагогом-новатором, а й 
яскравим публіцистом, Василь Олександрович 
писав, що головним в його житті є любов до 
дітей [4, с. 28] й саме це почуття стало основою 
його виховної системи, дієвість і спрямованість 
якої у світ дитинства була зумовлена іманентно 
властивими їй принципами виховання вільної 
особистості. Звертаючись до вчителів 
Сухомлинський писав: «Які б грані людської 
волі, розуму, серця й мудрості вашої особистості 
не відкривались перед дитиною.... вони мають 
розкриватися на фоні головного – поваги до 
людської гідності, піднесення Людини» [6, 
с. 125].  

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

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

Вважаючи кожну конкретну дитину 
початковим моментом і одночасно головною 
метою та результатом педагогічного процесу, 
мудрий учитель спрямовував його на збереження 
і розвиток в дитині її індивідуального образу, 
надання всіх необхідних умов для особистісної 
самореалізації. Це стало можливим насамперед 
при глибокому проникненні в суть кожної 
дитини, виявлення закономірностей її розвитку. 
В передмові до праці, присвяченій світу 
дитинства «Серце віддаю дітям» Сухомлинський 
писав: «Я прагнув розповісти про те, як ввести 
маленьку людину в світ пізнання навколишнього 

середовища..., як пробудити в її душі благородні 
почуття й переживання, як виховати людську 
гідність, віру й добре начало в людині..» [5, 
с. 30]. Він був абсолютно впевнений в тому, що 
навчання є важливою, але не єдиною сферою 
духовного життя дитини, для розуміння 
особливостей становлення особистості дитини,  
вихователь має знати душу дитини, її почуття і 
прагнення.  

Дбайливе ставлення до дитини як до 
"паростка" особистості, що закономірно 
випливає з ідеї самоцінності особистості, в 
практиці роботи директора Павлишської школи 
доповнюється принципом самоцінності 
дитинства, що стверджує самодостатнє значення 
дитячого періоду життя, підкреслюючи його 
своєрідність й накладаючи заборону на підхід до 
дитинства з утилітарними мірками. «Дитинство – 
пише Сухомлинський найважливіший період 
людського життя, не підготовка до майбутнього 
життя, а дійсно яскрава й самобутня сторінка 
життя» [5, с. 33] і далі: «..що випущене в 
дитинстві, практично неможливо наздогнати у 
зрілі роки..» [5, с. 75]. 

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

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

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

Великого значення у вихованні вільної 
особистості Василь Сухомлинський надавав  
навколишньому середовищу. Розмірковуючи про 
те, що  «..можливо, все те, що приходить на 
розум і серце дитини з книги, з підручника, з 
уроку саме тому й приходить, що поряд з 
уроком – навколишній світ...» [5, с. 62], він 
створив досконало діючу систему виховання 
дітей на лоні природи, залучення їх до 
невичерпних витоків народної мудрості якими 
користувалися і користуються діди, батьки, 
матері, виховуючи своїх дітей. Особливої уваги у 
практиці роботи Павлиської школи заслуговував 
тісний контакт школи з сім'єю, перетворюючи їх 
в єдине ціле, у певну спілку з виховання і 
навчання дітей заради їх вільного творчого 
розвитку. 

В.Сухомлинський добре розумів, що дитина 
по своїй природі є дослідником й  винахідником 
й для неї природним є бажання в будь-яких 
сферах діяльності виявляти самостійність, 
виконувати що-небудь по-своєму. Тобто творча 
діяльність дітей є тією «особливою сферою 
їхнього духовного життя, самовираження й 
самоствердження, де яскраво розкривається 
індивідуальна самобутність кожної дитини» [5, 
с. 67] й наголошував, якщо ставити за мету 
всебічний розвиток особистості, то всі її сфери 
мають бути приведені в активний стан через 
залучення дитини до різноманітних видів 
діяльності: інтелектуальної, художньо-творчої, 
ігрової, трудової, спілкування тощо. Отже, 
найважливішою вимогою до діяльності, в яку 
має залучатися дитина, ставав її вільний творчий 
характер й тільки за таких умов «творчість стає 
засобом перетворення світу й особистість 
людини зливається зі своїм духовним 
надбанням» [5, с. 523]. Дитяча творчість 
немислима в умовах насильства й творчі сили, 
які властиві особистості від народження, можуть 
повністю розкритися тільки в умовах свободи.  

Василь Олександрович був переконаний, що 
дисципліна, виражена в формі заборони є 
найгіршим видом виховання [5, с. 16] й, 
усвідомлюючи необхідність надання дитині 
свободи самостійного вибору та самовизначення 
для реалізації власного життєвого шляху, 
наполегливо пропагував думку про те, що 
погляди вихованців на життя, природу, 
суспільство, на самих себе мають 
стверджуватися вільно і самостійно. Обмеження, 
що приходять ззовні, як щось стороннє щодо 
життя дитини, він розумів як такі, що суперечать 
суті дитячої природи, а також спрямованості 
особистості на досягнення власних цілей в житті, 
ставлять під сумнів самоцінність особистості: 
«не можна навіть думки допустити про те, що 

навчання – це насильство над душею людини, 
класна дошка – поневолення дитячої свободи»[5, 
с. 33].  

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

Згідно інваріантних принципів педагогіки 
свободи, що внутрішньо притаманні багатьом 
гуманістичним в своїй основі підходам, свобода 
ототожнюється, перш за все, з відсутністю будь-
яких форм насильства над особистістю в процесі 
її виховання і навчання. Будь-яке насильство, 
будь-який зовнішній вплив з метою формування 
певного типу особистості із заздалегідь 
наміченими рисами  призводить до відхилення 
від природно визначеного образу особистості. 

Під насильством розуміється не тільки 
існуюча в школі певна система покарань, але й 
більш тонкі, замасковані під зовнішню 
дисципліну форми впливу на учнів. Коли діти в 
школах не мають права виражати своє 
задоволення або незадоволення уроком, 
вчителем, бояться відкрито задавати запитання з 
важкого матеріалу тощо. Насильство породжує 
страх, з яким учні чекають запитань вчителя, 
небажання відвідувати школу, яке відчувають 
діти, лише підкоряючись силі зовнішніх, від них 
незалежних обставин. Насильство проявляється і 
в тому, що головними дитячими 
доброчесностями проголошуються слухняність і 
спокійність. Невільна школа вимагає 
неприродних стимулів до учіння. Ними в 
традиційній школі є оцінки і екзамени, які крім 
того, відіграють роль контролю за діяльністю 
вчителя. В такій ситуації насильство набуває 
чисто фізичної форми навіть без покарань. 
Необхідність сидіти нерухомо за партами, не 
роблячи ніяких рухів, маючи право лише підняти 
руку, призводить також до фізичних мук. 
Несвобода виявляє себе і в одноманітності 
методів навчання, шаблонній побудові всіх 
уроків, жорстко регламентованому розпорядку 
шкільного дня, бо при такому характері навчання 
здійснюється насильство над природою дитини, 
не враховуються закономірності її розвитку, а 
також зневажаються її людські права. 

Саме від цього застерігав своїх колег-
вчителів Василь Олександрович. Його 
багаторічні педагогічні пошуки були спрямовані 
на подолання всіх тих вад традиційної 
педагогіки, які викликають у школярів 
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категоричне небажання вчитися. Він розумів, що 
дитина перш за все має право на свободу 
самовираження і не повинна підкорятися волі й 
бажанням вчителя, навіть тоді, коли останній 
вимагає цього з самих найкращих міркувань[5, 
с. 523].  

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

Наприклад, якщо на початку своєї 
діяльності він визнавав можливість застосування 
в деяких випадках такого методу як покарання, 
то з набуттям практичного досвіду багаторічного 
спілкування з дітьми категорично змінив свою 
позицію, розуміючи, що тільки за умови 
усвідомлення дитиною себе вільною особистістю 
можна сподіватись на її духовну свободу. 

Висновки. Таким чином, аналізуючи виховну 
систему Василя Сухомлинського як одну з 
найбільш вагомих концепцій гуманістичного 

напрямку у вітчизняній педагогіці, з великою 
мірою впевненості ми можемо говорити про те, 
що в її основу покладено інваріантні принципи 
педагогіки свободи, що іманентно притаманні 
кожному кроку теоретичної й практичної 
спадщини  великого педагога. Ідея вільного, 
всебічного розвитку дитини, що стала головною 
метою педагогічної концепції Василя 
Олександровича й червоною ниткою пронизує 
його багаторічні напрацювання, пов’язані з 
вихованням дитини як найвищої цінності 
людства, є тим постаментом, що забезпечує 
духовну свободу особистості вихованця.  
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ПАВЛИСЬКА ШКОЛА В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ЗРАЗОК 
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАННЯ – ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА  

ДО ТВОРЧОГО УЧНЯ 

Валентина ФЕДЯЄВА (Херсон) 
Автор статті висвітлює погляди В.О.Сухомлинського на проблему формування творчої постаті педагога у 

взаємозв’язку із вихованням творчої особистості учня. У результаті наукового пошуку було представлено ідеї педагога 
щодо основних форм, методів та засобів організації виховного впливу на розвиток творчих здібностей школярів через 
реалізацію особливих напрямів роботи педагогічного колективу Павлиської школи, спрямовані на творчу діяльність 
вчителів. 

Ключові слова: творчість, творча діяльність, творча особистість, педагог, навчально-виховний процес. 
Аннотация. Автор статьи освещает взгляды В.А.Сухомлинского на проблему формирования творческой личности 

педагога во взаимосвязи с воспитанием творческой личности ученика. В результате научного поиска были представлены 
идеи ученого относительно основных форм, методов и средств организации воспитательного влияния на развитие 
творческих способностей школьников через реализацию особенных направлений работы педагогического коллектива 
Павлышской школы, направленные на творческую деятельность учителей. 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, творческая личность, педагог, учебно-воспитательный 
процесс. 
Найвагомішим внеском вітчизняну у теорію 

та практику формування творчого вчителя, 
здатного до виховання творчої особистості учня 
є науково-педагогічна спадщина Василя 
Олександровича Сухомлинського (1918 – 1970) – 
видатного педагога, вченого, автора багатьох 
праць із питань організації навчального процесу 

у школі на засадах творчості, активності, 
самостійності. 

Дослідження такої важливої для радянської 
системи освіти і виховання проблеми, як 
творчість учителя і учня, є змістовою 
константою різновекторної теоретико-
практичної спадщини В.Сухомлинського, 
вивчення якої набуло особливої актуальності на 
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сучасному етапі розвитку педагогічної, 
психологічної науки. 

Проблему впливу постаті вчителя на 
формування творчої особистості учня вивчали І 
Бех, О.Савченко, О.Сухомлинська та інші в 
контексті дослідження складових педагогічної 
системи вченого.      

Мета нашого наукового пошуку полягає у 
висвітленні В.Сухомлинським шляхів вирішення 
проблеми – від творчого вчителя до творчого 
учня. 

Феномен творчості, її соціальна значущість 
була, є і буде залишатися провідним напрямом 
педагогічної науки, адже творчість – це вища 
форма активності й самостійної діяльності 
людини, яка характеризується своєю оригі-
нальністю, науковим відкриттям, інноваційністю 
у розв’язанні нового завдання (в тому числі і 
педагогічного).  

Загальновідомим є факт, що результати 
наукового пошуку вченого, педагога можуть 
бути протилежними або не співпадаючими із 
нормативною позицією, визначеною державними 
документами. Прикладом такої ситуації було 
офіційне ставлення урядових структур, окремих 
вчених до педагогічної системи 
В.Сухомлинського, яка не завжди однозначно та 
об’єктивно сприймалася за роки його науково-
професійної діяльності (50 – 80 – ті рр. 
ХХ століття) [7].  

Проблема творчої діяльності керівника, 
вчителя, шкільного колективу в цілому завжди 
була в центрі уваги В. Сухомлинського. У своїх 
працях, зокрема,  «Проблеми виховання всебічно 
розвиненої особистості», «Сто порад вчителеві», 
«Серце віддаю дітям», «Павлиська середня 
школа», «Людина неповторна», «На трьох 
китах», «Розмова з молодим директором» він 
неодноразово наголошував на тому, що тільки 
творчий вчитель може виховати творчого учня. 
Це твердження базується та думці про те, що 
задатки творчої діяльності притаманні кожній 
людині, кожній дитині. Перед собою, як 
директором школи, Василь Олександрович 
поставив чітке завдання – «…допомогти 
кожному вчителеві в створенні індивідуальної 
творчої лабораторії» [4, с.72]. На його думку, 
стимулом до творчої діяльності є проблемна 
ситуація, яку неможливо розв’язати 
традиційними формами, методами та засобами 
організації навчально-виховного процесу. Для 
вчителя важливо розкрити задатки кожної 
дитини, її здатність до творчої діяльності, 
самостійності мислення, пізнавальної активності, 
й у подальшому сприяти розвитку цих якостей. У 
науковій довідковій літературі творчі задатки 
визначаються як прояви великих і яскравих 
талантів, від малопомітних – до досить значних, 
але сутність творчого процесу однакова для всіх. 

Різниця – у конкретному матеріалі творчості, 
масштабах дослідження та їх суспільній 
значущості. 

При традиційних формах навчання, учень, 
набуваючи та засвоюючи певну інформацію, стає 
здатним відтворити вказані йому способи 
діяльності. Але він не бере участі у творчому 
пошуку шляхів розв’язання поставленої 
проблеми і, відповідно, не набуває досвіду 
такого пошуку. 

Щоб формувати творчий досвід, необхідно 
конструювати спеціальні педагогічні ситуації, які 
б сприяли їх творчому вирішенню.  

В. Сухомлинський, спрямовуючи вчителів 
на творчу діяльність, визначив складові такого 
процесу, зокрема: постановка питання, яке 
вимагає творчої відповіді; уміння побачити 
проблему; мобілізація необхідних знань 
(особистого досвіду; досвіду розкритого в 
спеціальній літературі; досвіду колег для 
визначення попередньої гіпотези, для визначення 
шляхів і засобів розв’язання задачі, спеціальні 
спостереження і експерименти та їх узагальнення 
як висновки; оформлення їх у вигляді логічних, 
образних, математичних, графічних, предметних 
структур (створення художнього твору, приладу, 
наочного матеріалу, підручника тощо) і 
перевірка їх соціальної цінності. 

В.Сухомлинський наголошував, що у всіх 
класах Павлиської школи (початкових, середніх, 
старших), необхідно перш за все звертати увагу 
на творення різноманітних, глибоких і міцних 
основ знань, на максимальну стимуляцію 
самостійної діяльності учнів, на формування 
стійких творчих інтересів, наполегливості у 
розв’язанні творчих завдань. Власним 
прикладом, практикою роботи Павлиської 
школи, вчений довів, що такий шлях сприятиме 
формуванню творчої особистості як вчителя, так 
і дитини.  

Провідною формою такої роботи в 
початковій ланці освіти В. Сухомлинський 
визнавав бесіди, які були спрямовані на 
активізацію мислення дитини, на розвиток у неї 
спостережливості, кмітливості, ініціативності, 
самостійності суджень. Своєю практичною 
діяльністю вчений довів, що формуванню 
творчої дитини сприяють й екскурсії [4, с. 74-79]. 

У середній школі, особливо в старших 
класах, використовувалися такі методи викладу 
навчального матеріалу, як: проблемний, 
пошуковий, дослідницький – все це сприяло 
наданню навчальному процесу творчо-
пошукового характеру. Учні в класі працювали 
на засадах співтворчості й співпраці з вчителем, 
увага акцентувалася на належній самостійній 
роботі з широким залученням додаткової 
наукової літератури, технічних засобів навчання. 
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В. Сухомлинський у своїх працях 
обгрунтовував, що у роботі учителя проблема 
творчості повинна посідати провідне місце. 
Досвідчені вчителі, вчителі-початківці, 
розвиваючи творчі можливості учнів, у пошуках 
найбільш адекватних методів навчання й 
виховання самі стають творцями і новаторами. 
Творчість викладача охоплює різні грані його 
діяльності: побудову уроку, лекції, бесіди, 
роботу над організацією колективу учнів у 
відповідності до їх вікових та індивідуальних 
інтересів і можливостей.  

Загалньовідомо, що творча діяльність 
притаманна будь-якій людській діяльності, але 
різні її види мають свої особливості. Не 
винятком є і педагогічна діяльність, особливістю 
якої є те, що педагог не тільки сам має бути 
творчою людиною, а й повинен розвивати 
кожного учня як творчу особистість.  

Розкриваючи різні шляхи розвитку творчих 
здібностей дитини, В.Сухомлинський звертав 
увагу вчителів на пошук таких форм роботи, в 
яких «для кожного учня відкривається 
перспектива досягти значного успіху, досягти 
першості, стати переможцем у тій галузі творчої 
праці, яка найбільшою мірою відповідає його 
індивідуальним задаткам, силам, здібностям» [4, 
с. 67]. 

У своїй праці «Павлиська середня школа» 
В. Сухомлинський, розкриваючи багатогранність 
питань, які сприяли інноваційним змінам у 
організації навчально-виховного процесу, 
акцентував увагу на ролі вчителя у формуванні 
дитини як творчої особистості. 

Вчений постійно спрямовував педагогічний 
колектив на вирішення такої складної проблеми, 
як формування здібностей і потреб учнів, завжди 
наголошував, що над цими аспектами необхідно 
працювати постійно в контексті розвитку 
творчості кожного школяра.  

Беручи участь «двічі на місяць по 
понеділках засідання науково-педагогічної ради, 
вчителі школи і знаходили відповіді на 
запитання: «як поєднувати процес пізнання, 
навчання з творенням, творчістю? Які 
закономірності розвитку багатогранних творчих 
здібностей – здібностей до кількох видів 
трудової діяльності, до естетичної творчості? 
Оскільки щастя в творчій праці, а творчість 
неможлива без постійного інтелектуального 
зростання, – як вкласти в дитину «духовний 
заряд – жадобу до знань на все життя? Як у 
загальноосвітній школі побудувати виховну 
роботу, щоб творча праця наближалася до 
науково-технічної самодіяльності? Як добитися, 
щоб дитина відчула себе творчою особистістю в 
тих випадках, коли способи розумової праці 
одноманітні?» [4, с. 60]. 

І колектив Павлиської школи дійшов 
висновку, що «справжнє навчання – це 

індивідуальне творче формування дитини. 
Дитина відчуватиме себе творчою особистістю 
лише за умови, коли розумова праця в процесі 
навчання захопить її емоційну сферу, коли 
досягнення істини уявлятиметься їй результатом 
її особистих зусиль» [4, с.61]. Задля цього під 
керівництвом директора В. Сухомлинського 
було створено активно працюючий колектив 
вчителів, як «творчу співдружність однодумців, 
в якій кожний робить свій індивідуальний внесок 
у колективну творчість, кожний, збагачуючись 
духовно, завдяки творчості колективу, водночас 
духовно збагачує своїх товаришів» [4, с.61]. 
Саме таким чином навчально-виховний процес у 
Павлиській школі сприяв формуванню творчої, 
активної, самостійної особистості учня.  

В. Сухомлинський весь час знаходився у 
пошуку тих форм роботи з вчителями, які б 
сприяли їх творчому і, відповідно, професійному 
зростанню, зокрема спрямовував учителів на 
дослідницьку діяльність. Педагог наголошував, 
що «творчість педагогічного колективу 
невіддільна від наукового дослідження власної 
праці і глибокого вивчення дитини» [4, с.79]. Він 
залучив вчителів молодших класів до 
захоплюючого наукового пошуку, до вивчення 
такої складної проблеми як розвиток мислення 
учнів початкової школи. Запропонував їм 
активно включитися у реалізацію тих форм 
роботи з дітьми, які сприяють підвищенню 
науково-методичного рівня вчителя, 
спрямовують його на співтворчість і співпрацю з 
учнями, дають відповідь на нагальні питання 
дидактики початкової школи. Василь 
Олександрович розкрив власний досвід 
проведення такої роботи (самоаналіз уроків, 
аналіз відповідей учнів; організація подорожей в 
сад, ліс, на берег річки, поле; власне написання 
творів-мініатюр і прочитання їх дітям, 
проведення уроків мислення тощо) і таким 
чином скерував колег на пошук нових творчо–
дослідницьких форм взаємодії із учнями.  

Під його керівництвом було укладено книгу 
«Триста сторінок книги природи» – опис 
трьохсот уроків», які розкривали зростання дітей 
крок за кроком, доводили, що завдяки творчій 
активності вчителя дитина входить в чарівний 
світ пізнання оточуючого середовища, 
збагачується духовно, розвиває мислення, уяву, з 
радістю отримує нові знання. Така робота давала 
можливість педагогам вчити дітей мислити, а 
значить – розвивати їх творчо. 

І таких прикладів дослідницьких проектів, 
які сприяють формуванню творчого вчителя, а 
відповідно і творчої дитини, багато. Перший 
науково-дослідницький проект спрямував 
колектив Павлиської школи на подальший 
науковий пошук. В. Сухомлинський писав: 
«тепер наші вчителі захоплені новими 
пошуками: ми досліджуємо емоційне 
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забарвлення слова, що народжується в процесі 
спостереження за природою. Нас хвилює 
проблема єдності думки і почуття. Дедалі 
глибше проникаємо ми і в дидактичні деталі 
уроку – досліджуємо прийоми мислення на 
різних етапах навчання» [4, с.79]. Таким чином, 
В. Сухомлинський довів, що «….творчість 
педагогічного колективу невіддільна від 
наукового дослідження власної праці і глибокого 
вивчення дитини» [4, с.79]. Все це сприяє 
науково виваженому залученню учнів до таких 
видів діяльності, як: розумової (участь у 
предметних олімпіадах, конкурсах, наукових 
проектах), художньої (написання казки, вірша, 
музичного та літературного твору, картини, 
виробів декоративно-ужиткового мистецтва, 
трудової діяльності (виготовлення під час літніх 
канікул наочних посібників для біологічного 
кабінету: колекції ґрунтів, насіння, гербарії 
рослин, квітів тощо ) та інших видів діяльності, в 
якій вони можуть проявити себе якнайкраще, 
показати свої уміння, своє бачення шляхів 
виконання творчих завдань.  

В. Сухомлинський глибоко був переконаний 
в тому, що одним із факторів успішного розвитку 
творчих здібностей дитини є змагання за краще 
виконання поставленого вчителем завдання. 
Успішність проведення таких змагань багато в 
чому залежить від педагога, від його знань, 
належної підготовки, захопленості успіхами 
учнів, а головне, щоб у них брали участь ті діти 
«які виявляють добрі здібності до одного й того 
самого виду діяльності», а «предметом змагання 
є творчість, майстерність, естетична 
досконалість праці» [4, с.66].    

Особливу увагу він надавав важливості 
залучення учнів до роботи у гуртках технічної 
творчості (автоматики і радіоелектроніки, 
радіотехніки) і проведення серед них змагань на 
кращу конструкцію відповідних приладів і 
роботи з ними.  

Як один із напрямів розвитку творчості 
дітей В.Сухомлинський виокремлює шкільні 
традиції, зустріч піонерів з п’ятирічними дітьми, 
зустріч семирічних малюків – майбутніх 
першокласників, свято першого дзвоника, свято 
останнього дзвоника, вручення атестатів, зустріч 
випускників минулих років, свято матері, свято 
дівчат, передавання піонерських галстуків, свято 

пісні, свято квітів, свято птахів, День пам’яті Зої 
Космодем’янської, рапорт друзям, День 
невідомого героя, новорічна ялинка, зимове 
свято снігового містечка, зустріч піонерів, які 
кожен рік завдяки вчителям і учням 
наповнюються новим змістом, новими творчими 
підходами, складовими, і, таким чином, 
передаються від покоління до покоління, 
розкриваючи багатогранність шкільного життя 
[4, с. 79 – 88].   

Своїм життям, своєю працею, 
громадянською позицією В. Сухомлинський 
довів, що фундаментом творчої діяльності, 
творчої людини і в цілому творчості, є не тільки 
інтелект, але і особистість в цілому. Видатний 
вчений, який здійснив прорив у педагогічній 
науці, відстоював власну позицію щодо 
удосконалення навчально-виховного процесу у 
закладах освіти, створив унікальну авторську 
школу у Павлиші на Кіровоградщині; був 
рішучим, цілеспрямованим, високодуховним, 
сміливим і висловлюванні власних думок. Без 
сумніву, такі особистісні якості вченого-
новатора сприяли творенню такої науково-
педагогічної спадщини, яка і сьогодні не втрачає 
свого значення і актуальності. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ В. А. СУХОМЛИНСКОГО ОБ 
УМСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Наталья ХАН (Алматы, Республика Казахстан) 
У статті осмислюються ідеї В.О.Сухомлинського про розумове (інтелектуальне) виховання школярів та їх значення 

для сучасної школи. Показано, що в нових соціокультурних умовах завдання інтелектуального виховання, розвитку учнів є 
пріоритетним, що актуалізує проблему підготовки вчителя у сфері педагогічної освіти. Представлені окремі елементи 
діяльності Казахського національного педагогічного університету імені Абая в даному напрямку. 

Ключові слова: розумове, інтелектуальне виховання, педагогічна спадщина, інтелектуально-моральна особистість. 
В статье осмысливаются идеи В.А.Сухомлинского об умственном (интеллектуальном) воспитании школьников и их 

значение для современной школы. Показано, что в новых социокультурных условиях задача интеллектуального 
воспитания, развития учащихся является приоритетной, что актуализирует проблему подготовки учителя в сфере 
педагогического образования. Представлены отдельные элементы деятельности Казахского национального 
педагогического университета имени Абая в данном направлении. 

Ключевые слова: умственное, интеллектуальное воспитание, педагогическое наследие, интеллектуально-
нравственная личность. 
Идеи В.А. Сухомлинского, выдающегося 

украинского ученого, педагога-новатора по 
проблемам профессиональной деятельности 
учителя, готового к успешному воспитанию 
интеллектуально-нравственной личности 
обучающегося, изучаются и находят творческое 
внедрение в системе педагогического 
образования Республики Казахстан (РК). 

Важным фактором социально-
экономического благополучия РК становится 
формирование интеллектуальной нации, 
интеллектуального потенциала человека – 
нравственного, творческого [1]. Поэтому, прежде 
всего, система образования может гарантировать 
развитие интеллектуальных ресурсов страны. В 
изменившихся социокультурных условиях 
Казахстана, при переходе на 12-летнюю модель 
обучения требуются научно-методическое 
осмысление и поиск обновленных механизмов 
развития интеллектуального потенциала, 
духовно-нравственной сферы субъектов 
образовательного процесса. 

В связи с этим полезными окажутся идеи, 
богатый педагогический опыт учителя-
экспериментатора В.А.Сухомлинского, в трудах 
которого представлены ценные аспекты 
умственного (интеллектуального) воспитания 
школьников. Он считал, что «умственное 
(интеллектуальное)» воспитание – важнейшее 
звено воспитания учащегося. «В последние 
годы, – писал ученый,- в отдельных статьях 
проскальзывала мысль о чрезмерном 
интеллектуализме школьного обучения и 
воспитания. Кое-кто стал бояться выражения 
«интеллектуальное воспитание». Все это 
является, образно говоря, пеной на волне 
непродуманных «перестроек», захвативших, к 
сожалению, и народное образование. 
Умственное воспитание всегда было и будет 
одним из главных звеньев учебно-

воспитательного процесса»… «Невежда опасен 
для общества... Невежда не может быть 
счастливым сам и причиняет вред другим. 
Вышедший из стен школы может и чего-то не 
знать, но он обязательно должен быть умным 
человеком» [2; 3, с. 3].  

Умственное воспитание, по мнению 
Сухомлинского, связано с решением следующих 
задач: 

- воспитание мотивационной сферы 
личности школьника (мотив, интерес, 
потребности) в умственной деятельности; 

 – развитие его познавательных и 
творческих способностей; 

 – развитие интеллектуальных умений как 
средство воспитания культуры умственного 
труда; 

- формирование научного мировоззрения; 
- непрерывное обогащение научными 

знаниями и применение их на практике [2, 
с. 226].  

Важнейшим средством умственного 
воспитания детей являются познавательная 
деятельность, обучение, в процессе чего 
достигается главная цель умственного 
воспитания – умственное развитие. Педагог 
В.А.Сухомлинский подчеркивал: «Как без 
знания азбуки человек не может читать, так без 
умственного развития, без гибкой, живой мысли 
невозможно умственное воспитание» [2, с. 220].  

Успешность умственного воспитания в 
процессе обучения зависит от организации всего 
учебно-воспитательного процесса, адекватно 
ориентированного на развитие 
интеллектуальных, духовных сил школьника 
(средства, содержание, формы, методы, 
организация умственного труда учащихся на 
дома и др.). Труд и природа также являются 
источниками, средствами личностного развития 
школьника (В.А.Сухомлинский). Умственный 
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труд – это работа мысли, которая происходит 
при наличии потребности ответить на вопрос. 
Поэтому Сухомлинский подчеркивал значение 
проблемного обучения, при котором 
осуществляется совместное решение задач, 
требующее активизации интеллектуально-
творческого потенциала учащихся.  

Особую роль ученый отводит 
сотрудничеству как творческому 
взаимодействию учителя и учащегося, при 
котором создаются благоприятные условия для 
развития интеллектуальных ресурсов личности, 
ее самореализации [2]. В.А. Сухомлинский 
подчеркивал значение предметной среды, так как 
усвоение предметных знаний и умений 
составляет основу для интеллектуального 
воспитания и развития школьника. Но при этом 
центром конструирования этой среды должна 
быть, прежде всего, личность школьника ее 
индивидуальная, интеллектуальная траектория. 
Не случайно в числе ведущих положений в 
системе взглядов В.А.Сухомлинского «человек 
высшая ценность», неповторимость личности 
каждого ребенка как главная цель и ценность 
учебно-воспитательного процесса [4; 5, с. 474]. 

Не теряют своей значимости идеи 
В.А. Сухомлинского о стимулировании радости 
познания, превращении образования в важную, 
личностно-значимую, жизненную ценность 
школьника. Эти идеи успешно реализовывались 
в учебно-воспитательном процессе Павлышской 
средней школы. По мнению великого педагога, 
эмоциональная радость, связанная с познанием, 
«открытием», совместное переживание красоты, 
совместное стремление понять, способствуют 
пробуждению мысли ребенка, активизации его 
мыследеятельности [2, с. 5]. То есть, дети 
должны не только соприкасаться, но и жить в 
мире красоты, игры, музыки, сказки, фантазии  

Значительное место в наследии 
В.А.Сухомлинского занимает проблема 
творчества детей как условие, компонент 
развития интеллекта школьников. По мнению 
педагога-новатора, работа мысли невозможна без 
детского творчества. Поэтому он проводил уроки 
на природе, уроки мышления, представляющие 
эффективную форму умственного воспитания 
школьника, большую роль отводил творческим 
заданиям, совместному созданию с детьми 
сказок, поэтических и прозаических миниатюр, 
стимулирующих развитие эмоционально-
образного мышления [6]. Такой подход к 
обучению способствует созданию субъективно 
богатой и одновременно объективированной 
индивидуальной «картины мира» у школьника, 
что свидетельствует об уровне его 
интеллектуального развития. 

Основу педагогического мировоззрения 
В.А. Сухомлинского составляет духовно-

нравственное развитие личности ребенка. 
Важным для нас является положение о 
взаимосвязи нравственного и интеллектуального 
развития школьников. Сухомлинский не 
устанавливал четких границ между различными 
сторонами воспитания, а рассматривал их во 
взаимозависимости. Он подчеркивает, что 
умственное воспитание не сводится только к 
освоению и накоплению знаний. Они должны 
влиять на убеждения, позицию, гражданскую 
активность растущего человека что нужно 
«ввести человека в этот мир не равнодушным 
знатоком и наблюдателем, а активным 
действующим лицом, имеющим свою точку 
зрения, свою позицию, свою заинтересованность 
в том, что происходит в мире» [7, с. 513]. 

Для В.А.Сухомлинского важным является 
воспитание гражданских качеств школьника. 
Профессиональная деятельность педагога 
является ярким подтверждением того, что 
коллектив единомышленников под его 
руководством добивался, «чтобы у школьников 
«болело сердце» за происходящее «вокруг них, 
чтобы они с детства переживали, почувствовали 
гражданские радости и гражданские 
неприятности», стремился у каждого ребенка 
«пробудить достоинство» [7, с. 512]. 

Ключевой фигурой учебно-воспитательного 
процесса является учитель, готовый к 
воспитанию интеллектуально-нравственной 
личности учащегося. Именно к личности 
ребенка, «ведь в мире нет ничего сложнее и 
богаче человеческой личности», обращен 
педагог в своей деятельности. «Каждый учитель 
должен быть умелым, вдумчивым воспитателем 
ума учащихся. Умственное воспитание в 
процессе обучения осуществляется лишь тогда, 
когда накопление знаний, расширение объема 
знаний учитель рассматривает не как конечную 
цель процесса обучения, а только как одно из 
средств развития познавательных и творческих 
сил и гибкой, пытливой мысли» [2, с. 221]. 

Таким образом, умственное воспитание 
школьника в контексте идей 
В.А.Сухомлинского – это совместная 
деятельность участников педагогического 
процесса, направленная на развитие 
познавательной мотивации школьников, их 
интеллектуальных способностей, культуры 
умственного труда, и ее рациональной 
организации, раскрытие интеллектуально-
творческого потенциала, формирование духовно-
нравственного облика человека – гражданина. 

Проблема умственного воспитания, 
развития интеллекта исследовалась многими 
учеными (Б.Г.Ананьев, Д.Б.Богоявленская, 
В.Ж.Келле, Л.Кохлберг, А.Н.Леонтьев, 
И.Я.Лернер, A.M.Матюшкин, Н.А.Менчинская, 
Я.А.Пономарев, С.Л.Рубинштейн, М.Н.Скаткин, 
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М.А.Холодная, П.М.Якобсон и др.). Научные 
достижения в области психологии личности, 
интеллекта, деятельности, дидактики наряду с 
идеями В.А.Сухомлинского об умственном 
воспитании, создают предпосылки для их 
современного понимания и осмысления. В 
контексте вышесказанного, на наш взгляд, 
важными для школьного образования и 
подготовки современного учителя являются 
следующие положения:  

1. Интеллектуальный потенциал личности 
по своей природе биосоциален, так как 
представляет систему индивидуально-
психологических и личностных ресурсов 
человека. Поэтому в определенной мере можно 
управлять процессом его формирования и 
развития. 

2. Развитие интеллекта происходит в разных 
видах деятельности, но наиболее интенсивно 
осуществляется в процессе познавательной 
деятельности учащихся в условиях обучения. 
Следовательно, интеллектуальное развитие 
личности может стать проектируемым 
результатом обучения. 

3. Интеллектуальный потенциал реализуется 
в целостном педагогическом процессе и других 
сферах деятельности через определение целей, 
путей его достижения, анализ, принятие 
решений. В любой жизненной ситуации 
раскрытие интеллектуального потенциала 
сопровождается определенными морально-
этическими нормами, ценностными 
ориентациями, образцами поведения, 
рефлексией. Поэтому процесс становления 
интеллектуальной личности включает развитие в 
гармоническом единстве не только 
интеллектуальных способностей и 
интеллектуальных качеств, но и духовно-
нравственных сторон человека, его стремление к 
самопознанию, саморазвитию, 
самосовершенствованию. Следовательно, мы 
понимаем, что этот процесс должен 
осуществляться не только в направлении 
рационализации мыслительной деятельности. Он 
должен быть гуманным, гуманистическим. 

4. Формирование интеллектуального 
потенциала личности и ее реализация в 
практической деятельности происходит в разных 
социальных общностях, в новом 
социокультурном пространстве. Поэтому 
необходимо учитывать современные условия 
социализации, воспитания в контексте развития 
интеллектуального потенциала личности. 

5. В современной школе одной из ведущих 
функций учителя становится проектирование 
процесса индивидуального интеллектуального 
развития каждого конкретного ученика [8]. 

Таким образом, в современных 
социокультурных условиях приоритетом в 
системе школьного образования становятся 

задачи интеллектуального развития и 
интеллектуального воспитания учащихся, 
связанные с базовыми составляющими 
образовательного процесса – обучением и 
воспитанием. В свете современных реалий школа 
– это важнейший социальный институт, в рамках 
которого развивается, формируется 
интеллектуальный потенциал будущего 
представителя интеллектуальной нации. 
Следовательно, актуальной является проблема 
подготовки учителя, способного успешно решать 
задачи формирования интеллектуально развитой, 
духовно-нравственной личности обучающегося. 

Современный учитель, осознавая важность 
возложенной на него задачи воспитания 
интеллектуально-нравственной личности, сам 
должен стремиться к развитию своего 
интеллектуально-творческого потенциала. Для 
педагогических вузов Казахстана 
системообразующей задачей должна стать 
подготовка интеллектуально-творческого, 
компетентного, духовно-нравственного учителя, 
гражданина, патриота.  

Такое понимание стало основанием для 
открытия в 2009 г. в Казахском национальном 
педагогическом университете им. Абая новой 
кафедры национального воспитания и 
самопознания, которая также занимается 
разработкой и внедрением инновационных идей. 

В настоящее время разработаны 
нормативная и учебно-методическая 
документация:  

- Концепция национального воспитания 
студенческой молодежи Республики Казахстан 
(проект).  

- Концепция развития интеллектуального 
потенциала нации в системе непрерывного 
образования Республики Казахстан (проект) [9]. 

- Типовая учебная программа по курсу 
«Основы национального воспитания».  

- Внедрен практико-ориентированный курс 
«Основы национального воспитания 
студенческой молодежи».  

- Разрабатывается учебно-методическое 
обеспечение процесса формирования 
интеллектуального потенциала будущего 
учителя.  

Таким образом, широкий диапазон 
вопросов, связанных с формированием 
интеллектуально-творческой, духовно-
нравственной личности, требует модернизации 
подготовки учителя, расширения формата 
сотрудничества вуза и школы, ученых и 
педагогов, всего учительского корпуса. 
Творческие поиски путей совершенствования 
подготовки современного учителя также будут 
связаны с изучением и использованием ценного 
историко-педагогического наследия 
В.А. Сухомлинского, выдающегося украинского 
педагога, мыслителя, творца. 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск 123(I) 
 

 

 95 

БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Назарбаев Н.А. Интеллектуальная нация-2020 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.akorda.kz 
2. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя 

школа / В.А.Сухомлинский. – М. : Просвещение, 1979. 
– 390 с.  

3. Сухомлинский В.А. Об умственном 
воспитании / В.А.Сухомлинский. – К. : Радянська 
школа. 1983. – 224 с. 

4. Сухомлинский В.А. Человек – высшая 
ценность / В.А.Сухомлинский // Избр. произведения: 
В 5-ти т. – Т. 5. – К. : Рад. Школа, 1980. – С. 471-498. 

5. Сухомлинский В.А. Проблемы воспитания 
всесторонне развитой личности / В.А.Сухомлинский // 

Избр.произведения: В 5-ти т. – Т.1. – К. : Радянська 
школа, 1979. – 1979. – С. 57-218. 

6. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / 
В.А.Сухомлинский. – М. : Сов. школа, 1984. – 288 с. 

7. Сухомлинский В.А. Воспитание долга / 
В.А.Сухомлинский // Избр. произведения: В 5-ти т. – 
Т.5. – К. : Радянська школа, 1980. – С. 498-515. 

8. Холодная М.А. Психология интеллекта: 
парадоксы исследования. 2-е изд., перераб. и доп. / 
М.А.Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с. 

9. Концепция развития интеллектуального 
потенциала нации в системе непрерывного 
образования Республики Казахстан (проект). – 
Алматы, ЕазНПУ им. Абая. – 36 с. 

 
 

УДК 378.637.016: 78.03 (477) 

ВИХОВАННЯ ГУМАНІЗМУ В ПРОЦЕСІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

Володимир ЧЕРКАСОВ (Кіровоград) 
У статті охарактеризовано виховання гуманізму учнів молодших класів в процесі інтерпретації творів музичного 

мистецтва на уроках «Музики» в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Ключові слова: уроки музики, виховання гуманізму, інтерпретація творів музичного мистецтва, художньо-естетичне 

виховання, три типи музики. 
В статmе охарактеризовано воспитание гуманизма учащихся младших классов в процессе интерптерации 

произведений музыкального искусства. 
Ключевые слова: уроки музыки, воспитание гуманизма, интерпретация произведений музыкального искусства, 

художественно-эстетического воспитания, три типа музыки. 
Постановка проблеми. Досліджуючи 

педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського ми 
неодноразово переконуємося у тому, що 
гуманістичний підхід у навчально-виховному 
процесі в початковій школі проявляється під час 
художньо-естетичного виховання учнів засобами 
музики, літератури та образотворчого мистецтва 
у контексті вчитель-учень-батьки. 
Запровадження на уроках музики в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
гуманістичного стилю педагогічного спілкування 
в процесі інтерпретації творів музичного 
мистецтва є актуальним і своєчасним.  

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз 
джерел педагогічного та мистецького 
спрямування підтверджує, що вітчизняними та 
зарубіжними науковцями Е.Абдулліним, 
Ш.Амонашвілі, О.Апраксиною, І.Бехом, 
А.Бойко, О.Бондаревською, Д.Кабалевським, 
А.Капською, В.Лозовою, Л.Маленковою, 
Л.Масол, О.Михайличенком, О.Ніколаєвою, 
О.Олексюк, В.Орловим, М.Осєннєвою, О.Отич, 
Г.Падалкою, О.Ростовським, В.Сухомлинським, 
О.Сухомлинською, Л.Школяр, Н.Щурковою 
виявлено вплив різних підходів і концепцій 
гуманізації виховного процесу на художньо-
естетичне виховання молоді, досліджено 
розвиток музично-освітньої системи і масового 
музичного виховання дітей та молоді у 

ХХ столітті. Тематика нашого наукового пошуку 
значною мірою доповнює дослідження названих 
авторів, дає змогу визначити вплив музично-
освітнього процесу та інтерпретації творів 
музичного мистецтва на ціннісно-смисловий 
розвиток учнів початкової школи.  

Мета статті полягає у науковому 
обгрунтуванні основних підходів до 
інтерпретації творів музичного мистецтва та 
їхнього впливу на виховання гуманізму учнів 
молодших класів.  

Виклад основного матеріалу. Початок 
ХХІ століття характеризується новими 
підходами до художньо-естетичного виховання 
учнів початкових класів. Насамперед, це 
відбувається у процесі гуманізації навчально-
виховного процесу. Для визначення сутності цих 
підходів та дослідження виховання гуманізму в 
учнів молодших класів під час інтерпретації 
творів музичного мистецтва доцільно з’ясувати 
значення феноменів «гуманізм», та 
«інтерпретація» творів музичного мистецтва, які 
є ключовими поняттями цієї статті. 

Виховання гуманізму передбачає ціннісно-
смисловий розвиток особистості в процесі 
суб’єкт-суб’єктивної взаємодії. «Увага 
концентрується на особистості як на вищій 
цінності суспільства, ураховуючи її інтереси й 
потреби, особливості й можливості, стимулюючи 
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свідоме ставлення до своєї поведінки та 
майбутньої професійної діяльності» [8, с. 61]. Це 
відбувається за допомогою як сталих, так й 
інноваційних педагогічних технологій, а також 
сучасних засобів навчання. У процесі 
усвідомлення закономірностей становлення і 
розвитку різних галузей мистецтва особистість 
має можливість опанувати естетичні цінності, які 
сприяють формуванню основ естетичної 
культури. 

Інтерпретацію (від лат. interpretatio – 
роз’яснення, тлумачення) в музичній педагогіці 
«ми розглядаємо як розкриття інтонаційно-
образного змісту музичного твору за допомогою 
емоційно-образних визначень відповідно до мети 
й завдань, поставленних композитором. 
Інтерпретація являє собою динамічний процес, 
який інтегрує художньо-образні уявлення 
композитора, виконавця і слухача» [9, с. 101].   

За такої ситуації ми повинні 
охарактеризувати зазначене явище з погляду 
композитора, виконавця та слухача. 
Усвідомлюючи, що проблему інтерпретації 
музики композитором і виконавцем досліджують 
музикознавці, перед нами постає завдання 
виявити особливості інтерпретації музичного 
твору слухачем, а саме, учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

Опанування темою «Три типи музики – 
пісня, танець, марш» уможливлює оволодіння 
основними жанрами музичного мистецтва. Діти 
обмінюються музичними враженнями від літніх 
канікул, висловлюють своє ставлення до 
виконавців та інформаційно-культурного 
середовища, що допомагає зробити висновки про 
сформованість ціннісно-смислових орієнтацій 
школярів. Учитель підводить дітей до 
усвідомлення, що світ музики тримається на 
трьох китах, з-поміж яких: пісня, танець, марш. 
Слід організувати роботу таким чином, щоб учні 
самостійно визначили жанри музики, а також 
пояснили, хто такий композитор, виконавець і 
слухач. Участь дітей в обговоренні актуальних 
для них питань, залучення до активної творчої 
діяльності стимулює розвиток пізнавального 
інтересу, створює умови для гармонійного 
розвитку особистості, сприяє формуванню 
гуманістичного ставлення до оточуючого 
середовища. 

Для забезпечення особистісного розвитку 
школярів варто створити атмосферу співпраці та 
співдружності. Поглиблюючись в тему чверті 
доречно ознайомити дітей з різновидами маршу, 
а саме: спортивним, іграшковим, святковим. 
Після прослуховування «Футбольного маршу» 
М.Блантера, «Маршу дерев’яних солдатиків» 
П.Чайковського та «Запорізького маршу» 
Є.Адамцевича [4], доцільно підвести учнів до 
самостійного визначення характеру музики та до 
якого різновиду маршів її можна віднести, 

розглянути обставини, за яких звучать різні види 
маршів. 

Демократичний стиль педагогічного 
керівництва сприяє тому, що учні вільно 
висловлюють свої враження від прослуханої 
музики. Це відбувається при ознайомленні дітей 
з танцювальною музикою. Варто підготувати 
питання, за допомогою яких учитель підведе 
школярів до того, щоб вони пригадали 
обставини, за яких звучить танцювальна музика. 
Навчальною програмою передбачено слухання 
танцювальної музики у виконанні троїстих 
музик. Доречно також нагадати, які народні 
музичні інструменти діти знають, з якими 
знайомилися в 1-му класі та які вони чули на 
попередніх уроках. Необхідно підготувати 
наочність із зображенням таких інструментів, як: 
кобза, гуслі, бандура. Крім того, використовуючи 
відеоматеріали та комп’ютерні мережі, надати 
можливість відчути темброве забарвлення цих 
інструментів. 

Насамперед танці «Гопак», «Козачок» й 
«Аркан» слід переглянути у виконанні відомих 
вітчизняних хореографічних колективів. Це 
створює можливість комплексного сприймання 
композиції танцю, де гармонійно поєднуються 
музика, хореографія та костюми. З музикою 
«Гопака» й «Козачка» учні вже знайомі, щодо 
«Аркана», то це гуцульський народний танець, 
котрий виконують молоді хлопці, що спустилися 
з гір. Написаний він у розмірі дві чверті. У 
процесі колективного обговорення діти 
зосереджують увагу на особливостях побудови, 
сюжетній композиції та відповідності зазначених 
компонентів розкриттю інтонаційно-образного 
змісту творів. За допомогою словника емоційно-
образних визначень музики учні віднаходять 
епітети й беруть активну участь в обговоренні та 
висловлюванні власних поглядів і думок у 
визначенні музичних, сюжетних та художніх 
особливостей кожного танцю. 

Варто провести з дітьми бесіду про історію 
виникнення народних танців. Використовуючи 
метод повернення до пройденого, згадати, чим 
різняться танці між собою; які рухи характерні 
для гопака, козачка, менуета, екосеза, польки, 
вальсу; у якому розмірі написані ці танці; який 
народ вони представляють? Прослухавши 
«Вальс» П.Чайковського та «Італійську польку» 
С.Рахманінова діти виявляють різницю та 
обговорюють основні засоби музичної 
виразності характерні для того чи іншого виду 
танцю. Підбиваючи підсумок, учитель 
наголошує, що танець – це вид мистецтва, у 
якому поєднується музика з пластичними 
рухами. Вони виконуються у визначеному ритмі. 
Танець – один з яскравих виявів народної 
творчості, що розкриває традиції, хореографічну 
мову, пластичну виразність і співвідношення з 
музикою кожного народу. 
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Гуманістичний стиль спілкування 
зорієнтований на повагу до особистості 
вихованців. Встановлення гуманних і довірчих 
стосунків залишається і на наступних уроках, де 
у центрі перебуває пісня. Це найбільш поширена 
форма вокальної музики, у якій поєднується 
поетичний і музичний образи. Слушно довести, 
що пісня – це найважливіший тип музики, 
головна її ознака – це наспівність та 
мелодійність, а мелодія – це «душа» будь-якої 
музики, у тому числі танцювальної та маршової. 
Після прослуховування пісні Л.Бетховена 
«Бабак» звернути увагу на просту й водночас 
виразну мелодію. Прослухавши «Колискову» 
Я.Степового, яку вчитель може виконати на 
фортепіано, зосередити увагу на тому, що пісня 
не обов’язково має звучати зі словами, її 
необов’язково співати. Доцільно запропонувати 
проспівати мелодію про себе, імітуючи рухом 
руки рух смичка (нібито виконати на скрипці). 
Дихання брати між фразами (зміна напряму руху 
смичка). За такого підходу учні глибше 
відчувають і передають пісенний характер 
музики. 

Щоб зрозуміти, що кити можуть 
зустрічатися у вигляді пісні-маршу, пісні-танцю, 
танцю-маршу та пісні-танцю-маршу, варто 
запропонувати дітям співанку Д.Кабалевського 
«У нашому класі», котру можна виконати як 
пісню, а згодом як танець або марш. При 
слуханні П.Чайковського «Танцю з кубками» із 
балету «Лебедине озеро» зосереджуємо увагу на 
тому, що в першій і третій частинах звучить 
музика, яка нагадує марш, а в другій частині – 
музику в темпі танцю [4]. Тут зустрічаються два 
кити – марш і танець.  

Таким чином, опанування знань, умінь і 
навичок з теми «Три типи музики – пісня, 
танець, марш» сприятиме формуванню в учнів 
уявлень про основні типи музики та їхні 
різновиди, що є базою для подальшого засвоєння 
закономірностей і тенденцій розвитку музичного 
мистецтва. Крім того, музично-слухові уявлення, 
що учні отримують у процесі сприймання 
музики, сприяють набуттю музичного досвіду й 
розширенню музичного кругозору дітей, 
формуванню довірчих відносин у контексті 
вчитель-учень та учень-учень. 

Спілкування учнів з вчителем та між собою 
продовжується при розкритті змісту теми 
«Музика виражає та зображує». Цей процес 
передбачає усвідомлення того, що музика 
виражає внутрішній світ людини, а саме: її стани 
й настрої, думки й почуття, характер. Крім 
зазначеного, зображує різноманітні рухи 
людини, життєві події, картини природи тощо. 
Слушно звернути увагу дітей на золоті барви 
осені, красу калини на подвір’ї школи, кольорову 
гаму листя, що падає з дерев. Розширити 

уявлення учнів про виражальність і 
зображальність можна за допомогою ілюстрацій 
творів образотворчого мистецтва. Відчуття краси 
природи учні повинні передати за допомогою 
пластичного інтонування та мовленнєвих 
характеристик.  

Твір Л.Бетховена «Весела. Сумна» доцільно 
запропонувати послухати в живому виконанні 
без попереднього обговорення. Після 
прослуховування учні визначають характер 
першої та другої частин твору, виявляють 
різницю в засобах музичної виразності, 
висловлюють власні почуття від сприймання 
музики. Крім того, варто пригадати основні 
напрями творчості Л.Бетховена, які твори учні 
слухали в 1-му класі. 

Знайомство з українською народною піснею 
в обробці М.Леонтовича «Дударик» поглиблює 
почуття і думки дітей. Вони дізнаються, що 
жалісливі інтонації мелодії пісні висловлюють 
смуток за людиною, котрої вже немає. Доречно 
пригадати своїх рідних і близьких, які шанували 
вас і залишили добру згадку про себе. Учні 
повинні переконатися в тому, що за допомогою 
основних засобів музичної виразності 
композитор розкриває внутрішній світ людини, її 
думки й почуття. 

У процесі роботи над «Дудариком» і 
«Перепілонькою» діти переконуються в тому, що 
коли музика виражає думки і почуття, а також 
характери багатьох людей, то вона називається 
масовою. Прикладом може слугувати знайомий 
дітям з попередніх уроків «Запорізький марш» 
Є.Адемцевича. Цей марш передає стани і 
настрої, думки й почуття багатьох запорізьких 
козаків, їхні характери й прагнення до вільної та 
незалежної державності. Крім зазначеного, на 
прикладі цих творів у школярів виховується 
гуманістичне ставлення до духовних цінностей і 
фольклору українського народу. 

Для того, щоб діти зрозуміли, що музика 
виражає характери, необхідно створити 
відповідне середовище, потрібно запропонувати 
прослухати фортепіанну п’єсу Д.Кабалевського 
«Три подруги» («Пустунька», «Плякса», 
«Злюка») [4]. Перед цим варто нагадати, що 
радянський композитор Д.Кабалевський написав 
багато музики для дітей і молоді. П’єсу «Три 
подруги» варто дати дітям у живому виконанні, 
запропонувавши звернути увагу на характери 
трьох подруг і класифікувати їх за настріями. 
Учням доречно також запропонувати засобами 
пластичного інтонування визначити характер 
музики, її виразні можливості, за допомогою 
яких Д.Кабалевський створив ці образи. 
Звертаючи увагу дітей на те, що композитор 
може наділити людськими рисами казкові 
персонажі, програмою передбачено розучування 
української народної пісні «Я коза ярая». У цій 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 98 

пісні виведено норовитий і примхливий образ, 
який необхідно передати в співі за допомогою 
відповідних засобів музичної виразності, а саме: 
мелодії, темпу, ритму, нюансів, динаміки тощо. 

Щоб переконатися в тому, що композитори 
звертаються не тільки до позитивних образів і 
дійових осіб, варто запропонувати учням 
послухати п’єсу Д.Кабалевського «Впертий 
братик». Не повідомляючи назву твору, вчитель 
виконує її на фортепіано і просить учнів 
висловити свої враження і відчуття музики, 
охарактеризувати головних дійових осіб. При 
обговоренні інтонаційно-образного змісту твору 
важливо віднайти ті засоби виразності, котрі 
визначають лагідний характер сестрички та 
наровитий характер упертого братика.  

Тож цілком закономірно, щоб учні відповіли 
на запитання, чи може музика передавати рух, 
необхідно запропонувати послухати «Попутну» 
М.Глинки. Слушно коротко розповісти про 
композитора та історію виникнення твору, 
присвяченого пуску першого в Росії потягу. 
Перед прослуховуванням необхідно поставити 
класу декілька запитань, зокрема: який характер 
музики і який використано лад (мажорний чи 
мінорний)?; у якому темпі написано твір?; які 
голоси ви чуєте?; охарактеризуйте особливості 
фортепіанного супроводу. При обговоренні 
зосередити увагу на виражальності та 
зображальності в музиці. Варто надати дітям 
можливість користуванням словником емоційно-
образних визначень музики.  

Поглиблюючись у проблематику 
зображальності в музиці слід запропонувати 
учням послухати п’єси М.Сільванського «Ніч на 
річці» та «Світанок». Учителю доречно 
запропонувати ці твори в живому виконанні. Не 
повідомляючи їхні назви, поставити такі 
запитання, як-от: яку ви дали б назву цим 
творам?; який настрій висловив композитор?; 
яку пору дня ви уявляєте при слуханні музики?; 
які почуття навіює музика цих творів? Доцільно 
підібрати репродукції картин й запропонувати їх 
дітям для обговорення, щоб викликати у них 
бажання поділитися власним досвідом за 
спостереженням ранкової тиші та заходу сонця, 
наближенням ночі й красою веселкового сяйва. 

Уявлення учнів про рух у музиці слушно 
формувати на прикладі «Польоту джмеля» 
М.Римського-Корсакова. Треба розповісти дітям 
про основні напрями творчості композитора, 
оперу «Казка про царя Салтана», запропонувати 
переглянути фрагменти з використанням 
мультимедійної дошки. Учні повинні 
переконатися в тому, що музика може зображати 
рух. 

Гуманізація виховання передбачає 
створення комфортних умов для 
інтелектуального розвитку кожного учня класу. 
За такої ситуації напередодні новорічних свят 

слушно надати можливість дітям познайомитися 
з обрядами зустрічі Нового року, сутність яких 
полягає в сприянні добробуту селянської родини. 
Колядки співали на Різдво, уславляли Христа й 
Діву Марію як утілення ідеї доброти, благочестя 
та материнства, як основи усього живого на 
землі. Щедрівки збереглися лише в Україні, вони 
накликають щедрість природи величальними 
піснями. Варто запропонувати дітям переглянути 
фрагменти художніх фільмів та концертні 
виступи професійних хореографічних 
колективів, у яких відтворено сцени новорічних 
свят. За допомогою класних керівників доцільно 
створити хореографічні композиції або 
театралізовані свята, де учні за допомогою 
танцювальних рухів, одягнені в українські 
костюми, могли б створити святково-
театралізоване дійство, у якому б прозвучали 
колядки й щедрівки.  

Висновки. Підбиваючи підсумок, необхідно 
зазначити, що інтерпретація творів музичного 
мистецтва, передбачених шкільною програмою 
«Музика», сприяє вихованню гуманізму, як 
одного з соціально-педагогічних принципів, 
гуманні стосунки в суспільстві як 
загальнолюдську цінність. Крім зазначеного, 
сприяє засвоєнню учнями співвідношень 
виражальності й зображальності в музиці. Вони 
переконуються в тому, що композитор за 
допомогою засобів музичної виразності передає 
внутрішній світ людини, а саме: стани й настрої, 
думки і почуття. Зображаючи різноманітні рухи, 
картини природи, композитор прагне висловити 
почуття особистості, її ставлення до життєвих 
явищ, гуманних відносин між людьми. 
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УДК 378.034:316.45.52 (045) 

МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО 
СПІЛКУВАННЯ У СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Інна ЯЩУК (Хмельницький) 
У статті проаналізовано специфіку культури педагогічного спілкування, класифіковано функції та особливості 

реалізації її компонентів у практичній діяльності в контексті педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського; визначено 
моральні засади організації педагогічного спілкування між вихователем та вихованцем. 

Ключові слова: педагогічне спілкування, особистість, вчитель, вихованець, виховання, культура. 
В статье проанализировано специфика культуры педагогического общения, классифицировано функции и 

особенности реализации ее компонентов в практической деятельности в контектсе педагогического наследия 
В.А.Сухомлинского; определенно моральные основы организации педагогического общения между воспитателем и 
воспитанником. 

Ключевые слова: педагогическое общение, личность, учитель, воспитанник, воспитание, культура. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Розвиток людини неможливо уявити 
собі без спілкування її з іншими людьми. 
Історичний досвід і повсякденна практика 
засвідчують, що ізоляція людини від суспільства, 
відлучення її від спілкування з іншими людьми 
нерідко призводять втрати людської особистості, 
її соціальних якостей і властивостей. 

Потреби сучасного суспільства, його 
духовної та матеріальної сфер роблять проблему 
спілкування надзвичайно актуальною. Від 
спілкування, його змісту, форм і методів 
залежить розвиток усіх видів людської 
діяльності. У контексті нашого дослідження 
досить актуальною є педагогічна спадщина 
видатного педагога В.О.Сухомлинського (1918-
1970). За В.О.Сухомлинським: «Слово – 
найтонше доторкнення до серця; воно може 
стати і ніжною запашною квіткою, і живою 
водою, що повертає віру в добро, і гострим 
ножем, і розжареним залізом, і брудом. Слово 
обертається найнесподіванішими вчинками 
навіть тоді, коли його немає, а є мовчання» [6, 
с. 279]. Великий педагог-гуманіст вважав, що 
слово володіє безмежною силою, а тому 
завданням учителя є виробити в собі культуру 
впливу словом. 

Аналіз останніх досліджень. Спеціальними 
дослідженнями (О.О.Бодальов, Ю.К.Бабанський, 
І.Д.Бех, О.В.Киричук, А.В.Мудрик та ін.), а 
також практичною діяльністю вчителів доведено, 
що феномен спілкування має багатоаспектний 
вплив на поліпшення загальної атмосфери 
навчально-виховного процесу. Проте опора на 
теорію і практику спілкування ще не стала 
повсякденною нормою шкільної практики 
вчителів. Звідси – суб'єктивізм, 
невмотивованість, випадковий вибір змісту, 

форм і методів виховання. Значний досвід 
практичної діяльності представлений у наукових 
публікаціях В.О.Сухомлинського. Педагог 
переконливо зазначав, що дитинство повинно 
стати школою виховання емоційної культури 
учнів, емоційної тонкості, чуйності, культури 
стосунків між людьми. Учень як особистість має 
бути справжнім, а не проголошеним суб'єктом 
навчально-виховного процесу. Коли 
недооцінюється емоційний світ дитини і 
важливість впливу на нього, моральне виховання 
втрачає своє силу.  

Ці підходи видатного педагога є важливими 
для розгляду, розвитку сучасних підходів 
організації педагогічного спілкування, саме цим 
обумовлено розгляд нами проблеми 
дослідження. 

Завданням представленого матеріалу є 
узагальнення досвіду організації педагогічного 
спілкування на основі досвіду 
В.О.Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тільки оптимальне педагогічне спілкування 
створює сприятливі умови для розвитку 
особистості, дозволяє змінювати стиль 
управління соціально-психологічними 
процесами та максимально використовувати 
індивідуальні особливості вихователя. Культура 
педагогічного спілкування вихователя виступає в 
цьому випадку соціально-психологічним 
фундаментом, який дозволяє вчителю творчо 
розв'язувати складні виховні завдання. 

Як засвідчує практика, у вчителів, які 
розпочинають свою діяльність, найбільші 
труднощі викликають питання, пов'язані з 
комунікативною стороною педагогічної праці, 
вміннями та навичками вести продуктивне 
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спілкування з вихованцями й управляти 
процесом спілкування.  

Культура спілкування – невіддільна частина 
загальної культури людини, яку треба 
опановувати, яку треба в собі виховувати. 
Зазначене випливає із сутності спілкування, його 
функцій. Від культури спілкування, від її рівня й 
якості залежать успіхи чи невдачі у житті та 
діяльності людей, тим паче, коли йдеться про 
такі специфічно націлені на спілкування його 
форми, як навчання і виховання. Щодо 
важливості впливу вчителя на вихованця, 
В.О.Сухомлинський зазначав: «Учитель не лише 
вчить знати та розуміти. Але й , що особливо 
важливо, вчить жити» [5]. 

Культура спілкування тісно пов'язана з 
моральною культурою людини. Остання, в свою 
чергу, являє собою цілісну систему елементів, 
які містять культуру етичного мислення, 
культуру почуттів (здатність людини до 
«морального резонансу», співчуття, 
переживання) та культуру поведінки. 
В.О.Сухомлинський в праці «Сто порад 
учителю» зауважує: «Готуючись до уроків, наші 
учителі визначають точки дотику суспільного та 
особистісного, відштовхуючись від яких можна 
спрямувати ту чи іншу думку в чуттєві куточки 
дитячого серця» [6, с. 255]. 

Знання основних компонентів культури 
спілкування та дотримання правил необхідні для 
кваліфікованого здійснення різноманітних форм 
педагогічного спілкування. 

Відомо, що предмети та явища світу, події 
власного життя людини, стосунки з іншими 
людьми переживаються людиною. Ці 
переживання людини, в яких відбивається хід її 
життєвих взаємовідносин із зовнішнім світом та 
іншими людьми, називаються почуттями, або 
емоціями. 

Таким чином, почуття є своєрідним 
відображенням емоційної сторони духовної 
діяльності особистості. Вони є 
високоорганізованою формою людської 
свідомості. Саме в них виявляється усталене 
ставлення людини до інших людей і до себе. 
Почуття честі, совісті, відповідальності 
визначають моральну позицію людини. 
Наприклад, норми оцінки, ідеали, поняття 
справедливості, добра і зла, які мають 
раціональний зміст і обґрунтування, 
усвідомлюються людиною у формі 
прихильностей, симпатій і антипатій. 

Як бачимо, проблема культури 
педагогічного спілкування досить складна. Вона 
включає знання, оцінне ставлення до своїх 
вчинків, різні почуття тощо. Тому проблема 
формування умінь і навичок культури 
педагогічного спілкування в майбутніх вчителів 
передбачає насамперед теоретичне розроблення 
поняття «культура педагогічного спілкування».  

Культура педагогічного спілкування, як 
частина загальної культури вчителя, являє собою 
реалізацію його сутнісних сил, здібностей через 
засвоєння й актуалізацію норм, засобів, 
механізмів діяльності спілкування, які 
акумульовані в історичному досвіді людства, та 
творче їх застосування, яке зорієнтовано на 
оптимізацію навчально-виховного процесу та 
гармонізацію особистості самого вчителя.                                 

Визначаючи культуру педагогічного 
спілкування вчителя як один з аспектів його 
культурного розвитку взагалі, зауважимо, що 
виділення в структурі загальної культури 
особистості підсистем культури спілкування, 
моральної, естетичної та інших можливо тільки 
теоретично, з метою вивчення механізмів 
формування умінь і навичок педагогічного 
спілкування майбутнього вчителя. 

Моральна і естетична культура, культура 
спілкування як аспекти цілісної культури 
особистості проявляються не ізольовано, а 
взаємоперехрещуються у певних своїх суттєвих 
характеристиках тому функціонують 
взаємообумовлено, у нерозривній єдності. 

Розглянемо детальніше деякі основні 
компоненти моделі культури педагогічного 
спілкування крізь призму структури самої 
діяльності. 

Культура як реалізація особистістю своєї 
діяльнісної сутності нерозривно пов'язана з 
творчістю. Творчий характер культури пронизує 
усі компоненти діяльності спілкування, а саме: 
моделювання особливостей особистості учня та 
наслідків спілкування. Найвиразніше творчість 
як динамічний аспект культури спілкування 
виявляється у її операційному блоці. Творче 
оволодіння вчителем засобами спілкування, 
різноманітними його прийомами має естетичну 
забарвленість, через що культуру спілкування, її 
рівень в цьому випадку можна спостерігати 
безпосередньо. 

Мотиваційний блок у структурі моделі 
культури педагогічного спілкування виявляє 
міру соціального в особистості вчителя, в його 
ставленні до інших людей, а також до самого 
себе як до суб'єкта спілкування. У 
мотиваційному блоці рівень культури 
педагогічного спілкування виявляється у ступені 
сформованості позитивних, соціально-ціннісних 
установок учителя у сфері спілкування: 
ставлення до учня як до суб'єкта спілкування, а 
звідси – установка на діалогічність, 
рівноправність у спілкуванні. «Будь-які 
хитромудрі системи виховання розсипаються, як 
карткові хатки, якщо вихователь прагне стати 
володарем душі вихованця, покладаючись на 
своє моральне право повелівати, підкоряти», – 
писав В.О.Сухомлинський, який зводив 
діалогічність у принцип педагогічного 
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спілкувапня, «спрямованість на людину» ставив 
в основу діяльності вчителя [4, с. 279]. 

Компоненти мотиваційного блоку через 
механізми установки детермінують діяльність 
спілкування в цілому, «пронизуючи» інші 
компоненти культури. Установки впливають на 
цілеспрямування, моделювання особистості 
учня, вибір засобів, спілкування, на характер 
зворотного зв'язку та ін. 

У процесі своєї реалізації культура 
педагогічного спілкування виявляється явищем 
поліфункціональним, оскільки виконує 
нормативно-регулюючу, самоцільову, 
інструментальну та інші функції. Як зауважував 
В.О.Сухомлинський: «Думка, ідея стає 
переконанням тоді, коли вона проникнута 
живим, глибоко особистісним почуттям» [4, 
с. 409]. 

Таким чином, культура педагогічного 
спілкування вчителя у сукупності і 
взаємообумовленості своїх функцій виступає як 
чинник, який через соціально-психологічні 
механізми суттєво впливає на характер та кінцеві 
наслідки процесу виховання. 

Культура педагогічного спілкування містить 
в собі моральну домінанту. Такий підхід 
віддзеркалює подальше поглиблення і 
конкретизацію наукових уявлень про соціальну 
обумовленість психічного взагалі, психічного 
розвитку особистості особливо.  

У складному процесі комунікативної 
взаємодії розвиток учня стає можливим лише в 
умовах особистісного діалогічного спілкування. 
Виховна ефективність такої моделі спілкування 
потребує адекватних засобів спілкування, якими 
є розуміння, визнання та прийняття особистості 
дитини, що засновано на здатності дорослих 
стати на позицію дитини. 

При спілкуванні з іншими людьми людина 
завжди виявляє певну спрямованість. 
Жорстокість, черствість, грубість та інші подібні 
негативні якості сукупно складають 
комунікативне ядро певного типу особистості. 
Чуйність, совісність, доброта та багато подібних 
позитивних якостей також у своїй сукупності 
утворюють комунікативне ядро, але в 
особистості протилежного типу. 

Для прийняття людини недостатньо добре 
знати та розуміти її. Якщо вчитель розуміє 
мотиви вчинків учня, але ставиться до нього з 
антипатією, то це означає, що він не приймає 
цього учня. Це проявлятиметься незалежно від 
волі вчителя в його інтонаціях, виразі обличчя, 
зауваженнях. Неприйняття ускладнює 
спілкування і нерідко призводить до конфліктів. 
Через це дуже важливим елементом моральної 
домінанти у спілкуванні є аналіз його мотивації. 
Перевантаження мотиваційної системи її 
внутрішніми чинниками у рольовій системі 

взаємодій має свої негативні наслідки. Щоб 
уникнути конфліктів, вчителю треба добре 
розуміти себе самого: знати свої недоліки та 
позитивні якості, позитивно переживати власне 
«Я». Дослідження психологів засвідчують, що 
неприйняття інших людей буде тим більше, чим 
менше людина приймає саму себе. У випадку 
неприйняття людина вступає з іншими у 
стосунки «псевдодружби», «пседолюбові», 
стосунки нерівності, примушення та боротьби. 
Іноді такі люди не рахуються з правами іншої 
людини на самоповагу і не можуть допустити 
того, що й інша людина має право на власне 
життя.  

Спілкування вчителя з дитиною, як з гідним 
поваги партнером, визнання за ним права на 
власну точку зору, права бути, за словами 
відомого психолога і педагога Януша Корчака, 
тим, хто він є, формує в дитини такі якості 
особистості, як самоповага, переживання своєї 
унікальності, неповторності своєї 
індивідуальності. Відсутність у вихованця віри в 
людину, довіри до вчителя призводить, на думку 
В.О.Сухомлинського, до «моральної 
товстошкірості», втрати віри в істину, може 
зробити вихованця озлобленим, лицемірним [7, 
с. 251]. 

Нині вчителю особливо важко шукати 
оптимальні шляхи до дитячого серця і розуму. 
Взагалі це можливо лише тоді, коли в учителя 
сформована установка на особистість кожного 
учня як унікальне явище. Як зазначав 
В.О.Сухомлинський: «…Вміння відчувати, 
вміння бачити навколо себе людей – не лише 
показник етичної культури, результат великої 
внутрішньої духовної роботи» [6]. 

У складному процесі комунікативної 
взаємодії розвиток дитини можливий лише за 
умови діалогічного спілкування. Виховна 
ефективність такої моделі спілкування потребує 
застосування адекватних його засобів. 
Нагадуємо, що такими є розуміння, визначення 
та прийняття особистості дитини. Таке 
особистісне діалогічне спілкування зорієнтовано 
не на тактику диктату та опіки, а на співпрацю. 
Такий вчитель враховує в своїй роботі погляди 
дитини, знає її проблеми, що дозволяє дитині 
виявити самостійність та ініціативу. 

Взаємодія учня та учителя у виховній 
ситуації виступає «як спільно-розподільна 
діяльність, в якій перманентно відбувається 
специфічний обмін думками, почуттями, 
моральними якостями, тобто тим, що виступає 
надбанням внутрішнього світу особистостей, які 
спілкуються». 

Провідна форма особистісного спілкування 
в системі «вчитель-учень» – це переконання в 
тому, що вчителю належить авторитетна точка 
зору на предмет обміркування, тобто на 
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змістовну сторону інформації, яку він пропонує з 
метою прийняття її як регулятора моральної 
поведінки учня. Крім того, цей тип взаємодії, 
заснований на здібностях учня (різних на етапах 
вікової зрілості), допомагає йому засвоїти 
елементи культурної поведінки, зрозуміти 
обґрунтованість вимог дорослого. До того ж 
такий вплив вчителя не завжди буває 
позитивним, що потребує і демонстрації тих чи 
інших норм поведінки. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму. Високий рівень культури 
педагогічного спілкування припускає виявлення 
таких чинників при впливі на учня, які 
відповідають специфіці його внутрішнього світу 
і забезпечують формування механізмів 
прогресивної побудови учнем свого власного 
«Я» на основі загальнолюдських цінностей. У 
цьому разі треба підкреслити і необхідність 
управління процесом становлення образу «Я» 
дитини. Механізм становлення внутрішнього 
світу дитини безпосередньо пов'язаний з 
процесом активної взаємодії дитини з 
оточуючим соціальним середовищем. Таким 
чином, завдяки смислоосвітній функції 
спілкування відкривається широка перспектива 
для управління процесом формування 
внутрішнього світу дитини, її виховання.  

Аналіз практичного досвіду 
В.О.Сухомлинського підтверджує, що 
особистість учителя, його моральність і висока 
культура педагогічного спілкування є важливим 
резервом оптимізації процесу морального 

виховання. Сприяти цьому може активно-
опосередкована, контактна форма стилю 
педагогічного спілкування. Її характеризує 
тісний емоційний контакт учителя з учнем, що 
допомагає педагогу краще пізнати внутрішній 
стан дитини, труднощі, з якими вона стикається, 
причини позитивного чи негативного ставлення 
до навчання тощо. Такий стиль позбавлений 
імперативності, нервовості, роздратованості, 
грубості – усього, що вбиває, руйнує гуманність 
стосунків між учителем і учнем. 
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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО – 
НЕВИЧЕРПНА СКАРБНИЦЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ 
Михайло АНТОНЕЦЬ (Київ) 

У статті висвітлюються погляди і практичний досвід В.О.Сухомлинського з проблеми розвитку творчої особистості 
вчителя та учня. Показується їх актуальність для функціонування сучасної системи освіти. 

Ключові слова: В.О.Сухомлинський, педагогічна спадщина, вчитель, учень, розвиток, творча особистість. 
В статье освещаются взгляды и практический опыт В.А.Сухомлинского по проблеме развития творческой личности 

учителя и учащегося. Показывается их значение для функционирования современной системы образования. 
Ключевые слова: В.А.Сухомлинский, педагогическое наследие, учитель, ученик, развитие, творческая личность. 

Творчою називають таку людську 
діяльність, що спрямована на створення 
духовних та матеріальних цінностей і пройнята 
елементами новизни, вдосконалення, збагачення, 
подальшого розвитку. Отже, результатом творчої 
діяльності є нові, оригінальні й більш досконалі 
матеріальні та духовні цінності, які мають 
об’єктивну чи суб’єктивну цінність. Творчість 
вважають одним із складних і загадкових явищ 
людського буття. 

Щодо педагогічної творчості, то в 
Українському педагогічному енциклопедичному 
словнику С.У.Гончаренка подається таке її 
тлумачення: це оригінальний і 
високоефективний підхід учителя до навчально-
виховних завдань, збагачення теорії і практики 
виховання та навчання. Творчий результат 
досягається систематичними цілеспрямованими 
спостереженнями, застосуванням педагогічного 
експерименту, критичним використанням 
передового педагогічного досвіду. Педагогічна 
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творчість стосується різних сторін діяльності 
вчителя: проведення навчальних занять, роботи 
щодо організації колективу учнів відповідно до 
їхніх вікових та індивідуальних особливостей, 
проектування особистості школяра, вироблення 
стратегії і тактики педагогічної діяльності з 
метою оптимального виконання завдань 
всебічного розвитку особистості [3, с. 451]. 

Метою нашої статті є висвітлення і 
популяризація науково-практичного досвіду 
В.О.Сухомлинського з проблеми розвитку 
творчої особистості вчителя та учня і показ їх 
актуальності для сучасних умов функціонування 
системи освіти. 

У багатогранній педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського зосереджена теоретично 
виважена і практично апробована система 
поглядів на проблему учительської праці як 
творчої діяльності. Так, у книзі «Як виховати 
справжню людину» Василь Олександрович 
наголошує: «У справжнього вчителя – найважче і 
найрадісніше життя, трепетно хвилююча і 
складна творчість, надзвичайно тонкі 
інструменти, які вічно вдосконалюються і якими 
він впливає на людську душу …  

Праця педагога – це насамперед напружена 
праця серця, і лише тому, що це праця серця, це 
й творчість розуму” [14, с. 340-341].  

Творчість Василь Олександрович називає 
могутнім стимулом і вершиною духовного життя 
людини, показником найвищого ступеня 
розвитку її інтелекту, почуттів, волі. «Творчістю, 
– зазначає вчений, – є діяльність, в яку людина 
вкладає немовби частинку своєї душі, і чим 
більше вона вкладає, тим багатшою стає її душа. 
Процес творчості характерний тим, що творець 
самою працею своєю і її наслідками справляє 
величезний вплив на тих, хто поряд з ним» [5, 
с. 507]. І у статті «Обережно: дитина!» 
В.О.Сухомлинський підкреслює: «Школа – це 
місце, де розвиваються найскладніші, які тільки 
можуть бути в світі, людські відносини. Складні 
тому, що відбувається велике і важке, радісне і 
болісне творення людини. Педагогічна мудрість 
у тому й полягає, щоб бачити свого вихованця 
очима творця» [6, с. 426]. 

Проблему творчості Василь Олександрович 
називав однією з незайманих ділянок 
педагогічної теорії й освітньо-виховної 
практики, вважаючи, що для її освоєння 
необхідно створити книгу про педагогічний 
аспект творчості. У розумінні павлиського 
вченого-гуманіста, педагогічна творчість не є 
таким самим творенням духовно-матеріальних 
цінностей, як у поезії, живописі, музиці тощо. 
«Педагогічна творчість, – пише вчений, – це 
бачення людиною свого внутрішнього світу, 
передусім свого розуму, свого напруження 
інтелектуальних сил, свого розуміння й творення 

краси в наслідках своєї праці, своїх зусиль» [5, с. 
481]. Цікавим є роз’яснення Василя 
Олександровича сутності творчості учня: «Може, 
маленька дитина повторює те, що було вже 
зроблено, створено іншими людьми, але якщо це 
діяння – плід її власних розумових зусиль, – вона 
творець; її розумова діяльність – творчість» [Там 
само]. Водночас Василь Олександрович 
зауважує, що не будь-яку працю можна назвати 
творчістю. «Творчістю вона стає тоді, – зазначає 
вчений, – коли людина в найтонших і 
найнепомітніших рисочках процесу праці та її 
наслідків помічає те своє, особливе, що відрізняє 
її діяння, її творення від діяння й творення інших 
людей» [Там само]. 

В.О.Сухомлинський був переконаний в 
тому, що найважливіше завдання навчання і 
виховання полягає в розкритті задатків і 
здібностей кожної дитини, які дозволили б їй 
піднятися на вищий ступінь трудової 
майстерності, творчості. Для цього потрібно не 
лише оволодівати певним колом знань, умінь та 
навичок або виробляти матеріальні цінності, а й 
бути творцем у тій справі, до якої проявились 
задатки, здібності, що саме в цьому криється 
джерело радості праці – тієї радості, яку треба 
допомогти знайти кожному, аби стати поетом, 
художником в улюбленій справі. До будь-якої 
справи потрібне покликання, а  творча праця 
вимагає ще й живої іскри натхнення.  

Одну з бесід книги «Розмова з молодим 
директором школи» В.О.Сухомлинський так і 
назвав «Основні проблеми творчої праці 
педагога». У ній Василь Олександрович 
розглядає актуальні аспекти керівництва 
індивідуальною творчою працею вчителя і 
педагогічного колективу; повноцінної розумової 
праці учнів як процесу осмислення, а не 
заучування; гармонійного злиття двох функцій 
педагогічної праці – викладу вчителем нового 
навчального матеріалу з одночасним 
спостереженням за перебігом розумової праці 
учнів.  

Заслуговує на увагу сучасних вчителів ряд 
цінних думок, які висловлює 
В.О.Сухомлинський у книзі «Серце віддаю 
дітям», характеризуючи феномен дитячої 
творчості. Це, зокрема, таке його судження: 
«Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера 
їхнього духовного життя, самовираження і 
самоутвердження, в якому яскраво виявляється 
індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю 
самобутність неможливо охопити якимись 
правилами, єдиними і обов’язковими для всіх» 
(виділено нами. – М.А.) [11, с. 54]. Це положення 
павлиського педагога-гуманіста має надзвичайно 
важливе значення, і його варто враховувати тим, 
хто причетний до створення умов  та здійснення 
будь-яких різновидів і форм дитячої творчості. 
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Ось як такий підхід ілюструє 
В.О.Сухомлинський думку на власному 
прикладі: «За прикладом Лариси я почав 
малювати Ковалів-велетнів. Мені здалося, що я 
малюю непогано. Ковалі вийшли схожими на 
справжніх молотобійців, ковадло – таке саме, як і 
в колгоспній кузні. Забувши, що я доросла 
людина, переживав радісне почуття: мої Ковалі, 
безперечно, будуть кращими, ніж у Лариси. Але 
на моєму малюнку дитячі погляди не 
затримувалися, зате навколо Лариси утворився 
цілий натовп. «Що ж вона намалювала?» – думав 
я. Подивись через голови дітей: неначе нічого 
особливого в цьому дитячому малюнку немає, 
але чому всі захоплюються, а на мій не 
звертають уваги? Чим більше я придивлявся до 
малюнка дівчинки, тим зрозумілішим ставало, 
що у малюків своє бачення світу, своя мова 
художніх образотворчих засобів, під цю мову не 
підробишся, скільки б не намагався. У мене 
Ковалі-велетні в звичайних шапках, у фартухах, 
з довгими бородами, в чоботях. А в неї – навколо 
пухнастого волосся на головах могутніх Ковалів 
палає ореол з іскор. І бороди – не просто бороди, 
а вогненні вихори. Величезні молоти майже в два 
рази більші за голови… Для дитини це не 
відступ від правди, а яскрава правда – правда 
фантастичної сили, спритності, казкової єдності 
могутньої людини і вогненної стихії. Не можна 
підганяти цю чудову мову дитячої фантазії під 
нашу мову, мову дорослих. Нехай діти говорять 
одне з одним своєю мовою» [Там само, с. 54–55]. 

Говорячи про елементи дослідницької 
роботи у творчості вчителів, В.О.Сухомлинський 
у книзі “Сто порад учителеві” відзнчачає, що за 
самою своєю логікою, філософською основою, 
творчим характером педагогічна праця 
неможлива без дослідження. Чому? Насамперед 
тому, що кожна дитина – це своєрідний і 
неповторний світ думок, почуттів, зацікавлень. 
Тому Василь Олександрович рекомендує 
керівникам шкіл: “Якщо ви хочете, щоб 
педагогічна робота приносила вчителеві радість, 
щоб повсякденне проведення уроків не 
перетворилося в нудну, одноманітну повинність, 
ведіть кожного вчителя на щасливу стежинку 
дослідження. Тут безмежне поле індивідуальної 
роботи директора з кожним  учителем, тут 
знахідки, відкриття, радощі і прикрощі. Стає 
майстром педагогічної праці звичайно той, хто 
відчув себе дослідником” [12, с. 471]. У цій же 
книзі вчений знову-таки наголошує: «Місію 
керівника школи я бачу в тому, щоб зробити 
кожного вчителя вдумливим, допитливим 
дослідником. Справжній педагогічній творчості 
властиві риси дослідження, творчого 
узагальнення своєї праці» (виділено нами. – 
М.А.) [там само, с. 422]. При цьому Василь 
Олександрович зауважує, що необов’язково мати 
на увазі науково-дослідницьку роботу в точному 

значенні цього слова, а  дослідження тих 
проблем, які вже можуть бути розв’язані 
педагогічною наукою, але які щоразу по-новому 
відкриваються перед учителем, що працює 
творчо і є посередником між теорією і 
практикою. «Мова йде про творче дослідження, 
конче потрібне в нашій роботі через саму її 
природу», – підкреслює Василь Олександрович 
[Там само, с. 471]. На думку вченого, можна 
працювати творчо, не займаючись 
дослідженнями в тому розумінні, що вивчення 
фактів обов’язково веде до наукових 
узагальнень. 

Кожний учитель очолюваної 
В.О.Сухомлинським Павлиської середньої 
школи постійно досліджував одну з проблем 
навчально-виховного процесу. Для прикладу 
Василь Олександрович наводить ті з них, над 
якими працювали окремі з учителів протягом 
одного навчального року: поезія та її роль в 
духовному житті сучасної молодої людини; 
формування морального ідеалу юнаків і дівчат; 
патріотичні почуття і патріотичні переконання; 
розвиток моральних цінностей у школярів 
середнього і старшого віку; активізація 
мислительних процесів під час вивчення нового 
матеріалу; естетичне і розумове виховання; 
виховання почуття особистої честі й гідності у 
школярів середнього віку; моральні стосунки в 
колективі школярів середнього віку; довільна і 
мимовільна увага; взаємовідносини особистості і 
колективу; передавання молодому поколінню 
моральних цінностей суспільства; формування 
понять про справедливість і несправедливість у 
першокласників; моральні відносини в колективі 
молодших школярів; діти з уповільненими 
процесами мислення; природа в естетичному 
виховання молодших школярів; естетика праці в 
молодшому віці; виховання нахилів у підлітків; 
індивідуальні особливості мислення дітей 
молодшого віку [Там само, с. 471–472]. 

Першою сходинкою педагогічної мудрості, з 
якої В.О.Сухомлинський рекомендує починати 
займатися дослідницькою роботою у процесі 
навчання і виховання, має бути аналіз 
педагогічних явищ у власній праці. Василь 
Олександрович закликає не боятись досліджень і 
не вважати їх чимось недосяжним чи 
незбагненним для вчителя. В означеному 
контексті вчений пише: «У самій своїй основі 
педагогічна праця – справжня творча праця – 
стоїть близько до наукового дослідження. Ця 
близькість, спорідненість полягає передусім в 
аналізі фактів і необхідності передбачення. 
Вчитель, який уміє проникати думкою в суть 
фактів, у причинно-наслідкові зв’язки між ними, 
запобігає багатьом труднощам і невдачам, 
уникає дуже серйозного недоліку, характерного 
для процесу виховання, – гірких несподіванок. 
Скільки цих несподіванок буває в школах, як 
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вони порушують нормальний хід навчально-
виховної роботи!» [Там само, с. 472]. 

В.О.Сухомлинський вважав, що одне із 
завдань керівництва школою – відкривати перед 
учителем у процесі повсякденної роботи 
можливості для творчого дослідження. 
Залучення вчителя до творчого дослідження 
вчений рекомендує починати з показу методики 
спостереження, вивчення та аналізу фактів. 
«Факти, – підкреслює Василь Олександрович, – 
це реальний вираз, вияв об’єктивних 
закономірностей педагогічного процесу. Щоб 
побачити взаємозалежність, по-перше, того, що 
дає саме життя (дитина прийшла до школи з 
об’єктивно існуючими рисами, особливостями), 
по-друге, того, що робить учитель, і, по-третє, 
того, що буде досягнуто, треба вміти 
розбиратися в суті фактів» [Там само, с. 473]. 

Характеризуючи педагогічне явище як 
логічну спільність, єдність означених факторів, 
В.О.Сухомлинський наголошує: «Педагогічна 
праця лише тоді стає творчим процесом, а 
вчитель лише тоді стає активною силою, яка 
впливає на особистість вихованця, коли він, 
учитель, не фіксує все, що відбувається, а сам 
активно впливає на педагогічне явище, створює 
його. Якраз у тому, що вчитель, спостерігаючи, 
вивчаючи, аналізуючи факти, творить 
педагогічне явище, і полягає найважливіший 
елемент творчого дослідження – передбачення. 
Без вивчення фактів нема передбачення, нема 
творчості, нема багатого, повноцінного 
духовного життя, нема інтересу до педагогічної 
роботи» [Там само]. 

На думку павлиського вченого, значення 
творчого дослідження полягає не тільки в тому, 
що вчитель побачив і вивчив якусь грань 
педагогічного процесу, на яку досі ніхто не 
звертав уваги, а передусім у тому, що воно, 
творче дослідження, докорінно змінює погляд 
педагога на власну роботу. За такого підходу 
вчитель бачить у педагогічній справі не 
щоденне повторення того ж самого, не нудну 
одноманітність цілком однакового викладу, 
закріплення, що повторюються з року в рік у 
різних класах, а завжди нову творчість. 

Отже, важливою умовою творчого 
ставлення до роботи і джерелом цікавості, 
натхнення В.О.Сухомлинський називає уміння 
вчителя побачити нові сторони, риси, нові деталі 
у звичайному, повсякденному. «Якщо вчитель не 
навчився аналізувати факти і створювати 
педагогічні явища, то справи, що повторюються 
рік у рік, здаються йому нудними, 
одноманітними, він втрачає інтерес до власної 
роботи. А якщо нема інтересу в учителя, то й для 
дітей навчання стає нудним. Суть педагогічного 
досвіду в тому й полягає, що перед учителем 
кожного року відкривається щось нове, і в 

прагненні осягнути нове розкриваються його 
творчі сили» (виділено нами. – М.А.) [Там само, 
с. 473]. 

В очолюваній В.О.Сухомлинським 
Павлиській середній школі ставилися 
експерименти з дидактики і виховання, 
характерною особливістю яких була активна 
участь у них всього педагогічного колективу. Це 
давало можливість перевірити правильність 
одного й того самого припущення в різних 
класах, у різних учителів, а критерієм 
об’єктивності висновків був колективний досвід. 

Зміст експерименту завжди підказувався 
практичними потребами покращення якості 
знань і виховання учнів. Переконавшись у 
необхідності перевірити експериментальним 
шляхом те чи те припущення, педагогічний 
колектив виділяв із свого середовища 
найдосвідченіших педагогів, яким доручалося 
практично здійснювати нові методи навчання 
чи виховання і за роботою яких стежили всі 
вчителі. У зв’язку з цим учений пише: 
«Поступово дослідницька робота охоплювала 
весь колектив. Роль контрольних класів, які 
звичайно виділяються за лабораторного 
експерименту, тут виконують ті класи, в яких з 
тої чи іншої причини поки не вдалось здійснити 
новий метод. Це посилює природність 
обстановки, в якій проводиться експеримент» 
[8, с. 15]. Саме таким чином була, зокрема, 
експериментально перевірена проблема 
залежності навчальних досягнень учнів від 
методів стимулювання їхньої активної роботи 
на уроці. Це стосувалося припущень щодо 
таких шляхів активізації розумової праці 
школярів у процесі вивчення нового матеріалу: 

1. Дидактична обробка навчального 
матеріалу вчителем під час підготовки до уроків 
має охоплювати вивчення тих закладених у 
самому матеріалі можливостей, які дають змогу 
залучати учнів до активної розумової праці. Це 
одна з найважливіших сторін підготовки вчителя 
до уроку. 

2. Активність розумової праці школярів має 
визначатися не якимись особливими методами і 
прийомами, а самим характером вивчення нового 
матеріалу. Воно має бути не викладом, як звикли 
вважати, а саме вивченням як спільною працею 
вчителя і учнів. 

3. Перше сприйняття матеріалу, коли 
школяр ще тільки знайомиться з фактами, 
висновками та узагальненнями, стикається з 
ними вперше, є найсприятливішим моментом 
для здобуття міцних знань. Глибокому 
осмисленню великою мірою сприяє новизна 
матеріалу, і чим більше учень прагне в цей 
момент зосередити свої зусилля на осмисленні 
фактів, явищ, подій, узагальнень, тим міцніше 
закріплюються знання у свідомості. 
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4. Умовою розумової активності учня, його 
прагнення до осмислення матеріалу і бажання 
знати є уміння вчителя побудувати урок так, щоб 
певна частка роботи лягла на плечі самих учнів. 
Яким би новим не був матеріал, під час його 
вивчення завжди варто вимагати від них 
самостійної праці. В умінні вчителя знайти 
можливості для такої праці школярів навіть під 
час слухання розповіді чи лекції і полягає суть 
педагогічної майстерності вчителя-дидакта. 

5. Найважливішою причиною лінощів і 
неробства учнів на уроках є те, що у процесі 
вивчення нового матеріалу вони з дня на день 
привчаються до пасивного його сприйняття: 
витають думками десь далеко і не вміють 
наприкінці уроку дати відповідь на запитання 
вчителя [Там само, с. 17–18]. 

Статтю «Постановка експерименту 
педагогічним колективом середньої школи» 
В.О. Сухомлинський завершує такими 
висновками: 

1. Поряд із лабораторним експериментом, 
роль якого в науково-дослідній роботі з 
педагогіки є незаперечною, велике значення має 
експеримент, у якому бере участь педагогічний 
колектив однієї чи ряду шкіл. Залучення до 
експерименту  всього педагогічного колективу 
дає змогу знаходити правильне розв’язання 
найважливіших проблем навчально-виховної 
роботи. 

2. Характерною особливістю експерименту, 
у постановці якого бере участь весь педагогічний 
колектив, є те, що припущення про 
найдоцільніший шлях розв’язання тої чи тої 
проблеми висуваються самим життям, досвідом 
педагогів. Розвиток паростків нового, передового 
займає в експериментуванні головне місце. 

3. Чим міцніша основа, на якій виникло 
припущення, тим охочіше включаються в 
науково-дослідну роботу вчителі, бо перспектива 
дослідження тісно пов’язується з перспективою 
покращення конкретних результатів навчально-
виховної роботи. 

4. Сам процес експериментування за участі 
всього педагогічного колективу створює дуже 
сприятливі умови для розвитку й поширення 
колективного досвіду. 

5. Колективне експериментування 
найбільше посилює роль найголовнішого 
критерію правильності висновків – результатів 
навчально-виховної роботи [Там само, с. 27]. 

Із статті «Розвиток індивідуальних 
здібностей і нахилів учнів» дізнаємося, що 
педагогічний колектив Павлиської середньої 
школи ставив перед собою мету: домогтися, 
«щоб у школі не було жодного безликого учня, 
який нічим не цікавиться, якого ніщо не хвилює і 
не захоплює, який з однаковою байдужістю 
учить і математичні формули, і ліричні вірші. Ми 
прагнемо, щоб кожний наш вихованець з перших 

днів свого перебування в школі чимось 
захопився, щось полюбив, розвинув свої творчі 
здібності, вийшов з її стін з певним життєвим 
покликанням» (виділено нами. – М.А.) [9, с. 123]. 

І у статті «Людина неповторна» 
В.О.Сухомлинський підкреслює, що вчитель має 
розкрити індивідуальні обдарування, задатки, 
талант, нахили школярів: «Індивідуальні задатки, 
таланти, обдарування відзначаються великою 
різноманітністю, неповторністю поєднань, 
яскравістю особистих рис. Але загальною 
особливістю таланту є творча праця – вміння 
створити щось нове, втілити свою думку, свій 
задум у справу своїх рук» [4, с. 88]. Отже, 
вчитель покликаний побачити в кожному учневі 
його людську неповторність, ту живинку, золоту 
жилку, з яких починається його неповторний 
талант і які створюють його індивідуальне 
обличчя. Вважаючи, що навчання і виховання 
людини полягають насамперед у розкритті цієї 
неповторності, самобутності, творчої 
індивідуальності, Василь Олександрович 
підкреслює: «Відкрити в кожній людині творця, 
поставити її на шлях самобутньо-творчої, 
інтелектуально-повнокровної праці – це завдання 
стає нині першочерговим у практичній роботи 
школи»; «Вірте в талант і творчі сили кожного 
вихованця. Людина – неповторна!» (виділено 
нами. – М.А.) [Там само,  с. 96]. 

Наведені влучні висловлювання вченого-
гуманіста свідчать про те, якими мають бути 
покликання і завдання шкільного вчителя, 
характер і зміст його соціально-гуманітарної, 
фахової, психолого-педагогічної і практичної 
підготовки. 

У статті «Суспільство і вчитель» 
В.О.Сухомлинський, розповідаючи про творчо 
працюючого вчителя математики, передає стан 
завуча школи після відвідання у нього уроку: 
«Те, що він побачив там, не вкладалося в 
звичайні рамки методики. Завуч не знав, що 
записати про урок, що сказати про нього. Замість 
того, щоб перевіряти домашні завдання, вивчати 
і закріплювати матеріал, учитель розкривав 
перед дітьми світ природи в числових зв’язках і 
залежностях. І діти, захоплені цим, складали 
задачі важчі й складніші, але разом з тим 
зрозуміліші, ніж у задачниках. Вони навіть не 
думали, що розв’язують задачі: вони прагнули 
знайти корінь залежності. У пошуках відповіді 
«задача розв’язувалася сама собою», як говорили 
учні» [13, с. 111–112]. 

У цій же статті Василь Олександрович 
говорить і про творчо працюючого молодого 
учителя фізики, який, на відміну від своїх 
попередників, був глибоко переконаний, що 
справжня фізика – це насамперед експеримент, 
дослідження. Тому з перших днів своєї роботи 
попросив директора виділити кімнату для 
лабораторії. Це прохання здивувало директора, 
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оскільки у школі був по-сучасному обладнаний 
фізичний кабінет. «Кабінет – для уроків, уроки – 
для всіх учнів, – заперечив учитель, – а нам 
потрібна лабораторія для юних фізиків. Потрібна 
також робоча кімната для гуртка автоматики і 
телемеханіки» [Там само, с. 114]. 

В.О.Сухомлинський звертає увагу на те, що 
для творчості вчителеві потрібний вільний час. 
Тому педагога не слід постійно залучати до 
підготовки різного роду планів, звітів, інформацій 
тощо. У зв’язку з цим у книзі «Розмова з молодим 
директором школи» вчений пише: «Педагогічна  
творчість – дуже складна праця, яка вимагає 
величезної затрати сил, і, якщо ці сили не будуть 
відновлюватися, учитель видихнеться й не зможе 
працювати» [10, с. 453]. Водночас Василь 
Олександрович зауважує, що, зокрема, поурочний 
план є обов’язковим документом, який має 
відбивати індивідуальну творчу лабораторію 
вчителя, «Нема якогось стандарту поурочного 
плану. Є певні вимоги, які ставляться до нього. Це 
насамперед дидактична обробка теоретичного 
матеріалу, який учням належить засвоїти. 
Поурочний план учителя, який працює творчо, – 
це максимальне передбачення того, що повинно 
бути, і того, що може виникнути на уроці», – 
зауважує вчений (виділено нами. – М.А.) [Там 
само, с. 453]. 

В.О.Сухомлинський виходив з того, що 
справжній майстер педагогічного процесу знає 
незмірно більше, ніж передбачено програмою, 
підручником, він не подає в поурочному плані 
викладу нового матеріалу, а продумує зміст 
розповіді, готує наочні посібники, приклади і 
задачі. «Його поурочний план, – підкреслює 
вчений, – це не зміст розповіді (лекції, 
пояснення), а замітки про деталі педагогічного 
процесу на уроці, необхідні для керівництва 
розумовою працею учнів. Майстер педагогічної 
справи настільки добре знає азбуку своєї науки, 
що на уроці, в ході вивчення матеріалу, в центрі 
його уваги не сам зміст того, що вивчається, а 
учні, їхня розумова праця, їхнє мислення, 
труднощі їхньої розумової праці» (виділено 
нами. – М.А.) [Там само, с. 450–451]. 

Творчість, на думку В.О. Сухомлинського, в 
жодному разі не означає, що педагогічний 
процес – це щось незбагненне, те, що піддається 
тільки інтуїції і непідвладне передбаченню. 
Якраз навпаки. Саме тонке передбачення, 
вивчення залежностей багатьох фактів і 
закономірностей педагогічного процесу дають 
змогу справжньому майстрові за необхідності 
миттєво змінити план уроку. 

В.О.Сухомлинський вважав, що 
«перетворення наукових істин у живий досвід 
творчої праці – це найскладніша сфера дотикання 
науки до практики. Зроблене вченим відкриття, 
коли воно оживає в людських взаємовідносинах, у 

живому пориві думок і емоцій, постає перед 
учителем як складне завдання, розв’язати яке 
можна багатьма способами, і у виборі способу, у 
втіленні теоретичних істин у живі людські думки 
й емоції саме і полягає творча праця вчителя» 
(виділено нами. – М.А.) [Там само, с. 402]. Для 
цього передбачений навчальними програмами і 
відомий для науки зміст освіти учні мають 
відкрити для себе ніби заново, а вчителеві 
необхідно наблизити цей процес до наукового 
першовідкриття. 

Важливою складовою педагогічної 
творчості і майстерності вчителя В.О. Сухо-
млинський називає його гуманну взаємодію з 
учнями [див.: 2]. 

Погляди В.О.Сухомлинського на розвиток 
творчої особистості вчителя та учня актуальні й 
у наш час в умовах модернізації діяльності всіх 
ланок  системи освіти. 

Подальшого вивчення потребує більш 
конкретно-технологічне розкриття 
індивідуального і диференційованого підходів до 
вирішення зазначеної в назві статті проблеми. 
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УДК 7(07) 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ДОСВІДУ ДИТИНИ 

Олена БАЛДИНЮК (Умань) 
Основна ідея статті полягає у тому, що в системі педагогічних заходів, спрямованих на формування комунікативного 

досвіду молодшого школяра, свою особливу «нішу» може і повинно зайняти мистецтво, осягнення якого дитиною має 
розглядатися як особливий вид спілкування – художня комунікація, що ґрунтується на соціально-комунікативній, суб’єкт-
суб’єктній природі мистецтва, діалогізмі художньо-естетичного пізнання.  

Ключові слова: комунікативний досвід, художня комунікація, різновиди мистецтва, молодший шкільний вік. 
Основная идея статьи состоит в том, что в системе педагогических средств, направленных на формирование 

коммуникативного опыта младшего школьника, свое особое место должно занимать искусство. Оно рассматривается как 
особый вид общения – художественная коммуникация, в основе которой лежит социально-коммуникативная, субъект-
субъектная природа искусства, диалогизм художественно-эстетического познания.  

Ключевые слова: коммуникативный опыт, художественная коммуникация, виды искусства, младший школьный возраст. 
Постановка проблеми. Необхідність 

спільної життєдіяльності першокласників вже з 
перших днів перебування дитини в школі 
актуалізує приховані раніше проблеми: 
відсутність у більшості дітей навичок спільної 
роботи з іншими школярами, труднощі в 
налагодженні міжособистісних стосунків, 
невміння слухати і розуміти товариша по 
взаємодії, керувати власними вчинками у 
відповідності з прийнятими в новому 
соціальному середовищі нормами і т.п. Як 
навчити дитину ефективно й безболісно 
вживатися в нову для неї роль школяра, 
адаптуватися до нової соціальної ситуації, 
навчитися співпрацювати з іншими дітьми, 
розуміти їх і саму себе? Шлях розв’язання 
вказаних проблем лежить через збагачення 
комунікативного досвіду дитини. Тому 
актуальною проблемою вищої школи є розробка 
сучасної концепції формування майбутніх 
учителів початкової школи, наближення 
професійно-педагогічної і спеціальної підготовки 
студентів до майбутньої професійної діяльності, 
оволодіння ними сучасними педагогічними 
технологіями. Один із важливих аспектів 
означеної проблеми – підготовка студентів до 
формування комунікативного досвіду молодших 
школярів засобами мистецтва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема підготовки педагогічних кадрів у 
вітчизняній педагогіці має досить тривалу 
історію і багатий історико-педагогічний досвід її 
осмислення. Концептуальні ідеї філософії освіти, 
теоретичні та методичні засади підготовки 
педагога, формування його педагогічної 
культури, основ професіоналізму, готовності до 
педагогічної творчості, професійні вимоги до 

нього (педагогічна спрямованість, 
компетентність і педагогічна майстерність, 
любов до дітей, позитивні риси характеру і 
особистісні якості педагога тощо) всебічно 
розкриті в роботах В. Андрущенка, 
С. Архангельського, В. Бондаря, Н. Гузій, 
І. Зязюна, О. Киричука, О. Коберника, 
В. Кременя, Н. Кузьміної, В. Лугового, 
А. Маркової, Л. Мітіної, О. Мороза, 
В. Сластьоніна, Л. Хомич та ін. Проблеми 
підготовки педагогічних кадрів у національних 
педагогічних навчальних закладах розглядають у 
своїх дослідженнях А. Алексюк, С. Гончаренко, 
В. Кузь, А. Линенко, Д. Пащенко, Н. Побірченко, 
О. Рудницька, О. Савченко, Т. Яценко та ін. 

Мета статті – розкрити педагогічний 
потенціал різновидів мистецтва у процесі 
формування комунікативного досвіду дитини 
молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Протягом 
багатьох віків учені намагалися розкрити 
сутність мистецтва як специфічного складника 
культури суспільства, що здійснює певні 
соціальні функції. Постановку питання про 
значення мистецтва для формування духовності 
людини зустрічаємо у творах античних 
мислителів, у філософських трактатах епох 
Відродження і Просвітництва, велику увагу 
людинотворчій ролі мистецтва приділяли у своїх 
філософсько-естетичних працях І. Кант, 
Г. В. Ф. Гегель. 

Український філософ-просвітитель, 
письменник і педагог Г. Сковорода, розвиваючи 
ідеї «філософії серця», проводить думку про 
спорідненість і взаємодію філософії і мистецтва 
в осягненні таїн людського духу, підкреслює 
роль мистецтва у моральному самовдосконаленні 
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особистості [8]. На гуманістичній, соціально-
перетворювальній місії мистецтва наголошували 
у своїй спадщині видатні українські художники-
мислителі: Т. Шевченко, І. Франко, Л. Українка. 

Власне педагогічний аспект питання про 
роль мистецтва у становленні особистості 
полягає в тому, що воно стимулює емоційний та 
інтелектуальний розвиток індивіда, сприяє його 
духовному збагаченню, прилученню до 
загальнолюдського досвіду. Потенційна духовна 
цінність мистецтва реалізується, коли воно 
органічно включене в життєдіяльність дитини, 
стає художньо-образним пізнанням дійсності, її 
конкретно-чуттєвим відтворенням у процесі 
художньої творчості. Видатний український 
педагог В. Сухомлинський переконливо показав 
внутрішній зв’язок між розумінням дитиною 
краси і утвердженням у її свідомості етичних 
принципів добра, справедливості, людяності. Він 
так формулював найважливіше завдання 
естетичного виховання: «... навчити дитину 
бачити у красі навколишнього світу духовне 
благородство, доброту, сердечність та на основі 
цього стверджувати прекрасне у самому собі» [4, 
с. 148]. Саме через музику і художнє слово, 
розвиток уяви і фантазії, збагачення у процесі 
мистецького спілкування емоційного світу 
здійснюється, за В. Сухомлинським, духовний 
розвиток дитини («через красиве – до 
людського») [5]. 

Головним предметом мистецтва є сама 
людина – її душа, її внутрішній світ, думки, 
почуття, настрої, сутність її суспільних і 
особистісних ставлень, типові людські 
характери, ідеї, вчинки. Інакше кажучи, 
мистецтво постає як «практичне 
людинознавство», і у цій своїй якості воно 
відіграє вагому роль у соціалізації індивіда, 
становленні досвіду людських стосунків, 
збагаченні комунікативного потенціалу 
особистості. Будучи фіксованим у культурних 
формах досвідом сприйняття світу, мистецтво 
дозволяє дитині побачити світ чужими очима, 
відчути і осягнути внутрішній світ іншої 
людини, воно формує досвід почуттів та 
поведінки «в ситуаціях, які ще реально не 
пережиті» [7, с. 39]. 

Тому важко переоцінити роль мистецтва у 
вихованні особистості, її орієнтації у соціумі, 
формуванні вміння правильно спілкуватися з 
навколишнім світом, у активному становленні 
комунікативного досвіду. Інакше кажучи, для 
дитини художньо-мистецька діяльність може і 
повинна стати своєрідною школою 
міжособистісного спілкування. 

При цьому наголосимо, що у молодшому 
шкільному віці освоєння різновидів мистецтва 
має відбуватися переважно в ігрових формах.  

Впливаючи на дитину через переживання, 
мистецтво володіє унікальною здатністю робити 
будь-який факт предметом її емоційного 
ставлення (Л. Виготський, С. Рубінштейн, 
Б. Теплов). Однією з умов, що робить можливим 
«проникнення» дитини у світ мистецьких 
образів, художнього вимислу, є розвиток у неї 
потреби і здатності до емоційно-естетичного 
співпереживання, емпатійного осягнення 
художнього змісту твору: естетичне почуття як 
духовне утворення визначає міру соціалізації 
особистості, свідчить про здатність індивіда 
сприймати світ у чуттєвих культурно розвинених 
формах. 

Під час сприйняття мистецького твору 
актуалізуються такі емоційно-психологічні 
механізми, які за своєю суттю є механізмами 
спілкування. За допомогою цих специфічних 
психологічних механізмів – ідентифікації, 
співпереживання, синхронізації, навіювання, 
наслідування – у процесі художнього сприйняття 
в дитини виникає можливість вийти за межі 
власного «Я», перебороти просторово-часову 
обмеженість [1, с. 116], вступити у спілкування-
діалог з героями твору і пережити, «приміряти» 
їхні думки, вчинки на себе, через співучасть та 
ідентифікацію відтворити структуру чужого 
досвіду у власній життєдіяльності. 

Основною метою спілкування школярів з 
мистецтвом, або художньо-педагогічного 
спілкування, є залучення учнів до цінностей 
мистецтва та подолання обмеженості їхнього 
індивідуально-духовного досвіду через 
засвоєння досвіду загальнолюдського.  

Молодші школярі у процесі спілкування з 
мистецтвом через особистісне ставлення до 
героїв творів накопичують досвід емпатійних 
переживань, який породжує «... особливе 
емоційне ставлення до навколишньої дійсності, 
що виявляється у здатності співпереживати 
героям, подіям, естетично відгукуватися на 
явища природи, людські вчинки» [6, с. 43]. 

Впливаючи на органи чуттів дитини 
різноманітністю фарб, звуків, словесних 
інтонацій, різновиди мистецтв викликають таку 
ж різноманітність відчуттів, які аналізуються, 
порівнюються, зіставляються з уже наявними 
уявленнями і поняттями. У результаті 
відбувається більш інтенсивний розвиток 
особистості в цілому: активізується уява і дитяче 
мислення, збагачуються емоції, поглиблюється 
світосприйняття, що стає основою духовного 
зростання, накопичення досвіду соціальної 
взаємодії. 

Відповідно до Державного стандарту 
початкової загальної освіти [2] зміст освітньої 
галузі «Мистецтво» визначається за такими 
змістовими лініями: музична, образотворча та 
мистецько-синтетична (відповідно 
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хореографічного, театрального та екранних видів 
мистецтва), які реалізуються шляхом вивчення 
окремих предметів «Музичне мистецтво» і 
«Образотворче мистецтво» або інтегрованого 
курсу «Мистецтво». Загальноосвітній 
навчальний заклад може сам обирати окремі 
курси музичного та образотворчого мистецтва 
або інтегрований курс «Мистецтво». Базовий 
навчальний план початкової загальної освіти 
відводить на вивчення освітньої галузі 
«Мистецтво» 2 години на тиждень у 1-4 класах. 
Крім того, за наявності відповідного 
методичного забезпечення та належної 
підготовки педагогічних працівників за рахунок 
годин варіативної складової можуть вивчатися 
додаткові курси за вибором («Риторика», 
«Абетка театрального мистецтва», «Ритміка» та 
ін.).  

Як бачимо, Державний стандарт початкової 
загальної освіти [2], Типові навчальні плани 
початкової школи [3] передбачають достатню 
культурно-мистецьку складову, однак мусимо 
звернути увагу на те, що в державних вимогах до 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
соціально-комунікативний потенціал мистецтва 
ніби винесено «за дужки»: якщо метою освітньої 
галузі «Мови і літератури» є розвиток 
особистості учня, формування його 
комунікативної компетентності, то як мету 
освітньої галузі «Мистецтво» визначено здобуття 
школярем власного естетичного досвіду. Тобто, 
про осягнення дітьми мистецтва як мистецьку 
комунікацію і, відповідно, про педагогічний 
потенціал мистецтва у процесі становлення 
дитини як суб’єкта спілкування, про формування 
комунікативного досвіду молодшого школяра не 
йдеться. Це ще раз підкреслює існуючу 
суперечність між комунікативною природою 
мистецтва і його традиційним представленням у 
змісті початкової освіти лише як засобу 
формування естетичної культури особистості і, 
як наслідок, недостатньою професійною 
підготовленістю майбутнього педагога до 
художньо-педагогічної взаємодії, його здатністю 
компетентно реалізувати виховний потенціал 
мистецтва у розвитку комунікативного досвіду 
дитини.  

Оскільки діти молодшого шкільного віку 
відрізняються емоційною чутливістю, образно-
синкретичним мисленням, зацікавленим 
пізнанням довкілля, використання комплексу 
мистецтв (з установкою на «домінантний» вид 
мистецтва) стає потужним засобом виховного 
впливу, засобом спілкування і пізнання 
соціального досвіду через синтетичний художній 
образ.  

Синтетичне використання різновидів 
мистецтва у вихованні дітей одним із перших у 
вітчизняній мистецькій педагогіці обґрунтував і 
практично реалізував відомий український 

етнограф, хореограф, композитор і педагог 
В. Верховинець. У відомому посібнику 
«Весняночка» (1924 р.) ним розроблені 
теоретичні засади комплексного використання 
музичного, хореографічного і драматичного 
мистецтва у виховному процесі, викладено 
український музично-ігровий репертуар для 
дітей. У контексті нашого дослідження важливо 
відзначити, що ігри збірника, ґрунтуючись на 
етнографічному матеріалі, сприяють освоєнню 
дітьми традиційних для українського народу 
норм співжиття і спілкування (ввічливість, 
доброзичливість, чуйність, взаємовиручка), 
формують мовленнєву культуру, емоційну 
чутливість, розвивають експресивні якості, 
здатність перевтілюватись у певний художній 
образ. 

Звернення до комплексу мистецтв у процесі 
художнього розвитку дітей молодшого 
шкільного віку, підкреслює Н. Аніщенко, 
особливо важливе, оскільки у більшості з них 
нахили до окремих видів мистецтва ще не 
встигли проявитися, а інтерес уже починає 
народжуватися. Крім того, залучення комплексу 
мистецтв значно розширює можливості 
художнього пізнання дитини, її асоціативної 
уяви, сприяє інтенсифікації процесу сприйняття, 
виконує компенсаторну функцію у розвитку 
сенсорної сфери особистості, сприяє збагаченню 
художньо-комунікативного досвіду. 

Безперечно, провідна роль серед різновидів 
мистецтва у становленні дитини як суб’єкта 
спілкування належить літературі, мистецтву 
художнього слова. Мовленнєве спілкування є 
основним засобом обміну думками, почуттями, 
налагоджування людських стосунків, 
взаєморозуміння. Потрібно прагнути до того, 
підкреслював В. Сухомлинський, щоб 
життєдайне джерело рідної мови було відкрите 
для дітей з перших кроків їхнього шкільного 
життя, бо «найважливішим засобом впливу на 
дитину, облагороджування її почуттів, душі, 
думок, переживань є краса і велич, сила і 
виразність рідного слова» [5, с. 202]. Можна 
стверджувати: тільки той учень освоїв культуру 
сприйняття художнього тексту, «… у свідомості 
якого слово виграє, тріпоче, переливається 
барвами і мелодіями навколишнього світу» [5, 
с. 194]. 

Освоюючи літературні твори різних жанрів 
(вірші, оповідання, загадки, прислів’я, 
скоромовки, лічилки тощо), діти вчаться 
усвідомлювати настрої, переживання героїв, 
правильно оцінювати їхні вчинки, 
розмірковують над співвідношенням добра і зла, 
осмислюють власну поведінку і стосунки з 
товаришами, навчаються правил чемності і 
ввічливості. Через пізнання характерів 
літературних героїв школярі вчаться розуміти 
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інших і самих себе, розбиратися в людях, 
набувають соціально-комунікативного досвіду.  

Прикладом синтезу двох мистецтв – 
літератури і музики – є пісня, в якій словесний і 
музичний образи нероздільні, тут мовне і 
музичне інтонування становлять єдине ціле у 
процесі творення художнього образу. Тому, 
думаємо, переконливою є точка зору багатьох 
дослідників (Г. Довженок, К. Луганська, 
О. Федій та ін.), що розпочинати опанування 
музичного мистецтва дітьми доцільно з вивчення 
інтонаційної мови української пісні, в першу 
чергу, одного із стародавніх жанрів – народної 
дитячої пісні: вона відповідає 
психофізіологічному розвитку дитини, її 
метроритмічна та інтонаційна структура 
підпорядкована рухам, що дає можливість пісні 
бути органічною частиною забав та ігор.  

З музикою тісно пов’язане мистецтво танцю, 
власне хореографічний образ виникає з музично-
ритмічних рухів, доповнюваних пантомімою. 

Зокрема, у процесі занять танцем учень 
відшліфовує соціально-перцептивне вміння 
легко «читати» відтінки почуттів, настрою іншої 
людини за її мімікою, позами, жестами; власна ж 
комунікативна поведінка школяра як суб’єкта 
спілкування стає експресивно-виразнішою, 
гнучкішою, розкутішою, зрозумілішою для 
оточення. 

Крім того, хореографія, як мистецтво 
колективне, сприяє формуванню у дітей якостей, 
важливих для ефективного спілкування: 
товариськості, толерантності, уважності, навичок 
спільної праці. Збагачується загальна культура 
учнів, вони привчаються до охайності, 
дисциплінованості, набувають гарних манер, 
стрункої постави, вчаться легко і граціозно 
рухатись. Одним словом, для збагачення 
загальнокультурного та власне комунікативного 
потенціалу молодших школярів необхідно 
активніше використовувати виховні можливості 
хореографії, тим більше, що танець є одним із 
найпопулярніших видів мистецтва серед дітей 
цього віку. 

Осмислюючи вплив мистецтва на процес 
формування дитини як суб’єкта спілкування, 
потрібно підкреслити важливість одного з його 
різновидів – театрального мистецтва. 
Особливістю театральної діяльності є 
синтезування різних видів художньої творчості 
воєдино: художнього слова, драматичної дії, 
музики, танцю, пантоміми, декорацій та 
атрибутів, створених у процесі образотворчої 
діяльності. У театральній грі, імпровізаціях на 
задану тему-образ, в етюдах на перевтілення 
формується   здатність     суб’єкта     художнього  

спілкування до розуміння інших людей 
(характерів, учинків), збагачується емоційна 
чутливість, розвиваються комунікативні 
здібності дитини. Адже учень-актор повинен 
володіти спостережливістю, увагою, такими 
засобами спілкування, як добра дикція, 
інтонаційна різноманітність мовлення, виразна 
міміка, пластика тіла. З точки зору набуття 
молодшими школярами досвіду спілкування 
важливо також, що створення художнього образу 
протікає на очах у глядачів. Особливо це 
стосується дітей сором’язливих, скутих, яким 
театрально-ігрова діяльність може допомогти 
подолати невпевненість у собі, підвищить їхню 
самооцінку, навчить вільно і невимушено 
триматися на людях. 

Тут доречно наголосити на одному з 
різновидів театральної діяльності, який є 
особливо актуальним для дітей молодшого 
шкільного віку, – грі-драматизації за сюжетами 
українських народних казок.  

Світ казки – це світ, побачений очима 
дитини. Дійсно, казка, як один з улюблених 
жанрів художньої творчості, близька і зрозуміла 
довірливій дитячій душі, схильній до фантазії, 
вимислу. Без зайвих повчань, моралізаторства, 
через образи казкових героїв діти переживають 
моральні категорії на емоційно-чуттєвому рівні, 
а переживаючи, роблять їх надбанням свого 
життєвого досвіду, трансформують 
сконцентрований у художніх образах соціальний 
досвід в індивідуальний. Ідентифікуючи себе з 
казковими героями, діти беруть за взірець добрі 
вчинки та якості персонажів, а негідну поведінку 
(заздрощі, грубість, хвалькуватість) піддають 
осуду. Розігруючи ролі, діти вчаться аналізувати 
хороші та погані вчинки, передавати своє 
ставлення до уявного казкового героя, 
засвоюють зразки комунікативної поведінки, 
оволодівають засобами спілкування: виразним, 
інтонаційно багатим мовленням, мімікою, 
експресією жестів, поз, розвивають уміння 
відчувати і розуміти партнерів.  

Отже, мистецтво, взяте у всій 
різноманітності видів і жанрів, є потужним 
джерелом розвитку духовного потенціалу 
особистості. У соціально-педагогічному сенсі 
мистецтво постає суспільно доцільним способом 
виховного впливу на індивіда, формування його 
світогляду, моральності, досвіду соціальної 
поведінки. Воно відтворює особистість цілісно, 
впливаючи на всю структуру свідомості і 
самосвідомості, формує універсальні людські 
здібності, важливі для будь-якої діяльності і 
спілкування. 
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УДК 373.2.011.3.502 

ПОЕТИКА ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ПЕДАГОГІКИ 
В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Ірина БАРАНЮК (Кіровоград) 
У статті досліджуються основні виражальні засоби творів художньої педагогіки Василя Сухомлинського. На прикладі 

аналізу кількох оповідань шляхом комплексного підходу доведено, що домінантними в поетиці художньо-педагогічних текстів 
В. Сухомлинського є два рівні: внутрішній світ твору та його підтекстова сфера.  

Ключові слова: внутрішній світ твору, виховання красою, гуманна педагогіка, підтекст, художня педагогіка. 
В статье исследуются основные выразительные средства художественной педагогики Василия Сухомлинского. На примере 

анализа нескольких рассказов путём комплексного подхода доказано, что в поэтике художественно-педагогических текстов 
доминантными являются два уровня: внутренний мир произведения и его подтекстовая сфера. 

Ключевые слова: внутренний мир произведения, воспитание красотой, гуманная педагогика, подтекст, художественная 
педагогика. 
Такі видатні класики гуманної педагогіки 

ХІХ–ХХ століття як Костянтин Ушинський, Лев 
Толстой, Януш Корчак, Василь Сухомлинський, 
Шалва Амонашвілі є авторами казок, притч, 
оповідань, що містять у собі зміст виразного 
педагогічного спрямування. Це закономірність, 
яка породжена прагненням видатних педагогів-
гуманістів розширити арсенал засобів 
педагогічного впливу за рахунок слова, 
наділеного художньою енергією, яка володіє 
підвищеним потенціалом педагогічного впливу. 
Відомо, що художній та педагогічний талант 
автентичні за своєю природою. 

Постає питання: чому художня педагогіка 
твориться на царині гуманної педагогіки? Треба 
взяти до уваги, що категорія «краса», без якої 
неможлива художність, найтіснішим чином 
пов’язана з категорією «добро», що є засадничою 
категорією гуманної педагогіки. Краса є 
найтоншим за формою і найшляхетнішим за 
змістом педагогічним інструментом.  

Завдання цієї статті полягає у виявлені 
основних особливостей поетики творів 
художньої педагогіки В. Сухомлинського та 
дослідженні системи виражальних засобів 
педагогічних текстів, які створені з метою 
впливу на юного читача. Ця сконцентрованість 

виражальних зусиль на здійсненні виховного 
впливу перебуває в серйозній колізії з істинною 
художністю, яка не терпить оголеної ідейної 
тенденційності, відкритого моралізаторства.  

Гіпотеза нашого дослідження полягає у тезі, 
що твори художньої педагогіки 
В. Сухомлинського не тільки не втрачають 
художню якість через свою ідейно-педагогічну 
заангажованість, а навпаки, досягають у плані 
«чистої» художності справжнього успіху. 
Щоправда, ця художність особлива, у неї своя 
органіка і своя ґенеза, яка йде від народних казок 
та художньої педагогіки К. Ушинського, 
Л. Толстого та інших митців. Саме в художності, 
що притаманна етичним оповіданням 
В. Сухомлинського, криються головні секрети їх 
педагогічного впливу. Тому питання художності 
педагогічних творів видатного вченого є 
актуальною науковою проблемою.  

Одна з перших спроб знайти «ключі» до 
розв’язання цієї проблеми належить академіку 
Ользі Сухомлинській, яка підійшла до проблеми 
з культурологічних позицій [3, с. 3–8]. 

Проблема формування дитячої особистості 
засобами художньої літератури в педагогічній 
спадщині В. Сухомлинського відображена в 
працях Побірченко Н. та Соколовської О. 
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Науковці Макаренко О. та Монке О. 
досліджували аспект впливу творів 
В. Сухомлинського на виховання дітей. 
Літературній спадщині В. Сухомлинського 
присвячені праці Русакова В. Питання 
художності творів В. Сухомлинського 
залишається малодослідженим науковцями. 

Розгадка художності потребує відповідного 
підходу саме з позицій поетики як науки про 
художність, а точніше, про засоби творення 
художності. Але, виходячи з того, що у творів 
художньої педагогіки В. Сухомлинського є своя 
специфіка, необхідно відзначити, що поетика 
художнього педагогічного тексту має свою 
особливу структуру. Нас менше мають цікавити 
традиційні для художньо-літературних текстів 
суто мовні (епітет, метафора і т.п.), 
характеротворчі, ритмомелодійні чи 
композиційні виражальні засоби. На нашу думку, 
домінантними в поетиці художньо-педагогічного 
тексту В. Сухомлинського є два рівні – 
1) внутрішній світ твору; 2) його підтекстова 
сфера. Окремо розглянемо кожний із цих рівнів.  

Внутрішній світ твору художньої 
педагогіки як фактор виховного впливу. 
«Внутрішній світ літературного твору», 
«художній світ літературного твору» є широко 
вживаними в літературознавчій науці 
категоріальними поняттями. «Художній світ є 
потужним засобом впливу на читача, а значить, 
він є складником поетики твору» [2, с. 99] – пише 
літературознавець Григорій Клочек. 
Сприймаючи твір, читач немов би «входить» у 
світ, що зображений в ньому, починає жити в 
його атмосфері. Рівень художності твору 
визначається «магією» тексту, його здатності 
«втягнути» у свій внутрішній світ читача. Процес 
сприймання твору визначається ще й здатністю 
реципієнта ввійти в його світ, «декодувати» його 
образну систему. І ця здатність «декодування» 
залежить від багатьох чинників – 
інтелектуального розвитку читача, рівня його 
літературної освіченості, що характеризується 
здатністю сприймати художнє слово, його 
«аромат» – саме на цьому неодноразово 
наголошував В. Сухомлинський. Підготувати 
дитину до повноцінного сприймання художнього 
слова – є одним із найголовніших завдань 
лінгводидактики видатного педагога. Інші 
чинники – життєвий досвід, емпатичні 
можливості, інтерес до зображуваних у 
художньому світі подій, предметних реалій 
тощо.  

Внутрішній світ художніх педагогічних 
текстів В. Сухомлинського вибудовувався таким 
чином, щоб дитина-реципієнт (читач або ж 
слухач) входив у нього як у свій дитячий світ, де 
він все впізнає, і це упізнавання є для нього 
надзвичайно природним і приємним процесом, 

над яким він, зрозуміло, не задумується. Таке 
легке входження у світ, який зразу стає для 
дитини близьким, сприяє одному надзвичайно 
важливому для сприймання педагогічного тексту 
фактору – дитина ще глибше вірить у події, які 
відбуваються у творі. А якщо глибше вірить, то 
виховний потенціал, закодований у творі, краще 
засвоюється дитиною-реципієнтом.  

У мистецтвознавстві відоме правило, яке 
деякі естетики трактують як універсальний 
мистецький закон: «інтенсивність художнього 
сприймання і насолодження прямо пропорційна 
упорядкованості і складності художнього 
феномена. За інших рівних вимог менш складний 
твір більш дохідливий, але менш дієвий» [1, 
с. 274] . Такі висновки, що побудовані на 
науковій основі, є цілком справедливими. 
Виходить, вони суперечать нашим висновкам 
про легкість входження дитини-реципієнта в 
художній світ творів В. Сухомлинського як 
«менш дієвий» чинник педагогічного впливу. 
Стосовно творів художньої педагогіки 
В. Сухомлинського, цей закон діє. Просто треба 
врахувати їх одну винятково важливу 
особливість: дитина легко і з радістю входить у 
художній світ твору, непомітно для неї самої 
відчуває потребу розкрити складний художній 
смисл. Ця інтелектуальна напруга стимулюється 
потребою розгадати підтекстову сферу твору, яка 
з винятковим умінням вибудовувалася 
В. Сухомлинським у більшості його художніх 
творів. Розкодований дитиною смисл входить у її 
свідомість і вже стає її смислом, складовою її 
духовного життя. У поєднанні в художньому 
світі твору цих двох складових – доступності для 
дитячого сприймання та наявності підтекстової 
сфери, яка потребує декодування, – криється 
один з найголовніших «секретів» впливовості 
творів художньої педагогіки В. Сухомлинського. 

О.В. Сухомлинська зробила вдалу, на наш 
погляд, спробу рубрикувати художні мініатюри 
Василя Олександровича за «формами долучення 
дитини до культури:  

– народна культура;  
– природа як частина культури;  
– шкільна культура;  
– сім’я як культура;  
– гендерна культура» [3, с. 4] .  
Така класифікація творів художньої 

педагогіки В. Сухомлинського за культурними 
ознаками допомагає визначити головні 
домінанти їх художніх світів.  

«Народна культура» – це перш за все 
українськість художнього світу казок і оповідань 
Василя Олександровича. Вона проявляється в 
особливому мовному ладі, в пейзажах, які 
сповнені власне українськими знаковими 
деталями (гаї, ставки, верби над ставками, зелені 
поля, жайворонок в небі, Дніпро…), у хатньому 
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побуті, одязі, в народній моральності, у 
чисельних виявах національного менталітету і 
т.д.  

Природа, як і належить, домінує у 
внутрішніх світах численних оповідань, що 
присвячені красі навколишнього світу та 
екологічним проблемам.  

В. Сухомлинський володіє здатністю 
буквально кількома штрихами ввести читача в 
шкільний світ, де він, починає жити в добре 
знайомій йому атмосфері школи.  

Багато творів Василя Олександровича 
присвячено родинному, домашньому життю. І 
тут теж видатному педагогу та майстру слова, 
вистачає буквально кількох образних деталей, 
щоб ввести юного читача у світ української сім’ї, 
де панують такі традиційні сімейні цінності, як 
злагода, взаємоповага між батьками, шанобливе 
ставлення до старшого покоління – дідусів і 
бабусь.  

Гендерний підхід В. Сухомлинського-
письменника виявляється не тільки в тому, що в 
багатьох оповіданнях він веде розмову про 
взаємовідносини між хлопчиками і дівчатками. 
Один із прихованих «секретів» впливовості його 
педагогічних текстів полягає у гендерній 
спрямованості художніх світів, коли одні 
оповідання тонко розраховані на реципієнтів-
хлопчиків, а інші – на реципієнтів-дівчаток.  

Треба відзначити, що зазначена рубрикація 
художніх світів є досить умовною. Насправді ж, 
вдаємося до неї як до спроби певним чином 
внутрішньо структурувати проблему, вбачаючи в 
цьому певний пізнавальний сенс. Насправді ж, 
дуже часто ці світи в межах одного твору 
перебувають у певному синтезі. 

Про підтекст. Ми вже говорили про 
важливу функцію підтекстової сфери казок і 
оповідань В. Сухомлинського та про «механізм» 
дії підтексту: потреба його розгадати 
«завантажує» роботою інтелект дитини-
реципієнта; таким шляхом – через 
інтелектуальний пошук – юний читач відкриває 
для себе якусь важливу істину морально-
етичного порядку. Важливо підкреслити, що таке 
відкриття позначене ефектом художності, і 
залишає у внутрішньому світі дитини тривке, 
можливо, на все наступне життя, враження.  

Наука про художню літературу давно визнає 
наявність у творі підтекстових (імпліцитних, 
тобто прихованих) смислів ознакою художності 
тексту. Іншими словами – підтекстова сфера 
твору є одним із генераторів художньої енергії. 
Ще у старояпонських, старокитайських та 
староіндійських трактатах, присвячених 
мистецтву слова, можна знайти чимало 
концептуальних тверджень стосовно природи 
підтекстових смислів. Художня література ХХ 
століття також позначена наявністю у творах 

підтекстової сфери, яка є одним із чинників 
художності.  

В. Сухомлинський, з його розвинутим даром 
Слова та величезним інтересом до художньої 
літератури, з постійним, ще з юнацьких літ, 
бажанням бути письменником, не міг не 
цікавитися «таємницями» літературної 
майстерності, а через те не міг не звернути увагу 
на величезну роль підтексту в творенні 
художнього впливу. А так як задумані ним казки 
та різножанрові оповідання (пейзажні 
замальовки-мініатюри, новели, оповідання 
притчового характеру і т.п.) писалися як твори з 
виразною педагогічною дією, то він, чудово 
розуміючи, що вплив естетичний, тобто вплив 
Красою, є найбільш тонким і найбільш 
ефективним засобом виховання, домагався, щоб 
вони були по-справжньому художніми. 
Виховання, якщо воно ефективне, апелює перш 
за все до емоційного світу дитини. Виховна дія 
відбувається через збудження емоції. А емоція, 
заряджена естетичністю, тобто художністю, є 
емоцією вищого, найбільш шляхетного рівня. Її 
дія є, по-перше, інтенсивною, а, по-друге, 
тривкою. Враження від казки чи оповідання 
залишається на все життя.  

Найбільш поширений жанровий різновид 
оповідань В. Сухомлинського – це мініатюрні 
новели, сюжет яких складається з одного або ж 
кількох епізодів-картин, в яких зображено 
вчинок дитини-героя новели. Як правило, в 
таких випадках зображений вчинок містить у 
собі підтекстовий смисл, розкриття якого само 
по собі наділене виховним ефектом.  

Зовсім інша природа підтексту, наприклад, в 
оповіданнях притчового характеру. Наявність у 
них ознак притчевості легко відчувається, і це 
відчуття немовби підказується реципієнту: 
шукай підтекст, добирайся до нього, розгадуй, 
пізнавай, формулюй його.  

З метою проілюструвати на конкретному 
матеріалі висловлені твердження про художній 
світ твору та підтекст як важливі чинники 
художньо-педагогічного впливу, проаналізуємо 
кілька творів В. Сухомлинського [5]. 

Як діти раділи, а Ялинка плакала  
Наближався Новий рік. Поїхали люди до 

лісу, зрубали струнку Ялинку. Привезли її у 
велику світлу кімнату. Поставили посередині, 
прикрасами та цукерками прибрали. Бігають 
діти навколо Ялинки, милуються, пісні співають. 
Радісно дітям. А Ялинці страшно й сумно. Бо 
немає ні лісу темного, ні зайчика сірого, ні неба 
синього, ні місяця ясного. Бо в ногах у неї не 
снігова ковдра, а папірці барвисті всякі.  

Заплакала з туги Ялинка, та ніхто й не 
помітив гіркої сльози, що впала з гілки на 
підлогу. Одна тільки дівчинка синьоока 
помітила, зітхнула й тихо прошепотіла: 
«Ялинка плаче…»  
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Закінчилося новорічне свято. Поїли діти 
цукерки, познімали прикраси. А Ялинку викинули 
на подвір’я… Біля неї стояла синьоока дівчинка.  

У даному оповіданні підтекст проявлявся у 
формі дещо прихованої ідеї педагогічного 
характеру. Виховний вплив здійснювався не 
прямо, а опосередковано, через художні образи, 
що наділені підтекстовими смислами.  

Художній світ оповідання – «шкільний», а 
значить, добре знайомий учням, бо кожний з них 
знає, що таке новорічний шкільний ранок. Тому 
розповідь про Ялинку, яку привезли з лісу, 
поставили у великій кімнаті, прикрасили, – і все 
це для того, щоб діти веселилися біля Ялинки, 
танцювали навколо неї і співали пісні – 
зустрічали Новий Рік.  

Все, що описане в оповіданні, легко 
викликає у пам’яті дітей спогади про шкільні 
новорічні ранки, в яких вони брали участь. Це 
той випадок, коли художній текст наділений 
ступенем асоціативності. Мова йде про один із 
«секретів» педагогічної дієвості оповідання, а 
саме: учні легко входять в художній світ твору, 
для них він виявляється добре знайомим. Це буде 
їхній світ, вони будуть вірити тим подіям, які 
відбуватимуться у цьому світі. І з чим більшою 
вірою вони сприйматимуть ці події, тим 
сильнішим буде вплив педагогічної ідеї, що 
закодована в тексті оповідання.  

А подій на тому новорічному святі була 
кілька. Перша з них: «Заплакала з туги Ялинка, 
та ніхто й не помітив гіркої сльози, що впала з 
гілки на підлогу.  

Одна тільки дівчинка синьоока помітила, 
зітхнула й тихо прошепотіла: «Ялинка плаче…»  

Увага юного читача, що перебуває в 
знайомій атмосфері новорічного свята, раптово 
переключена на Ялинку, якій стало страшно й 
сумно, бо «немає ні лісу темного, ні зайчика 
сірого, ні неба синього, ні місяця ясного». 
Ялинка заплакала, немов жива істота. Але автору 
недостатньо того,що дитина зверне увагу на 
Ялинку, як на живу істоту, що має своє ім’я 
(Ялинка – з великої букви). Автору важливо, щоб 
викликати у юного читача співчутливість до 
красуні Ялинки, яку зрубали в лісі і силоміць 
привезли на це чуже свято, на якому їй так 
боляче. З метою викликати в дітей 
співчутливість до Ялинки, В. Сухомлинський 
вдається до спеціального прийому – показує 
дівчинку, яка одна з багатьох помітила, як 
Ялинка плаче, і глибоко пройнялася її болем – 
сама зітхнула. Дівчинка дуже гарна – синьоока! 
Але вона особливо гарна своєю здатністю до 
співчутливості. Показавши цю дівчинку, автор 
переключає увагу юного читача на неї, змушує 
його ідентифікувати себе з цією доброю і 
красивою дівчинкою. І цей момент ідентифікації, 
який полягає у тому, що маленький читач 

порівнює себе з дівчинкою і таким чином 
відбудеться мимовільна спроба зрозуміти її, 
пройнятися почуттям співчутливості є дуже 
важливим для створення педагогічного впливу 
на юного читача. Якщо ж така ідентифікація не 
відбудеться чи відбудеться у недостатній мірі, то 
автор застосовує ще один прийом, який все-таки 
змусить юного читача зосередити свою увагу на 
нещасній, покинутій ялинці і одинокій синьоокій 
дівчинці, яка одна стоїть біля неї.  

«Закінчилося новорічне свято. Поїли діти 
цукерки, познімали прикраси. А Ялинку викинули 
на подвір’я… Біля неї стояла синьоока дівчинка».  

Останні речення оповідання немовби 
посилають читача до підтексту, бо змушують 
шукати відповідь на запитання: чому синьоока 
дівчинка стоїть біля викинутої ялинки. І якщо 
вчитель, читаючи з дітьми оповідання, попросить 
їх висловитися про те, що почуває, про що думає 
дівчинка, стоячи біля ялинки, то це означатиме, 
що діти, шукаючи і висловлюючи відповіді на ці 
питання, почнуть заглиблюватися у підтекстову 
сферу твору. 

Оповідання скомпоноване таким чином, що 
його кінцівка посилає читача до підтексту – 
розгадувати його, заглиблюватися у художні 
смисли проблематики твору. І в такому випадку 
оптимальність методичного рішення учителя 
полягає в тому, щоб «іти за автором», який, 
посилаючи читача розгадувати підтекст, все 
зробив для того, щоб він відчув і зрозумів: 
використовувати ялинку для власної утіхи – 
злочин, бо вона є частинкою живої природи. І 
знову приходить розуміння того, що в кожному 
своєму оповідання Василь Олександрович 
нагадує митця, який делікатними дотиками своїх 
чутливих пальців обережно ліпить душу дитини.  

  
Тихо, бабуся відпочиває  
Прийшла зі школи маленька Галинка. 

Відчинила двері, щось хотіла весело сказати 
мамі. А мама посварилася на неї пальцем і 
шепоче:  

– Тихо, Галинко, бабуся відпочиває. Цілу ніч 
вона не спала, боліло серце.  

Галинка тихенько підійшла до столу, 
поклала книжки. Пообідала й сіла уроки вчити. 
Читає книжку тихо про себе, щоб не розбудити 
бабусю.  

Відчиняються двері, заходить Оля, 
Галинчина подружка. Вона голосно й каже:  

– Галинко, слухай…  
Галинка посварилась на Олю пальцем, як 

мама на неї, і пошепки мовить:  
– Тихо, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не 

спала, боліло серце.  
Сіли дівчатка до столу й розглядають 

малюнки. А із заплющених бабусиних очей впали 
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дві сльозинки. Коли бабуся прокинулась, Галинка 
й питає:  

– Бабусю, а чого ви плакали уві сні?  
Бабуся усміхнулась, приголубила Галинку. В 

її очах світилася радість.  
Знайомство з цим оповіданням дає уявлення 

про «механізм» педагогічного впливу, 
спрямованого власне на етичне виховання. 
Галинка, прийшовши зі школи і дізнавшись від 
мами, що бабуся захворіла, почала вести себе як 
добре вихована дівчинка: книжку читає тихо, 
щоб не розбудити бабусю. А коли приходить її 
подружка Оля і починає голосно розмовляти, 
Галинка посварилась на Олю пальцем і пошепки 
сказала: «Тихо, бабуся відпочиває». Юний читач 
стає свідком поведінки зразкової, такої, яку 
потрібно наслідувати.  

В. Сухомлинський обмежився лише 
моделюванням зразкової поведінки дівчинки з 
метою продемонструвати таку поведінку юному 
читачеві, то «механізм» педагогічного впливу 
спрацював би неефективно через те, що не було 
б тієї магії художності, завдяки якій більшість 
творів видатного педагога і письменника стають 
шедеврами художньої педагогіки.  

Пригляньмося уважніше до фінальної 
частини оповідання: «Сіли дівчатка до столу й 
розглядають малюнки. А із заплющених 
бабусиних очей впали дві сльозинки. Коли бабуся 
прокинулась, Галинка й питає:  

– Бабусю, а чого ви плакали уві сні?  
Бабуся усміхнулась, приголубила Галинку. В 

її очах світилася радість».  
Якщо читачу вдасться заглибитися у 

підтекстову сферу цього фрагменту, то він зразу 
ж відчує повів магії художності. Процес 
заглиблення у підтекст є процесом його 
розгадки, процесом проникнення в художній 
смисл, процесом його відкриття. 

Чому «із заплющених бабусиних очей впали 
дві сльозинки»? Якщо юний читач зуміє 
відповісти на це питання, то це означатиме: він 
піднявся до розуміння того, що дві бабусині 
сльозинки були сльозами радості. Бабуся лежала 
із закритими очима, але вона чула, як себе 
поводить Галинка, оберігаючи її спокій. Вона 
була зворушена вихованістю своєї внучки, її 
співчутливістю і глибокою повагою до неї, 
бабусі.  

Таким чином, В. Сухомлинський не тільки 
показав читачам приклад справжньої 
вихованості, а й підняв читача до розуміння 
краси етичного вчинку, який ґрунтується на 
щирості, любові та співчутливості.  

Висновки. Ми розглянули всього кілька 
творів художньої педагогіки В. Сухомлинського. 
А всього їх більше 1500 – оповідань, притч, 
казок, етюдів, замальовок, – неосяжний материк, 
що містить у собі безцінні духовні скарби.  

Як предмет дослідження, художня 
педагогіка потребує підходів з використанням 
інструментарію принаймні трьох наук – науки 
про художність (відповідні напрями 
літературознавства), педагогіки та філософії 
(етики).У застосуванні такого комплексного 
підходу і полягають, на нашу думку, 
перспективи дослідження художньої педагогіки 
В.Сухомлинського. Особливо важливо розкрити 
художню природу твору, бо власне наявність у 
ньому художньої енергії визначає його 
педагогічну впливовість.  

Треба погодитись з тим фактом, що твір 
художньої педагогіки – це не чиста художня 
література з її досить широкою і часом доволі 
розмитою полі функціональністю. Художня 
педагогіка позначена прагматизмом. Це ставить 
її у певну межову ситуацію, де постійно чатує 
небезпека набути виразної тенденційності, яка 
знищує субстрат художності, позбавляючи твір 
педагогічної функціональності як його сутності.  

Феномен художньої педагогіки 
В. Сухомлинського полягає в тому, що йому 
вдалося щасливо уникнути цієї небезпеки, коли 
прагматизм педагогічної ідеї виявляє свою 
несумісність з художністю.  

Успіх Василя Олександровича ґрунтується 
на кількох засадах. Перша з них полягає у 
видатній художній обдарованості митця, його 
літературно-художній освіченості, яка дозволяла 
йому оволодівати тонкощами письменницького 
ремесла. Другий важливий чинник художнього 
успіху В. Сухомлинського обумовлений високою 
гуманністю його педагогічних ідей. Його 
художня педагогіка підтверджує думку, що такі 
морально-етичні категорії як любов, добро, 
співчутливість перебувають у найтісніших 
взаємопереходах з категорією краса. А краса 
суть художність.  
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ВЗАЄМОДІЯ ПОЧАТКОВОЇ І ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
У РОЗВИВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Тетяна БАШИНСЬКА (Київ) 
У статті розкривається сутність поняття «розвивальне середовище». Зроблено аналіз досвіду створення 

розвивального середовища для учнів початкової школи та дошкільнят. Відмічено значимість цього досвіду для 
обґрунтування моделі взаємодії початкової школи із дошкільним навчальним закладом у сільській місцевості. 

Ключові слова: розвивальне середовище, сільська школа, початкова школа, дошкільний навчальний заклад, взаємодія. 
Раскрыта сущность понятия «развивающая среда». Сделан анализ опыта создания развивающей среды для учеников 

начальной школы и дошкольников в педагогическом наследии В. Сухомлинского. Показано значение этого наследия для 
моделирования взаимодействия начальной школы с дошкольным учебными заведениями в сельской местности. 

Ключевые слова: развивающаясреда, сельская школа, начальная школа, дошкольноеучебноезаведение, взаимодействие. 
Постановка проблеми. Нові підходи до 

організації навчально-виховного процесу в 
сільській місцевості обумовлюють необхідність 
створення умов для рівного доступу до якісної 
освіти дітей, що там проживають. Особистісна 
орієнтація освітнього процесу актуалізувала ідею 
розвивального навчання. Тому виникає потреба в 
дослідженні педагогічних умов формування 
розвивального середовища початкової школи в 
загальноосвітніх навчальних закладах сільської 
місцевості. 

Зазначимо, що розвивальне середовище ми 
розглядаємо як «спеціально змодельовані місце й 
умови, що мають розвиваючу спрямованість; як 
багатомірний соціальний простір, що забезпечує 
різноманітні варіанти вибору оптимальної 
траєкторії розвитку і дорослішання особистості 
відповідно до індивідуальних особливостей її 
фізичного, соматичного, психічного, 
психологічного, – духовно-морального і 
соціального здоров’я, що дозволяє: дітям – 
самовизначатися в різноманітних видах 
діяльності й у взаємодії з різними 
співтовариствами; педагогам – створювати 
умови для соціалізації дітей у широкому 
соціальному й культурному контексті; батькам – 
брати участь у створенні (як замовникам) 
широкого діапазону освітніх послуг; 
організаторам і управлінцям – ухвалювати 
управлінські рішення з орієнтацією на 
різноманітність освітніх інтересів і умов» [8, 
c. 25]. 

Вихідним положенням для розроблення 
розвивальних освітніх систем є гіпотеза 
Л. Виготського про динаміку співвідношень 
процесів навчання й розвитку, сутність якої 
полягає в тому, що дитина в процесі навчання, 
тобто спілкуючись й співробітничаючи з 
дорослими й однолітками може досягти 
більшого, ніж те, що входить у межі її 
можливостей. Дещо нове дитина може зробити 
сама після того, як вона це робила разом з 
іншими. Отже, «...те навчання є добрим, яке 
забігає наперед розвитку» [1, с. 386]. 

У різних розвиваючих освітніх системах, 
при загальній орієнтації на вказане положення 
Л. Виготського, здійснювались різні акценти на 
основні фактори розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорія розвивального навчання й розроблений на 
її основі значний навчально-методичний матеріал 
становлять основу системи навчання Ельконіна – 
Давидова, відповідно до якої, «змістом 
розвивального початкового навчання є 
теоретичні знання, методом – організація 
спільної навчальної діяльності молодших 
школярів (і в першу чергу організація 
розв’язання ними навчальних задач), продуктом 
розвитку – головні психічні новоутворення, 
притаманні молодшому шкільному віку» [2, 
с. 384]. 

Л. Занков основою психічного розвитку 
молодших школярів вважає нові способи 
організації процесу навчання [3]. Організоване 
під його керівництвом експериментальне 
навчання носило комплексний характер, 
створювалось на основі системи 
психодидактичних принципів: навчання на 
високому рівні складності; ведуча роль 
теоретичних знань; високі темпи вивчення 
матеріалу; усвідомлення школярами процесу 
учіння; систематична робота над розвитком усіх 
учнів. 

Проблемі вільного виховання та розвитку 
особистості в спеціально організованому 
середовищі присвячені наукові праці зарубіжних 
учених (М. Монтессорі, Р. Штайнр, С. Френе, 
Р. Кузіне, Г. Цукерман, Ш. Амонашвілі). Серед 
вітчизняних діячів особливе значення має 
педагогічна творчість В. Сухомлинського. 

М. Монтессорі пропагувала педагогічно 
обумовлену проблему організації середовища, 
найбільш відповідного потребам розвитку учнів 
[3]. Девіз школи Марії Монтессорі: «Допоможи 
зробити мені це самому». Клас ділився на зони: 
практичного життя, сенсорного розвитку, мовну, 
математичну, географічну, природознавчу. 
Учитель у такій школі впливав на дитину не 
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прямо, а через дидактичні матеріали, з якими 
дитина працює за підготовленою програмою.  

Роже Кузіне конкретизував принцип 
вільного розвитку дітей системою навчання за 
«методом вільної роботи групами» навколо 
центрів інтересів, який ґрунтувався на 
добровільному об’єднанні учнів, вільному виборі 
видів діяльності, допомозі вчителя дітям лише 
при необхідності [6, с. 46–61]. 

Відрізнялась від деяких позицій «нового 
виховання» педагогічна система С. Френе, який 
використовував у своїй роботі типографічні 
станки. Важливо, що в навчально-виховному 
процесі С. Френе використовував природне 
середовище, ідеалізуючи прекрасні моменти 
роботи в полі, догляду за тваринами, здорової 
втоми на свіжому повітрі.  

Цінним є досвід організації навчально-
виховного середовища за Дальтон-планом , 
започаткованим О. Паркхерст, сільською 
вчителькою, якій випало займатися в класі з 40 
учнями різної підготовки. Основою навчання 
були три основні принципи: «свобода 
(можливість працювати без перерви над тим, що 
в дану хвилину цікавить учня), взаємна 
допомога, та взаємодія серед колективу, 
відповідність зусилля бажаному результату» [7, 
с. 10]. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Висвітлення досвіду створення 
розвивального навчального середовища для учнів 
початкових класів та дошкільнят у педагогічній 
спадщині В. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. Яскравим 
прикладом створення ефективного 
розвивального середовища для молодших 
школярів є діяльність В. Сухомлинського в 
Павлиській школі на Кіровоградщині. 
Педагогом-гуманістом було створене цілісне за 
своїм педагогічним впливом розвивальне 
середовище, що уявляється як комплекс 
взаємозв’язаних мікросередовищ: естетичного, 
природного, соціального, ігрового, 
господарського, технологічного, інформаційного, 
дидактичного [9]. В основі принцип 
природовідповідності, який передбачає 
підпорядкування дизайну, режиму, змісті, методів 
навчання і виховання природі дитини й водночас 
– своєчасну орієнтацію педагогів на 
сенситивність дітей певного віку до окремих 
видів діяльності і впливів. Педагог радив 
учителям жити життям дитини, знайти спільну 
мову з нею, дивитися на світ очима дитини, вміти 
жити в дитячому вимірі часу, берегти, як велику 
цінність, дитяче сприймання часу, будувати й 
організовувати навчально-виховний процес так, 
щоб кожного дня дитина прожила бодай дві-три 
години в своєму дитячому вимірі часу. 
Педагогічне кредо педагогіки 
В. Сухомлинського: «Піднятися до духовного 

світу дитини», яке ввів у педагогіку Януш 
Корчак.  

Особливо новаторською була турбота 
Василя Олександровича про навчання і 
виховання дошкільнят з метою підготовки їх до 
початкової школи. 

Життя «Школи радості» розвивалося за ідеї: 
«Дитина за своєю природою – допитливий 
дослідник, відкривач світу. Так нехай перед нею 
розвивається чудовий світ у живих фарбах, 
яскравих і трепетних звуках, у казці та грі, в 
особистій творчості, у красі, що надихає її серце, 
у прагненні робити добро людям. Через казку, 
фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість 
– вірний шліх до серця дитини. Я буду так 
малюків уводити в навколишній світ, щоб вони 
кожного дня відкривали в ньому щось нове, щоб 
кожний наш крок був мандрівкою до джерел 
мислення й мови – до чудової краси природи. 
Дбатиму, щоб кожний мій вихованець зростав 
мудрим мислителем і дослідником, щоб кожний 
крок пізнання облагороджував серце й гартував 
волю» [9, c. 32].  

В. Сухомлинський великого значення 
приділяв природному середовищу. Педагог 
зазначав, що «Світ, що оточує дитину, – це 
передусім світ природи з безмежним багатством 
явищ, з невичерпною красою. Тут, у природі, 
вічне джерело дитячого розуму» [9, c. 17]. 
Подорожі в сад, на берег річки, ліс, поле 
відкривають перед дитиною щось нове. Тільки 
серед природи діти вступають у «царство свого 
виміру часу», а вчитель може побачити дітей 
такими, якими вони є насправді: безпосередніми, 
допитливими, спостережливими. Тільки за такої 
умови діти зможуть пізнати світ, а вчитель дітей. 
В. Сухомлинський підкреслював, що дуже 
важливо, щоб засвоєння перших наукових істин 
відбувалося не за підручником, а з джерел 
природи: «я проводив з дітьми подорожі до 
джерел слова: відкривав їм очі на красу світу і 
водночас намагався донести до дитячого серця 
музику слова. Я домагався, щоб слово було для 
дитини не лише позначенням речі, предмета, 
явища, а й несло в собі емоційне забарвлення – 
свій аромат, найтонші відтінки. Важливо було, 
щоб діти прислухалися до слова як до чудової 
мелодії, щоб краса слова і краса тієї часточки 
світу, яку це слово відображає, пробуджувала 
інтерес до тих малюнків, які передають музику 
звуків людської мови – до літер» [9, c. 78]. 

Могутнім джерелом і стимулом розумового 
розвитку школярів початкових класів стала 
«Книга природи». «Це – 3000 спостережень, 3000 
яскравих картин, що закарбувалися у свідомості 
дітей. Двічі на тиждень ми йшли в природу – 
учитися думати. Не просто спостерігати, а 
вчитися думати. Це були, по суті, уроки 
мислення. Не захоплюючі прогулянки, а саме 
уроки» [9, c. 129]. В.Сухомлинський завжди 
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пам’ятав: «...яскравий образ навколишнього 
світу для вчителя є джерелом, в різноманітних 
формах, барвах, звуках якого криються тисячі 
питань. Розкриваючи зміст цих питань, учитель 
немов перегортає сторінки «Книги природи»» 
[10, c. 130]. Ця Книга допомагала кожній дитині 
розвивати образне мислення як обов’язковий 
етап переходу до мислення поняттями. Читання 
«Книги природи» становило великий інтерес для 
дітей, гортаючи її сторінки, вони вчилися 
думати. 

Для розвитку мислення своїх вихованців 
В. Сухомлинський широко практикував 
розв’язування задач з «живого задачника». До 
цього його спонукало усвідомлення того, що 
«дитячі роки є школою мислення, а вчитель – це 
людина, що дбайливо формує організм і 
духовний світ своїх вихованців. Мозок дитини 
розвивається й зміцнюється в процесі 
встановлення багатогранних зв’язків з 
предметами і явищами навколишнього світу – 
причинно-наслідкових, часових, функціо-
нальних» [9, c. 145]. якої він вибирав нові й нові 
зразки, щоб стимулювали дитячу думку.  

В. Сухомлинський великого значення в 
навчально-виховному процесі надавав впливу 
музики й образотворчого мистецтва: «Я побачив, 
що дитячий малюнок, процес малювання -- це 
частина духовного життя дитини. Діти не просто 
переносять на папір щось з навколишнього світу, 
а живуть у цьому світі» [9, c. 53]. Він уважав, що 
«Дитяча душа однаково чутлива й до рідного 
слова, і до краси природи, і до музичної мелодії. 
Якщо в ранньому дитинстві донести до серця 
красу музичного твору, якщо в звуках відчує 
багатогранні відтінки людських почуттів, вона 
підніметься на такий щабель культури, якого не 
можна досягти ніякими іншими засобами» [9, 
c. 63]. 

Напередодні першого навчального року 
великий педагог-гуманіст дуже хвилювався за 
своїх вихованців: «Закінчується життя «Школи 
радості». Скоро мої вихованці стануть учнями, -- 
від цієї думки мені було і радісно й тривожно. 
Радісно від того, що один ще рік вестиму своїх 
малюків стежиною життя, праці й пізнання, що 
за рік мої малюки зміцніли, загоріли» [9, c. 95]. 
Тому він і надалі створював усі комфортні умови 
для розвитку учнів, роблячи плавний перехід від 
ігрової до навчальної діяльності своїх 
вихованців. Цей досвід дуже значимий для 
нашого дослідження. 

Ставши школярами, діти приймають 
активну участь у створенні естетичного 
предметно-розвивального середовища: «Куточок 
мрії», «Кімната казки», «Острів чудес», 
«Музична скринька» В. Сухомлинський 
зауважував, що особливо сильні естетичні емоції 
пробуджуються в дітей молодшого віку в тих 

випадках, коли зрозуміла, хвилююча ідея 
доноситься до свідомості вихованців у казковій 
формі. Саме із цією метою для молодших 
школярів у школі було обладнано спеціальну 
Кімнату казок. Музика, виразність мови дійових 
осіб, відтворення відповідної обстановки – усе це 
посилює естетичні почуття дітей. Багаторічний 
досвід переконував, що «естетичні, моральні та 
інтелектуальні почуття, які народжуються в душі 
дитини під враженням казкових образів, 
стимулюють потік думки, який пробуджує до 
активної діяльності мозок, зв’язує 
повнокровними нитками живі острівці 
мислення» [9, c. 176]. Казку педагог уважав 
невіддільною від краси, адже вона сприяє 
розвиткові естетичних почуттів, без яких 
неможливе благородство душі, щира чуйність до 
людського нещастя, горя, страждань. На думку 
В. Сухомлинського, завдяки казці дитина пізнає 
світ не тільки розумом, а й серцем. І не тільки 
вивчає, а відгукується на події і явища 
навколишнього світу, виявляє своє ставлення до 
добра і зла. 

В. Сухомлинський так описував діяльність 
цієї чудової кімнати: «У Кімнаті казки 
зародилися ляльковий театр і драматичний 
гурток. Тут діти вперше інсценували українську 
народну казку про Рукавичку, у якій оселилися 
хоробрі звірята. Потім з великим інтересом 
підготували інсценізацію казки про Царівну-
Жабу, японську казку про Горбатого горобчика» 
[9, c. 184]. Читання вчителем казок було 
своєрідним: казки і оповідання він знав 
напам’ять, а книжку брав лише для того, щоб 
показати малюкам ілюстрації. На думку 
В. Сухомлинського, читання в роки дитинства – 
це передусім виховання серця, доторкання 
людського благородства до потаємних куточків 
дитячої душі. Слово розкриває благородні ідеї, 
назавжди відкладає в дитячому серці зернятка 
людяності, з яких складається совість. 

Продовженням Кімнати казки можна назвати 
Острів чудес, створений у заростях терну та 
акації. Інтер’єр цього загадкового острова 
постійно змінювався – то він нагадував житло 
Робінзона, то перетворювався на країну 
Ліліпутію, то ставав штабом партизанського 
загону, то набував обрисів таємничої печери з 
казки П. Бажова «Малахітова шкатулка». У 
новому середовищі діти давали волю своїй уяві, 
розкривали потаємні куточки своїх душ. 
В. Сухомлинський ділився своїми 
спостереженнями: «Не знаю, чому це так, та в 
найдовші червневі вечори, коли попелястий 
небозвід здається якимось таємничим 
покривалом, – у цей час особливо бурхливо 
розпалювалася дитяча фантазія» [9, с. 187]. 

Своєрідним доповненням «Острова чудес» 
був «Куточок краси», який створили 
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першокласники. Діти мріяли про нього давно. 
Вони малювали у своїй уяві тихе, затишне місце, 
де незаймана краса природи доповнювалася б 
красою, створеною людськими руками. Учителі 
прагнули максимально посилити творчий 
елемент у праці найменших школярів. Для 7-8 
річних вихованців було створено кілька робочих 
кімнат, у яких вони займалися конструюванням, 
ліпили, вишивали. Кожне трудове завдання було 
розраховане не лише на точне виконання вказівок 
педагогів, а й на виявлення ініціативи, творчості. 
Високо оцінюючи творчість молодших школярів, 
В. Сухомлинський писав: «Творчість дітей – 
глибока своєрідна сфера їхнього духовного 
життя, самовираження і самоутвердження, у 
якому яскраво виявляється індивідуальна 
самобутність кожної дитини. Цю самобутність 
неможливо охопити якимось правилами, 
єдиними й обов’язковими для всіх» [9, с. 54]. 

Ідея створення розвивального середовища 
«Школи радості» має прихильників і втілюється 
в практику масової школи в Україні, близькому і 
далекому зарубіжжі. Багато навчально-виховних 
закладів України працюють за особистісно 
орієнтовною моделлю навчання для дітей 6–7 
років «Крок за кроком» [4].  

Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму. Великого значення набуває 
ідея створення шкільного середовища дитини, де 
цілеспрямовано й послідовно забезпечується 
цілісний процес фізичного, психічного, 
емоційного, морального та духовного розвитку 
особистості. Досвід створення розвивального 
середовища «Школи радості» В. 
Сухомлинського є основою для обґрунтування 
моделі взаємодії початкової школи із 

дошкільним навчальним закладом у сільській 
місцевості для побудови єдиної змістової лінії 
щодо забезпечення поступового розвитку дитини 
в навчанні. «Дошкільний і молодший шкільний 
визначають майбутнє людини», – ці слова 
видатного педагога В. Сухомлинського 
підкреслюють важливість підготовки дитини до 
навчання в школі. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
УЧНЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО. 

Ганна БЄЛАН (Херсон) 
У статті розглядаються погляди В.О.Сухомлинського на основні аспекти формування творчої особистості, 

актуальність яких зумовлена сучасними соціальними трансформаціями. Розглянуто ідеї педагога-гуманіста щодо 
основних напрямів організації виховного впливу педагогів на розвиток творчих якостей учня, особливості побудови змісту 
освіти тощо у контексті наукового дискурсу вітчизняної педагогіки та психології ХХ століття. 

Ключові слова: творчість, творча діяльність, навчально-виховний процес, освіта, виховний вплив. 
В статье рассматриваются взгляды В.А.Сухомлинского на основные аспекты формирования творческой личности, 

актуальность которых обусловлена современными социальными трансформациями. Рассмотрены идеи педагога-
гуманиста относительно основных направлений организации воспитательного воздействия педагогов на развитие 
творческих качеств ученика, особенности построения содержания образования и т.д. в контексте научного дискурса 
отечественной педагогики и психологии ХХ века. 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, учебно-воспитательный процесс, образование, 
воспитательное воздействие. 
Сучасний розвиток українського суспільства 

на засадах гуманізації та демократизації 
позначено суттєвими змінами пріоритетів та 
цінностей в сучасній системі освіти, 

характерною ознакою якої є поєднання 
історичного педагогічного досвіду з інноваціями. 
Побудова навчально-виховного процесу в 
сучасних загальноосвітніх навчальних закладах 
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на основі утвердження загальнолюдських і 
національних цінностей, здійснення особистісно 
орієнтованого підходу до дитини, формування 
молоді на засадах полікультурності спонукає до 
переосмислення освітнього простору сьогодення 
та історико-педагогічного досвіду вітчизняної 
школи, актуалізує звернення до витоків розвитку 
національної педагогічної думки.  

Ґрунтовне, науково-об'єктивне, 
конструктивне дослідження вітчизняної 
педагогічної спадщини є не тільки характерною 
ознакою сьогоднішнього розвитку педагогічної 
науки, що забезпечує дотримання принципів 
єдності, системності і наступності, але й 
обов'язковою умовою вдосконалення і 
підвищення якісного рівня освіти України.  

Однією з актуальних проблем розвитку 
національної системи навчання і виховання є 
активний пошук таких дидактичних підходів і 
засобів, які є максимально ефективними для 
досягнення сучасних освітніх цілей, 
пріоритетним серед яких є формування творчої 
особистості, діяльність якої характеризується 
високою пізнавальною активністю, 
самостійністю, ініціативністю, потребою у 
самовдосконаленні та наполегливістю у 
виконанні творчих завдань. Відтак, побудова 
навчально-виховного процесу у сучасних 
закладах освіти має ґрунтуватися на створенні 
сприятливих умов для виявлення та розвитку 
індивідуальних здібностей, природних нахилів та 
талантів дитини задля активізації її вищих 
потреб. Адже розвиток творчого потенціалу 
людини є важливою передумовою її 
самовизначення, активної професійної діяльності 
та успішної соціалізації. Дослідник у галузі 
психології В.Моляко у праці «Психологія 
вирішення школярами творчих завдань» (1983) 
зазначає:  
« … В повсякденній практиці, а особливо в 
практиці засвоєння дитиною-дошкільником, 
школярем, молодим працівником нових понять, 
рішень, завдань, які є для нього новими, ми часто 
маємо справу якраз із творчістю, яка відображає 
процес створення для даного суб’єкта 
цінностей – у вигляді понять, знань, умінь, 
розв’язань завдання, створення деталей тощо» [2, 
с. 41] 

В «Українському педагогічному словнику» 
творчість особистості визначається як 
продуктивна людська діяльність, здатна 
породжувати якісно нові матеріальні та духовні 
цінності суспільного значення. Творчість 
людини – комплексний феномен, багатогранне 
поняття, що пронизує всі сторони діяльності 
особистості і проявляється у всіх напрямках 
суспільної практики. У творчій діяльності 
особистості в органічній єдності переплелися і 
природний, і соціальний фактори: кожен від 

народження має певний творчий потенціал, який 
виражений у задатках – типологічних якостях 
нервових процесів. В той же час творчість являє 
собою здатність людини із матеріалу, який 
становить дійсність, створювати (на основі 
пізнання закономірностей об’єктивного світу) 
нову реальність, яка задовольняє численним 
суспільним потребам. 

Проблема формування творчої особистості 
засобами педагогічного впливу не є новою для 
науки. Вона посідає значне місце в дослідженнях 
провідних вітчизняних та зарубіжних науковців 
минулого і сьогодення. Значний внесок у 
розробку філософських та соціологічних 
аспектів теорії творчості зробили Г.Батищев, 
Г.Давидова, М. Каган, П.Кравчук, І.Кучерявий, 
Л.Сохань, А.Шептулін, Є.Шумілін та ін.; 
психологічні аспекти творчості представлені в 
працях Л.Виготського, В.Крутецького, 
О.Леонтьєва, В.Моляко, Я.Пономарьова, 
С. Рубінштейна та ін.; психолого-педагогічні 
проблеми формування творчої особистості, 
творчих здібностей, мотивів творчої діяльності 
досліджувалися І.Аверіною, В.Андрєєвим, 
Д. Богоявленською, А.Брушлінським, 
П.Енгельмеєром, В. Кан-Каликом, А. Маслоу, 
К.Тейлором, Е. Торренсом, В.Сухомлинським та 
ін.  

Однак, не зважаючи достатню розробленість 
даної проблеми у педагогічній, психологічній, 
філософській, соціологічній науковій літературі, 
дискусійним на сьогодні залишається питання 
про механізми впливу на творчу активність 
особистості та можливості керування її 
пізнавально-творчим процесом.  

Зрозуміло, що для вирішення цієї 
проблеми надзвичайно важливим є науково-
об’єктивне вивчення вітчизняного науково-
педагогічного досвіду, глибоке розуміння 
загальних ідей, принципів, розроблених 
видатними ученими минулого з метою їх 
переосмислення та творчого застосування, 
зокрема В.Сухомлинського.  

Проблема формування високої духовності, 
моральності дитини, і, як наслідок, формування 
творчої особистості дитини у спадщині 
В.О.Сухомлинського посідає одне з провідних 
місць і не втрачає своєї актуальності і на 
сучасному етапі функціонування педагогічної 
науки. У контексті означеного питання 
констатуємо, що творчий розвиток дітей 
дошкільного і шкільного віку був предметом 
особливого педагогічного зацікавлення ученого, 
і найбільш системно розкрито у таких його 
працях як «Серце віддаю дітям» (1969), 
«Проблеми виховання всебічно розвиненої 
особистості» (1969), «Народження громадянина» 
(1970), «Казки Школи під голубим небом» (1991) 
та інших.  
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Педагог був переконаний, що саме у ці 
періоди (дошкільний та шкільний) онтогенезу 
людини відбувається становлення світоглядних 
позицій, ціннісних орієнтирів, формування 
творчих якостей індивіду, адже дитинство є 
етапом найбільш інтенсивного розвитку 
людської особистості. Дитина не тільки 
накопичує знання, виробляє необхідні уміння та 
навички для успішної подальшої навчальної 
діяльності, але передусім формується її 
духовність, внутрішній світ, активна пізнавальна 
діяльність. 

Дитинство є визначальним у формуванні 
творчих здібностей особистості, цей період 
становлення людини детермінується 
психологами як сенситивний до будь-якого 
виховного впливу. Саме тому для педагогів і 
батьків так важливо у ці роки бурхливого 
морального, інтелектуального, емоційного, 
фізичного, естетичного розвитку дитини не 
припуститися помилок, які у подальшому будуть 
мати непередбачувані наслідки. 

Сучасні дослідники феномену творчості 
підкреслюють, що найважливішою властивістю 
творчої особистості є наполегливістьу 
досягненні мети, впевненість у собі. Не 
поодинокі випадки, коли, навчаючись у школі, 
дитина поступово втрачає віру у свої сили, 
починає сумніватися у власній здатності 
відкрити щось нове. Поновити впевненість вони 
можуть за умов використання завдань 
зростаючої складності, творчих завдань, що 
передбачають максимальну самостійність 
школяра. Отже, організація навчання як процесу 
активного пізнання, тобто оптимальне поєднання 
репродуктивної діяльності з творчою, 
продуктивною є незамінним фактором 
формування самостійної, мислячої, творчої 
особистості.  

На жаль, під час навчання в школі перед 
дитиною майже не постають завдання, 
вирішення яких сприяло б розвитку її творчих 
здібностей. Протягом навчання у школі творчі 
здібності дитини можуть не тільки перестати 
розвиватися, але й зникнути, якщо сучасна 
школа буде привчати дітей, в основному, до 
виконавчої діяльності, розвивати лише виконавчі 
здібності.  

Загальновідомим є факт, що діяльність 
людини може бути відтворюючою 
(репродуктивною) та творчою (продуктивною). 
Психологічні основи творчого процесу і 
реорганізації накопиченого досвіду особистості у 
формуванні на його основі нових комбінацій 
була предметом наукового зацікавлення багатьох 
вітчизняних психологів Л.Виготського, 
В.Крутецького, О.Леонтьєва, В.Моляко, 
Я.Пономарьова, С. Рубінштейна та інших.  

На особливу увагу заслуговує теорія 
психічного розвитку особистості, розроблена 

Л.Виготським, ім'я якого досі залишається 
знаковим у вітчизняній і зарубіжній 
психологічній науці. Хоча його спадщина, ідеї, 
підходи в окремі історичні періоди розвитку 
психології (з 1936 по 1956 рр.) залишалася поза 
науковим дискурсом через ідеологізацію всіх 
сторін суспільного життя, а, відповідно, і 
наукового. Так, після сумнозвісної постанови ЦК 
ВКП(б) «Про педологічні перекручення в 
системі наркомпросів» (4 липня 1936 р.), наукові 
ідеї та погляди Л. Виготського стали основною 
мішенню нищівної критики (О.І. Руднєва «Про 
педагогічні перекручення Л.Виготського»). 
Більшість його книг було вилучено, ім'я вченого 
цензори викреслювали з публікацій, а про 
перевидання його праць мова навіть йшла. 
Становище кардинально змінилося в період 
розквіту структурної лінгвістики і семіотики в 
СРСР, тобто з початку 60-х років. Саме тоді 
спадщина вченого отримала «друге життя», а 
його теорія психологічного розвитку особистості 
почала ґрунтовно вивчатися і популяризуватися.  

У контексті нашого дослідження проблеми 
психологічних основ творчості дітей вважаємо 
доцільним звернутися до розгляду основних 
аспектів праці Л.Виготського «Уява и творчість в 
дитячому віці. Психологічний нарис» (1930), яка 
безумовно суттєво вплинула на розвиток 
наукового уявлення про феномен творчості у 
вітчизняній психологічній та педагогічній 
науках. 

Саме у цій праці вченим було виокремлено 
таку складову психічного процесу, як значення 
уяви у творчій діяльності людини; зв'язок уяви з 
дійсністю; психологічний механізм творчої уяви; 
наявність творчого початку у повсякденному 
житті людей [1, с.6-12].  

За твердим переконанням Л.Виготського 
саме творча діяльність людини робить її 
особистістю. Творчу діяльність, що базується на 
комбінуючих здібностях, психолог називав 
уявою або фантазією і пов’язував їх із 
мисленням. За допомогою уяви на основі 
трудової діяльності подумки здійснюється вихід 
людини за межі того, що безпосередньо 
сприймається. Особливого значення набуває 
розвиток активної уяви як відтворюючої 
(створення образу предмета, явища за його 
описом), так і творчої (створення нових образів, 
які реалізуються в оригінальних та суспільно 
значимих продуктах діяльності) [1, с.89]. 
Людина, у якої не розвинена творча уява, не 
може побачити щось нове у оточуючому її 
середовищі. Ось чому успіх творчості залежить 
від творчої уяви. Уява, як основа творчої 
діяльності, проявляється у всіх напрямках 
діяльності особистості. Завдяки її розвитку стає 
можливим художня, наукова, технічна, ігрова 
творчість. 
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Психологічний механізм уяви та пов’язаної 
з нею творчої діяльності спирається на зв`язок 
між фантазією та реальністю. Л.Виготський 
підкреслює, що уява і творча діяльність залежать 
від набутого людиною досвіду та емоційного 
зв’язку між уявою та реальністю [1, с. 12]. Уяву 
вчений трактував як можливість створення на 
основі набутого досвіду нових образів, що 
дозволяють планувати майбутні дії. Тому 
головною метою процесу навчання він вважав 
розвиток особистості, а не тільки придбання 
знань, умінь та навичок. Навчити творчості 
неможливо, проте творчу особистість можна 
розвинути, використовуючи певне поєднання 
методів і прийомів навчання і виховання, що 
дозволить реалізувати індивідуальні потреби та 
можливості кожної дитини. Педагогічно 
доцільна організація такого впливу дозволяє 
сформувати особистість, яка має нетрадиційне 
самостійне мислення, багатий духовний світ, 
уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, 
створювати щось нове, оригінальне, неповторне. 
Саме тому важливим завданням педагогів є 
створення належних педагогічних передумов для 
розкриття індивідуальних особливостей учня в 
загальноосвітніх навчальних закладах, 
задоволення навчальних та пізнавальних потреб 
особистості задля її ефективного розвитку, 
навчання та виховання. 

Виходячи із предметного поля нашої 
публікації, розглядаючи основні ідеї та погляди 
В.О.Сухомлинського на виховання всебічно 
розвиненої творчої особистості зі стійкими 
ціннісними орієнтирами, констатуємо їх 
співзвучність із положеннями психологічного 
розвитку особистості Л.Виготського, зокрема у 
аспекті важливості розвитку дитячої уяви, 
фантазії та мислення, особливо у молодшому 
шкільному віці. Слід зазначити, що цей період 
визначено Василем Олександровичем як один із 
найважливіших етапів людського життя для 
формування творчих здібностей учня. Яскрава 
уява, розвиненість емоційної пам’яті, відсутність 
власного життєвого досвіду, полярність уявлень 
про людські вчинки зумовлюють таку специфіку 
організації виховного впливу на дитину 
молодшого шкільного віку, яка має змусити 
педагога виважено враховувати усі фактори 
середовища, що оточують дитину. Надзвичайно 
важливо у формуванні творчих здібностей 
молодшого школяра, стверджував педагог, 
викликати у малюка емоційне ставлення до 
дійсності. Спираючись на багату дитячу 
фантазію та уяву, емоційність, вчитель 
допомагає школяреві виявити власну пізнавальну 
активність та вміння перетворювати дійсність 
відповідно власних уявлень про світ. «Творчість 
дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього 
духовного життя, самовираження і 

самоутвердження, в якому яскраво виявляється 
індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю 
самобутність не можливо охопити якимись 
правилами, єдиними і обов’язковими для всіх», – 
писав В.О.Сухомлинський [5, т.3, с.54].  

Він був переконаний, що творчі здібності 
учнів найбільш ефективно розвиваються у ході 
продуктивної творчої діяльності. Творчість, 
індивідуальність, фантазія проявляються у навіть 
мінімальному відхиленні від формального 
підходу у навчальному процесі, наприклад у 
створенні учнями оригінальних продуктів, 
виробів, у процесі роботи над якими самостійно 
використовуються засвоєні знання, уміння, 
навички, здійснюється нове комбінування 
відомих способів діяльності або на основі 
неординарного підходу виконується завдання. 

«Через казку, фантазію, гру, через 
неповторну дитячу творчість – вірний шлях до 
серця дитини. Я буду так вводити малюків у 
навколишній світ, щоб вони кожного дня 
відкривали ньому щось нове, щоб кожний наш 
крок був мандрівкою до джерела мислення й 
мови – до чудової краси природи. Дбатиму, щоб 
кожний мій вихованець зростав мудрим 
мислителем і дослідником, щоб кожний крок 
пізнання облагороджував серце й гартував волю» 
[7, с.32].  

Будучи педагогом-практиком, В.О.Сухо-
млинський глибоко розумів природу дитячої 
психіки, реагував на найменший прояв емоцій, 
внутрішніх переживань дитини, був справжнім 
психологом дитячої душі. Сферою виховного 
впливу педагога-гуманіста був світ почуттів і 
уявлень молодшого школяра, а головним 
завданням для вченого були «тонкі дотики» до 
внутрішнього світу дитини з метою навчити її 
робити власний життєвий вибір, активно 
пізнавати оточуючу дійсність, постійно 
відкривати нове і не втрачати жаги до цих 
відкриттів. Надзвичайно ефективними засобами 
такого впливу, на думку педагога, є зміст освіти 
у школі, адже вивчення рідної мови, природи, 
фольклорної творчості, залучення до найвищих 
досягнень духовної і матеріальної культури 
народу, його традицій, звичаїв, обрядів, 
народних ремесел стає не лише джерелом знань, 
а й незамінним засобом формування творчих 
здібностей учня. «Творчість починається там, де 
інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, 
здобуті раніше, стають засобами пізнання, 
освоєння, перетворення світу, при цьому 
людська особистість немовби зливається із своїм 
духовним надбанням» – підкреслював педагог [5, 
т.3, с.566]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що 
багатогранна наукова спадщина Василя 
Олександровича Сухомлинського в центрі якої є 
проблема становлення і розвиток творчої 
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особистості, що, поза сумнівом, є гостро 
актуальною і для сучасних освітян. Адже у 
процесі організації навчально-виховного впливу 
на підростаюче покоління особлива увага має 
приділятися вихованню особистості, здатної 
самостійно мислити, відчувати відповідальність 
за справу, творчо ставитися до праці, самостійно 
знаходити вирішення життєвих проблем. 
Виховання таких якостей потребує відповідного 
педагогічного підходу, цілеспрямованого впливу 
педагогів протягом усього періоду навчання та 
виховання, оскільки творча особистість значно 
краще адаптується до соціальних, побутових та 
виробничих умов, ефективно їх використовує, 
удосконалює, змінює.  
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освітніх закладів. 

Ключові слова: школа, педагог, молодші школярі, навчання, мислення, творчість, розвиток, здібності, природа. 
В статье раскрыты теоретически обоснованные и проверенные практикой работы идеи В.А.Сухомлинского по 
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Звернення до досвіду минулого дає змогу 

краще пізнати те, що вже пройшло перевірку 
часом, виявити позитивні моменти, які можуть 
прислужитися в умовах сьогодення, адже 
система освіти забезпечує „збереження та 
збагачення українських культурно-історичних 
традицій” [1, с. 2], використання історичних 
надбань – пам’яток вітчизняної і світової 
культури. Серед численних уже апробованих 
новітніх систем навчання, особливої уваги 
заслуговує педагогічна система Василя 
Олександровича Сухомлинського. Вона постійно 
осмислюється, однак це ще „не відкрита книга”, 
яка чекає свого дослідника, бо твори Василя 
Олександровича надихають на високі вчинки, 
стимулюють учнів до самостійної діяльності та 
творчих пошуків.  

Академік НАПН України 
О.В.Сухомлинська, донька видатного педагога, 
завершуючи свої роздуми про „40-річне життя 

творчості Сухомлинського без Сухомлинського”, 
наголошує: „...ми намагалися зосередитися на 
моментах спірних, контроверсійних, де наявні 
проблеми, що дають можливість дещо по-
іншому подивитися на спадщину педагога – 
практика і теоретика” [2, с. 92]. Його педагогічні 
ідеї й нині дивують високою вірою в дитину, 
умінням знаходити дорогу до її серця, створити 
кожному вихованцеві умови його саморозвитку.  

Перші роки роботи В.О. Сухомлинського в 
школі, до призначення директором, стали роками 
відкриття „потаємних куточків дитячої душі”. 
Роздуми над цим питанням були предметом 
обговорення і в післявоєнні роки. Василя 
Олександровича, уже не лише як у вчителя, а й 
як директора цікавила кожна дитина: „чим вона 
живе, що її хвилює і цікавить?”. Ще в 1951 р. він 
запропонував батькам посилати дітей до школи 
за рік до офіційного початку навчання (нині 
підготовка шестирічних дітей до навчання в 
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школі). Педагог-новатор писав: „Рік, що 
передував навчанню за партою, був потрібний 
мені для того, щоб добре взнати кожну дитину, 
глибоко вивчити індивідуальні особливості її 
сприймання, мислення і розумової праці. Перш 
ніж давати знання, треба навчити думати, 
сприймати, спостерігати” [11, с. 19]. Батьки 
назвали групу дошкільнят „Школою радості”. 
Саме у „Школі під голубим небом” 
В.О. Сухомлинський почав свої мандрівки до 
„джерела мови й мислення”. 

Своєю невтомною працею в сільській школі 
Василь Олександрович переконливо довів, що 
„кістяком” розумового розвитку є вміння 
вчитися спостерігати за явищами навколишнього 
світу, міркувати, висловлювати думку, 
спостерігати, читати, писати. У своїх статтях і 
книжках він визначив засоби творчого розвитку 
дитини, виявлення її індивідуальності. Видатний 
педагог був глибоко переконаний, що природа 
спонукає дітей до творчості: складати вірші, 
казки, оповідання, малювати, створювати „щось 
своє”, притаманне їй як індивідуальності.  

Дитяча творчість починається з казки. Під 
час створення казкових образів у школярів 
розвивається образне мислення, творчі здібності 
й мова. У кімнаті казки, у школі під голубим 
небом вони не тільки слухали казки, а й самі їх 
творили. Під враженням казкових образів у дітей 
посилювався потік думки, що спонукав мозок до 
активної діяльності. Як зазначає Василь 
Олександрович, створення казок – це один з 
найцікавіших для них видів поетичної творчості. 
Першим поштовхом до творчості в Павлиській 
школі були подорожі в природу. „Творчість, – 
стверджував педагог-новатор, – не приходить до 
дітей з якогось натхнення. Творчості треба 
вчити... Спочатку діти повторювали мої власні 
твори, поступово вони переходили до 
самостійного опису картин природи, що 
схвилювали їх, – починався індивідуальний 
процес дитячої творчості” [11, с.206]. Разом із 
своїми учнями В.О.Сухомлинський створив 1500 
казок та оповідань, надрукованих у збірках 
„Блакитні журавлі”, „Чиста криниця”, „Вічна 
тополя”, „Вогнегривий коник” та ін. Їх 
опубліковано багатьма мовами світу. 
Захоплюючими для молодших школярів були 
„Школа радості”, „Кімната думки”, „Кімната 
казки”, „Мандрівки до джерел слова і думки”, 
„Куточок мрії” та ін. 

Як зазначає академік НАПН України 
О.Я.Савченко, розуміння мети шкільної освіти у 
той період було новаторським і дуже сміливим, 
В.О.Сухомлинський дійшов висновку, що 
досягти її можна лише тоді, „якщо в школі царює 
яскрава думка, живе слово і творчість дитини. 
На цих трьох китах має ґрунтуватися весь зміст 
навчання...” [3, с. 98]. 

За роки багаторічної педагогічної праці 
В.О.Сухомлинський переконався, що в ранньому 
шкільному віці створення казок – один із засобів 
розвитку (пробудження) пізнавального інтересу, 
„Під впливом почуттів, що пробуджуються 
казковими образами, дитина вчиться мислити 
словами. Без казки – живої, яскравої, що 
оволоділа свідомістю і почуттями дитини, – 
неможливо уявити дитячого мислення і дитячої 
мови як певного ступеня людського мислення і 
мови”, – зазначав Василь Олександрович [11, 
с. 176-177].  

У Павлиській середній школі казці надавали 
великого значення. Подорожуючи до „живого 
джерела думки і слова” вихованці йшли в 
природу – в ліс, сад, на поле, луг, до річки, де 
перед ними відкривалося багатство 
навколишнього світу. Краса побаченого 
викликала в дітей бажання передавати свої 
почуття, переживання, і вони складали твори про 
природу.  

Світ природи був невичерпним джерелом 
знань, а постійне спілкування з нею і взаємодія – 
„істотною стороною виховного процесу” в 
Павлиській середній школі. Адже, як писав 
видатний педагог, „природа не тільки об’єкт 
пізнання, не тільки сфера активної діяльності 
наших вихованців, а й частинка їх буття, 
взаємовідносин, всього ладу їх життя” [13, 
с. 536-538]. У „Школі радості” 
В.О.Сухомлинський прагнув якнайбільше 
вводити дітей у світ природи, щоб активізувати 
їхнє мислення. Ось як поетично він про це пише: 
„Ми сидимо на кургані, навколо нас звучить 
злагоджений хор коників, у повітрі пахощі 
степових трав. Ми мовчимо... Дитині треба не 
тільки слухати слово вихователя, а й мовчати...” 
[11, с.34].  

Видатний педагог стверджував, що 
природа – це світ, у якому дитина народжується, 
пізнає навколишню дійсність. Тому він вів дітей 
у степ, де вони „дивилися на широкі поля, засіяні 
пшеницею, милувалися квітучими садами й 
стрункими тополями, синім небом і співом 
жайворонка” [11, с.256]. Саме там в учнів 
виникало безліч запитань, природа постійно 
живила їхню свідомість яскравими образами, 
картинами, сприйняттями та уявленнями і 
ставала могутнім джерелом виховання лише тоді, 
коли людина пізнавала її, проникала думкою в 
причинно-наслідкові зв’язки [11, с.128-129]. 

Мислення учнів, способи його пробудження 
та розвитку є важливими чинниками навчання і 
життєдіяльності. Це категорія не лише філософії, 
психології, а й педагогіки. В.О.Сухомлинський у 
багатьох своїх працях („Серце віддаю дітям”, 
„Павлиська середня школа”, „Сто порад 
учителеві” та ін.) неодноразово звертався до 
проблеми мислення, його сутності і способів 
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розвитку. Погляди видатного педагога знайшли 
практичне втілення в системі спеціальних 
„уроків мислення”. Мислення – це знаряддя 
пізнання, інтелектуальної творчої праці, 
духовного пошуку.  

Під час прогулянок у спеціальному 
„зеленому класі”, „Школі радості”, „Школі під 
голубим небом” діти сиділи босоніж, а педагог 
спрямовував їхню увагу на безліч проблем у 
навколишньому середовищі, добивався, щоб 
навчально-виховний процес був пройнятий 
напруженою роботою думки. Адже період 
розвитку образного конкретного мислення – 
найбільш відповідальний у житті людини. 
Знання є фактором розумового розвитку, якщо 
вони перетворюються на глибокі переконання 
особистості. Без творчої думки й корисної праці 
вони нічого не варті.  

В.О.Сухомлинський узагальнив свої 
спостереження та роздуми щодо розвитку 
мислення школярів, самостійного здобування 
ними знань у процесі активної пізнавальної 
діяльності. Його неоціненною знахідкою у 
практиці формування в дітей умінь 
установлювати причину і наслідок, аналізувати, 
виділяти головне були уроки мислення серед 
природи. Видатний педагог пов’язував 
використання уроків мислення з можливістю 
організовувати активну діяльність дитини. 
„Активна діяльність, – стверджував Василь 
Олександрович, – це ніби місток, що сполучає 
мову й думку. Готуючись до роботи в початковій 
школі, я планував таку активну діяльність для 
всіх учнів, в якій би яскраво виражались і, 
звичайно, осмислювалися відношення, 
взаємозв’язки між фактами, предметами, 
явищами, трудовими процесами” [12, с.470]. Він 
доводив, що читання „Книги природи” – це 
початок активного мислення, тому радив учити 
дітей думати, творити, фантазувати серед 
надзвичайної краси природи, створювати власні 
казки, оповідання на основі спостережень. Він 
сам розробив понад триста тем уроків мислення, 
серед них: „Як мороз малює на шибках?”, 
„Народження літнього осіннього дня”, „У 
блакитному небі – журавлиний ключ”, 
„Хризантеми – діти осені” та ін.  

Головною умовою розвитку мислення є те, 
щоб діти пізнавали якнайбільше незрозумілого. 
Вивчаючи погляди В.О.Сухомлинського на 
проблему дитячого мислення, ми дійшли 
висновку, що він розглядав його в навчанні як 
складову ширшої проблеми – розумового 
виховання. „Система уроків мислення, – писав 
видатний педагог, – це наша школа думки, без 
якої ми не уявляємо повноцінної, ефективної 
розумової праці на всіх уроках не тільки в 
початковій школі, а й у наступні періоди 
навчання та розумового розвитку. Вона, ця 
школа є фундаментом творчих розумових сил, 

необхідних для опанування нових і нових знань... 
виховний смисл уроків мислення полягає 
передусім у постійному і невпинному 
застосуванні знань” [4, с.429-430]. Слід 
наголосити на величезній важливості того, щоб у 
роки дитинства в свідомості людини зародилося 
й усе життя міцніло переконання: „...ми, люди, – 
діти природи; ми живемо і користуємося благами 
природи доти, поки не порушено гармонію 
природи” [8, с.557]. 

Правильно організоване навчання може й 
повинно сприяти розвитку розумових сил учнів. 
Педагоги Павлиської школи створювали умови 
для опанування школярами прийомів розумової 
діяльності, стимулювали в них розвиток творчих 
здібностей, „емоційне пробудження розуму”, 
„активність думки”. Творчість Василь 
Олександрович назвав самою „суттю життя в 
світ знань і краси”, а творчу діяльність школяра 
розглядав як стимул розвитку пізнання 
„Творчість, – писав він, – є щаблинкою 
самостійного мислення, на якій дитина пізнає 
радість власної думки, переживає моральну 
гідність творця” [4, с.434]. 

Навчально-виховний процес у Павлиській 
школі був спрямований на розвиток творчих 
здібностей кожного учня. Видатний педагог 
прагнув, щоб кожний школяр пережив стан 
творчого піднесення, радісного хвилювання. Він 
пропонував приділяти велику увагу розвитку 
психічних процесів – пам’яті, мислення, уваги, 
уяви. Саме рівень їх досконалості є основою для 
розвитку творчих здібностей школярів. 
Творчість – це формування спостережливості, 
допитливості й розвиток пізнавального інтересу. 
В.О.Сухомлинський наголошував: „Гармонія 
знань і вмінь, зміцнення пам’яті, розвиток 
творчих здібностей – усе це залежить від того, 
що відбувається із знаннями: складаються вони в 
голові як мертвий багаж чи живуть, 
перебувають у постійному русі, тобто творчо 
застосовуються” [9, с.100]. 

Розумове виховання особистості у процесі 
навчання здійснюється тільки тоді, коли свідоме 
і глибоке засвоєння знань учитель розглядає як 
засіб розвитку пізнавальних і творчих сил та 
думки, яка „завжди шукає, ніколи не 
задовольняється досягнутим”. Василь 
Олександрович був глибоко переконаний, що 
„Жива, допитлива, творча думка формується у 
вихованця тоді, коли відносно знань він займає 
свою особисту життєву позицію. Активне 
вираження особистого ставлення до набутих 
знань – це і є те, що слід називати розумом 
особистості, яка формується... Знання з кожного 
предмета несуть у собі виховний потенціал для 
становлення, формування живого, творчого 
розуму” [9, с.93-94]. 

Переступивши поріг школи, дитина 
потрапляє в атмосферу різноманітної творчої 
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праці. Широко вводять дітей у світ творчості 
різні гуртки: науково-предметні, технічні, 
сільськогосподарські. Учитель має допомогти 
дитині знайти серед багатьох життєвих доріг ту, 
яка відкриває їй „золоту жилку”, що принесе 
радість творчості на благо суспільства й 
допоможе розкритися всім задаткам і здібностям. 
Шлях до успіху, як стверджував 
В.О.Сухомлинський, іде через тривалі пошуки. 
Він наголошував, що „від характеру праці й 
суспільного життя залежить розвиток 
природжених задатків як передумов 
індивідуальних нахилів особистості, розвитку її 
здібностей, талантів” [5, с.233]. 

Для правильної організації дитячої 
творчості надзвичайно велике значення має 
врахування вікових особливостей дітей. Так, у 
молодшому шкільному віці важко поєднувати 
художню творчість з творчими елементами 
трудової діяльності. Особливо захоплювала 
павлиських школярів творчість у таких видах 
праці, як випилювання, випалювання, 
вишивання. За спеціально створеною програмою 
7-10-річні вихованці виконували трудові 
завдання творчого характеру в кабінеті живої 
природи, теплиці, саду, на ділянці: вирощування 
рослин, догляд за тваринами і свійською птицею, 
заготівля місцевих добрив і внесення їх у грунт. 

Велику увагу колектив Павлиської середньої 
школи в 50-70-х роках ХХ ст. приділяв 
розвиткові творчості молодших школярів 
(художньої, естетичної). „У кожної дитини, – 
писав Василь Олександрович, – дрімають 
задатки якихось здібностей... щоб їх запалити, 
потрібна іскра. Такою іскрою є натхнення, 
захоплення майстерністю старшого товариша 
або ровесника” [7, с.343]. У Павлиській середній 
школі була маленька керамічна майстерня, де 
учні виготовляли з глини посуд, фігурки тварин і 
людей, ляльки для шкільного лялькового театру. 
У гуртку художнього випалювання й 
випилювання діти втілювали свою фантазію в 
малюнки і фігурки з фанери. Учні, схильні до 
малювання й живопису, розвивали свої творчі 
здібності в гуртку живопису, музичні здібності – 
в хорових гуртках, у дитячому оркестрі народних 
інструментів, у гуртку баяністів. В учнівському 
колективі були діти, які любили працювати на 
землі, вирощувати зернові і технічні культури, 
догляди за тваринами. Скрізь були куточки 
улюбленої праці. „І в кожному такому куточку, – 
зазначав педагог-новатор, – не тільки цікава 
праця, не тільки відкриття таємниць і 
закономірностей природи, а й вогник захоплення 
працею, яскравий талант, який пробуджує 
допитливість, цікавість у тих, хто переступає 
поріг школи” [7, с 345].  

Ураховуючи індивідуальні задатки та 
інтереси дітей, у Павлиській середній школі 

виховували потяг і звичку до певного роду 
фізичної праці. Так, у молодшому шкільному 
віці – це догляд за квітами, взагалі за рослинами, 
підгодовування птахів, випилювання і 
різьблення. В.О.Сухомлинський писав, що 
проблема творчості – „одна з ділянок 
педагогічної цілини”, саме „творчість була тією 
живою водою, яка вливала свіжі сили у моїх 
хлопчиків і дівчаток, допомагаючи долати 
труднощі... Творчість починається там, де 
інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, 
здобуті раніше, стають засобом пізнання, 
освоєння, перетворення світу...” [6, с. 566]. 

Загальновідомо, що творчість є великою 
потребою людини, вона приносить насолоду й 
радість, додає сили. Серед напрямів 
удосконалення роботи з підготовки учнів до 
творчої діяльності слід назвати такі: 
забезпечення активності й закріплення творчої 
самостійності, актуалізація потреби в творчості. 
Школа повинна розпізнати, виявити, розкрити й 
виростити індивідуальний талант, створити 
умови для розвитку творчих можливостей учнів. 
До умов формування таланту 
В.О.Сухомлинський відносив: розвиток 
природних індивідуальних здібностей і 
поетичної творчості особистості, створення 
широкої мережі різноманітних гуртків та 
матеріальної бази для творчої праці школярів. У 
світлі поставлених перед школою нових завдань 
треба по-новому підходити до виховання творчої 
особистості.  

Найбільш доцільним і педагогічно-
виправданим В.О.Сухомлинський вважав творче 
використання досвіду, розвиток педагогічних 
ідей та формування власних педагогічних 
переконань. Ми сподіваємося, що саме цей шлях 
допоможе підняти роботу школи до рівня вимог 
сьогодення. 
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УДК 37(092) 

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Тетяна ГАВРИЛЕНКО (Київ) 
У статті висвітлено погляди українського педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського на проблему формування творчої 

особистості молодшого школяра. Увагу звернуто на особливості дитячої творчості; визначення умов, що сприяють 
розкриттю творчого потенціалу, розвитку творчих здібностей учнів початкових класів у процесі урочної та позаурочної 
діяльності. 
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В статье освещены взгляды украинского педагога-гуманиста В. О. Сухомлинского на проблему формирования 

творческой личности младшего школьника. Внимание обращено на особенности детского творчества; определение 
условий, способствующих раскрытию творческого потенциала, развитию творческих способностей учащихся начальных 
классов в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: творчество, детское творчество, формирование творческой личности, младший школьник, 
начальная школа. 
Сучасний рівень соціально-економічного, 

науково-технічного та інформаційного розвитку 
українського суспільства, розширення масштабів 
міжкультурної взаємодії й співробітництва 
зумовлюють необхідність появи та росту 
«креативного класу» як нової соціальної групи 
населення, здатного долати стереотипи, 
генерувати нові, незвичайні, несподівані, 
нестандартні ідеї, швидко й ефективно знаходити 
рішення проблемних ситуацій і завдань. 
Зростаючі потреби суспільства у творчих 
особистостях вимагають модернізації освітньої 
системи на всіх її рівнях. Серед пріоритетних 
завдань є відхід від традиційної моделі навчання 
та створення нової, що передбачає зовсім інші 
форми дидактичної та міжособистісної взаємодії, 
спрямованої на культивування творчо 
орієнтованої особистості. Особливої уваги в 
цьому контексті потребує перший рівень 
загальної середньої освіти, адже саме молодший 
шкільний вік є сприятливий для креативного 
становлення, накопичення суб’єктивного 
творчого досвіду як основи, без якої 
самореалізація особистості у подальшому стає 
малоефективною.  

Проблема формування творчої особистості 
упродовж тривалого часу є важливим напрямом 
емпіричних пошуків та науково-теоретичних 
досліджень у галузі психології та педагогіки 
(В. І. Андреєв, Д. Б. Богоявленська, В. І. Заг-
вязинський, В. О. Кан-Калик, Н. В. Кичук, 
Г. С. Костюк, В. О. Моляко, М. М. Поташник, 
С. О. Сисоєва, Н. Ф. Тализіна, А. В. Хуторський 
та ін.). Концепція виховання всебічно 
розвиненої, творчої особистості займає 
центральне місце у педагогічній системі 
українського вченого-гуманіста Василя 
Олександровича Сухомлинського. Звернення до 
його педагогічних поглядів є закономірним, 
оскільки положення і висновки педагога щодо 
формування творчої особистості молодшого 
школяра спираються на його багаторічні 
дослідження, апробовані та втілені у шкільній 
практиці, мають прогностичний характер, а 
відтак можуть бути невичерпним джерелом для 
розв’язання актуальних освітніх проблем. 

Багатовекторна педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського є предметом дослідження 
українських учених М. Я. Антонця, 
Л. Д. Березівської, І. Д. Беха, Л. С. Бондар, 
Н. П. Дічек, Н. С. Побірченко, О. Я. Савченко, 
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О. В. Сухомлинської та ін. Ідеї вченого-
педагога щодо формування творчої особистості 
школяра та їх розвиток у педагогічній теорії й 
практиці сучасної школи знайшли відображення 
у дисертаційних дослідженнях Г. Л. Бондаренко, 
В. А. Кошель, Ю. Г. Новгородської. 

Метою статті є висвітлення поглядів 
В. О. Сухомлинського на проблему формування 
творчої особистості молодшого школяра у 
контексті їх творчого використання у системі 
роботи сучасної початкової школи. 

Зазначимо, що, незважаючи на численні 
визначення поняття «творчість», найчастіше у 
філософській, психологічній та педагогічній 
літературі воно зводиться до розуміння 
діяльності або процесу зі створення якісного 
нового. Такого ж розуміння дотримувався і 
В. О. Сухомлинський та розглядав це поняття як 
створення духовних і матеріальних цінностей 
високої суспільної значущості, вершину 
духовного життя людини, показник найвищого 
ступеня розвитку її інтелекту, почуттів та волі [1, 
с. 278]. Суголосно із більшістю дослідників 
цього феномену педагог вважав творчість 
необхідною умовою існування людини; 
діяльністю, без якої немислиме пізнання власних 
сил, здібностей і нахилів, неможливе 
утвердження поваги до себе. «Я б назвав 
творчість, – писав Василь Олександрович, – 
самою суттю життя в світі знань і краси. 
Творчість – це діяльність, в якій розкривається 
духовний світ особистості, своєрідний магніт, що 
притягує людину до людини» 
[2, с. 480-481]. 

Досліджуючи особливості дитячої 
творчості, В. О. Сухомлинський акцентував на її 
принципових відмінностях від творчості 
дорослих: вона найчастіше позбавлена 
суспільної значимості, відзначається лише 
певними елементами новизни та має переважно 
суб’єктивний характер. «Може, маленька дитина 
повторює те, що було вже зроблено, створено 
іншими людьми, але якщо це діяння – плід її 
власних розумових зусиль, – вона творець; її 
розумова діяльність – творчість» [2, с. 481]. 
Творчість дитини проявляється і в тому, коли 
вона «в найтонших і найнепомітніших рисочках 
процесу праці та її наслідків помічає те своє, 
особливе, що відрізняє її діяння, її творення від 
діяння й творення інших людей» [2, с. 481]. 
Дитяча творчість є глибоко своєрідною сферою 
духовного життя, самовираження та 
самоутвердження, вона спрямована на 
опанування власної особистості, пізнання себе, 
відкриття індивідуальної самобутності кожної 
дитини [7, с. 117].  

Оптимістично звучить думка вченого про те, 
що творчість – це не винятковий процес, який 
стосується лише окремих особистостей, а 

пронизує життя кожної дитини. Особливістю 
дитячої творчості, як вважав педагог, є її 
тотальність, тобто вона властива усім без 
винятку дітям, є їхньою природною потребою. 
Вона нібито виливається з серця дитини, при 
цьому не знаючи правил, не підкоряючись 
певним закономірностям [7, с. 117]. А відтак 
важливим завданням педагогічного колективу 
школи й окремих учителів і вихователів є 
розкриття творчого потенціалу кожного учня, 
створення умов для розвитку та реалізації їхніх 
творчих здібностей. При цьому слід врахувати, 
що природа наділила дітей різними 
потенційними можливостями, здатністю до 
різних видів діяльності. «В одній дитині 
виявляються нахили до творчої праці в галузі 
рослинництва, в іншої – до технічної творчості, у 
третьої – до музики, у четвертої до поезії тощо. 
Школа повинна плекати кожний задаток, кожний 
талант…» [9, с. 27]. 

Формування творчої особистості школяра, 
як зазначав педагог, має ґрунтуватися не лише на 
врахуванні його індивідуальних особливостей, 
визнанні його неповторності та унікальності, а й 
вікових можливостях, оскільки специфіка 
кожного періоду вимагає різних умов, змісту, 
методів, форм і засобів роботи [1, с. 279]. 
Надзвичайно важливим етапом у становленні 
творчої особистості В. О. Сухомлинський вважав 
молодший шкільний вік, який характеризується 
чистотою та безпосередністю сприйняття, 
незвичайністю та багатством уяви, безмежністю 
фантазії, потребою вигадувати та створювати, 
здатністю захоплюватися й дивуватися, яскраво 
виражати свої емоції.  

Учений був глибоко переконаний, що 
творчості треба і можна вчитися  
[7, с. 364]. Для здійснення поступального 
розвитку творчого потенціалу молодших 
школярів педагог використовував у процесі 
навчання завдання творчого характеру, що 
сприяли розвитку продуктивного мислення та 
формуванню навичок самостійного розв’язання 
певних протиріч чи проблем; також створював 
ситуації, які активізували творчу активність 
учнів (ініціатива у виборі завдань, їх розв’язанні, 
організації пошукової пізнавальної діяльність 
тощо). Великі можливості для організації творчої 
діяльності дітей мали і нестандартні уроки: 
уроки мислення, уроки-мандрівки, уроки 
творчості, уроки-ігри та ін.  

«Учити творчості» молодших школярів, як 
вважав В. О. Сухомлинський, слід і в процесі 
позаурочної діяльності, зокрема під час 
гурткової роботи. Так, у Павлиській школі 
щорічно працювало 40-45 гуртків, кількість яких 
у різні роки змінювалася, залежно від 
індивідуальних нахилів та інтересів дітей. Усі 
учні початкових класів із великим бажанням 
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відвідували гуртки (юних столярів, слюсарів-
конструкторів, будівельників, радіотехніків, 
садівників і лісників, тваринників, квіткарів, 
бджолярів тощо), адже ця форма роботи була 
зорієнтована на актуальні потреби та можливості 
дітей, активізацію та підтримку їхньої творчої 
ініціативи. Відтак, опинившись у школі, дитина 
потрапляла в атмосферу різноманітної творчої 
праці [4, с. 326-328]. 

Вивчення й аналіз праць педагога («Серце 
віддаю дітям», «Павлиська середня школа», 
«Духовний світ школяра», «Розвиток 
індивідуальних здібностей і нахилів учнів», «Сто 
порад учителеві» та ін.) засвідчує, що важливою 
умовою формування творчої особистості 
молодшого школяра є залучення його до різних 
видів творчості. Зокрема, В. О. Сухомлинський 
переконливо доводив: «Найважливішим 
першоджерелом творчості як самовираження і 
самоутвердження особистості є слово. І творче 
натхнення, яке переживається вже в роки 
дитинства, починається з того, що слово як 
духовне багатство особистості стає будівельним 
матеріалом, з якого дитина щось створює. Твір, 
казка були першою сферою творчості, в якій 
дитина утверджувала свої здібності, пізнавала 
себе, переживала перше почуття гордості від 
того, що вона щось створює» [3, с. 566]. Одним з 
найцікавіших видів літературної творчості для 
учнів початкових класів є казка, адже – це цілий 
світ, у якому живе дитина. «Коли діти 
перебувають під враженням казкових образів, 
відбувається дивне явище: слово, колись почуте 
чи прочитане, немовби прокидається в тайниках 
свідомості, виблискує яскравими барвами, 
сповнюється пахощами полів та лугів, – і дитина 
творить поетичні образи» [7, с. 204]. Разом зі 
своїми вихованцями В. О. Сухомлинський 
обладнав «Кімнату казки», де діти, потрапляючи 
в атмосферу загадкового чарівного світу, з 
великим задоволенням не лише слухали, читали 
та інсценізували, а й створювали казки. «Дитяча 
фантазія в Кімнаті казки невичерпна. Досить 
дитині подивитися на новий предмет, як він уже 
пов’язується в її свідомості з іншим предметом, 
народжується фантастичне уявлення, дитяча уява 
виграє, думка тріпоче, очі загоряються, мова тече 
плавним потоком» [7, с. 322].  

Розвиток літературно-творчих здібностей 
відбувався і через залучення дітей до написання 
різних видів творів (творів-роздумів, творів-
спогадів, творів-фантазій, «творів з натури» 
тощо). Починаючи з першого класу, учні 
складали усні й письмові твори-мініатюри про 
багряне небо, шкільний сад, першу весняну 
квітку, срібні павутинки «бабиного літа», про 
своїх товаришів, працю батьків та ін. Написання 
творів було улюбленою справою молодших 
школярів Павлиської школи. За період навчання 

в початкових класах кожна дитина створювала 
по 40-50 таких робіт [7, с. 365].  

Найвищим ступенем літературної творчості 
учений вважав поетичну творчість, яка 
актуалізується вже у початкових класах і 
доступна кожній дитині. «Нічого особливого в 
тому, що діти пишуть вірші, я не бачив: це 
нормальна гра духовних сил, звичайний творчий 
вогник, без якого не можна уявити повноцінного 
дитинства» [7, с. 377]. Однак поетична творчість 
стає звичайним явищем, коли вчитель відкриває 
перед дітьми красу навколишнього світу й красу 
слова. «Дати дитині радість поетичного 
натхнення, пробити в її серці живе джерело 
поетичної творчості – така сама важлива справа, 
як навчити читати і розв’язувати задачі» [7, 
с. 376]. 

Багаторічні спостереження переконали 
педагога, що формуванню творчої особистості 
молодшого школяра сприяє і художня творчість 
(малювання, ліплення, вишивання, випилювання 
тощо), у процесі якої розвиваються особистісні 
якості – активність, відкритість, свобода 
самовираження, творча уява, творча 
самореалізація та ін., що визначають у результаті 
характеристики творчої особистості. Великі 
можливості, на думку В. О. Сухомлинського, має 
такий вид художньої творчості, як малювання. За 
допомогою ліній і фарб молодший школяр охоче 
передає свої почуття, думки, переживання, 
прагнення; висловлює своє бачення і ставлення 
до світу. Потяг до малювання у його вихованців 
ставав захопленням, діти не розлучалися зі 
своїми альбомами ні під час прогулянок, 
екскурсій чи туристичних походів. «Уже в 9-
річному віці значна частина учнів після 
екскурсій до лісу, на поле, на будівництво 
електростанцій без порад і спонукань з боку 
педагога бралася за олівець, малювала картини і 
явища, що найбільше вразили їх» [1, с. 279]. 
Педагог радив використовувати малювання як 
джерело розвитку творчої уяви дитини. Так, 
починаючи з І класу учні складали оповідання в 
малюнках, малювали казки. У ІІ-ІV класах діти 
включали малюнок у творчі письмові роботи [8, 
с. 519]. Окрім малювання, розкрити творчий 
потенціал, розвинути творчі здібності 
молодшого школяра, як вважав учений, може і 
декоративно-прикладна творчість. Для цього у 
Павлиській школі працювали невеличка 
керамічна майстерня, гурток художнього 
випалювання і випилювання, де учні ліпили, 
виготовляли посуд, різні фігурки, створювали 
ляльки для шкільного театру тощо [5, с. 127].  

Необхідною умовою виникнення дитячої 
творчості, його джерелом є також музична 
творчість. Слухаючи кращі зразки академічної 
(твори В.А. Моцарта, М. А. Римського-
Корсакова, П. І. Чайковського, Е. Гріга, 
Ф. Шуберта, Ф. Шумана, М. В. Лисенка та ін.) та 
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народної музики, а також «музику природи» 
(шелест діброви, шепотіння стиглих колосків 
пшениці, бджолину арфу, дзижчання джмеля, 
пісню жайворонка, музику весняного лісу, 
блакитного неба, лугів і степів тощо), у дітей 
пробуджувалася уява, народжувалися яскраві 
картини, фантастичні образи. Так, перебуваючи 
під впливом мелодій Е.Гріга, «діти малювали у 
своїй уяві казкові печери, непролазні ліси, 
добрих і злих істот. Наймовчазнішим хотілося 
говорити; дитячі руки тяглися до олівця й 
альбому, хотілося відбити на папері казкові 
образи» [7, c. 138]. Водночас Василь 
Олександрович спонукав своїх вихованців до 
власної музичної творчості. І вже у «Школі 
радості», граючи на «нехитрій сопілці», діти не 
лише відтворювали народні пісні, а й 
імпровізували, створювали своєрідні оригінальні 
мелодії про літні вечори, про грозу й багряний 
небосхил, про таємничу вирву біля греблі, про 
перелітних птахів.  

Варто зазначити, що вчений неодноразово 
акцентував, що він не ставив своїм завданням 
підготувати майбутніх письменників, 
художників чи музикантів. Включення дитини в 
творчу діяльність необхідно не стільки для 
подальшого літературного чи художнього 
розвитку, скільки для особистісного духовного 
зростання, самоутвердження та самореалізації  
[1, с. 280; 4, с. 384; 7, с. 374]. 

Заслуговує на увагу думка вченого про те, 
що сприятлива психологічна атмосфера 
актуалізує потребу у творчому самовираженні, 
знімає напруження, вселяє впевненість, підвищує 
пошукову діяльність, зміцнює віру у власні 
можливості. Джерелом емоційного комфорту, 
«душевної рівноваги» В. О. Сухомлинський 
вважав природу. Спостереження ранкової 
зірниці, неосяжних нив, далекого лісу, 
тремтячого марева на горизонті, мерехтіння 
зірок; слухання музики степу, дзвону цвіркуна, 
дзюрчання струмочка, пісні коників надихали 
дітей на створення яскравих образів, картин. 
Емоційне піднесення викликає в учнів не лише 
пізнання явищ дійсності, краса природи, а й 
твори мистецтва, різні види діяльності. Слід 
зазначити, що й сам процес та результати 
творчості мають супроводжуватися позитивними 
емоціями. Так, у роботі з молодшими школярами 
педагог використовував прийоми емоційного 
зараження, створення ситуацій творчого 
змагання, заохочення творчих досягнень [7]. 

Важливу роль у формуванні творчої 
особистості молодшого школяра 
В. О. Сухомлинський відводив учителю, який 
має показати їм зразки творчості, викликати 
бажання до творчої діяльності, відкрити в кожній 
дитині творця. «Якщо ви бажаєте, щоб діти 
творили, створювали художні образи, перенесіть 

з вогника своєї творчості хоча б одну іскру у 
свідомість дитини. Якщо ви не вмієте творити 
або вам здається пустою забавою спуститися до 
світу дитячих інтересів, – нічого не вийде» [7, 
с. 324]. Отже, учитель має постійно працювати 
над собою, самовдосконалюватися, мобілізувати 
свої творчі здібності, збагачувати «репертуар» 
прийомів творчого навчання і виховання учнів.  

Незаперечним є той факт, що родинна 
атмосфера має значний вплив на формування 
особистості. Не відкидаючи важливості 
шкільного виховання, особливу роль у процесі 
становлення творчої особистості педагог 
визнавав за сім’єю. Про це свідчить тематика 
лекцій («Творчість дитини віком від 4 до 7 
років», «Творчість, гра, казка у вихованні 
дошкільників», «Творча праця дітей», «Творчість 
словом (складання казок, оповідань) як засіб 
розвитку розумових здібностей дітей»), які 
читалися у педагогічній школі для батьків, що 
функціонувала у Павлиській школі [6, с. 446; 8, 
с. 536]. 

Таким чином, В. О. Сухомлинський, 
глибоко обізнаний з особливостями дитячої 
творчості, визнавав, що вона властива кожній 
дитині. А відтак важливе завдання педагогічного 
колективу школи, враховуючи унікальність, 
неповторність, самобутність, індивідуальні та 
вікові особливості учнів, – розкрити їх творчий 
потенціал, створити можливості для розвитку та 
реалізації творчих здібностей. Умовами, що 
сприяють формуванню творчої особистості 
молодшого школяра, учений вважав: 
забезпечення реалізації творчих можливостей в 
урочній та позаурочній діяльності, використання 
в навчально-виховному процесі творчих ситуацій 
і завдань, проведення нестандартних уроків, 
залучення учнів до різних видів творчості 
(літературної, художньої, музичної), створення 
позитивного емоційного фону, творчу діяльність 
учителя. Теоретично обґрунтовані та практично 
апробовані положення та висновки вченого 
можуть бути творчо використані у роботі 
сучасної початкової школи.  
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РОЗВИТОК ІДЕЇ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 
ОСВІТИ  У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ  

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 
Микола ГОЛОВКО (Київ) 

У статті досліджується питання розвитку ідеї гуманітаризації як провідної тенденції трансформації навчально-
виховного процесу з фізики в загальноосвітній школі. Висвітлюються пошуки механізмів  посилення гуманітарної 
складової шкільного курсу фізики в історії вітчизняної дидактики фізики. Обґрунтовується визначальний вплив ідей 
гуманістичної педагогіки видатного українського вченого та педагога  В.О.Сухомлинського на становлення 
концептуальних засад системи сучасної шкільної фізичної освіти.  

Ключові слова: гуманітаризація, В.О. Сухомлинський, зміст курсу фізики.    
В статье исследуется вопрос развития идеи гуманитаризации как ведущей тенденции трансформации учебно-

воспитательного процесса по физики в общеобразовательной школе. Освещаются поиски механизмов  усиления 
гуманитарной составной школьного курса физики в истории отечественной дидактики физики. Обосновывается 
определяющее влияние идей гуманистической педагогики выдающегося украинского ученого и педагога  
В.А.Сухомлинського на становление концептуальных основ системы современного школьного физического образования.  

Ключевые слова: гуманитаризация, В.А. Сухомлинский, содержание курса физики. 
Постановка проблеми. Основоположним 

елементом сучасних педагогічних систем є 
творча особистість учня, на розвиток якої 
спрямовуються матеріально-технічні, 
організаційні, науково-методичні ресурси. 
Виховання особистості, спроможної  
продуктивно працювати в полікультурному 
середовищі, гармонійно облаштовувати свої 
взаємовідносини з природою та соціумом, є 
одним із найбільш важливих завдань 
загальноосвітньої школи.  

Важливим напрямом модернізації загальної 
середньої освіти є її  гуманітаризація, збагачення 
та осучаснення, адаптація до нових соціально-
економічних умов. Актуалізуються питання 
стандартизації змісту освіти та оптимізації 
співвідношення гуманітарної і природничо-
математичної його складових. Особлива увага 
приділяється розвитку гуманітарного потенціалу 
природничих наук, зокрема, й фізики, як основи 
науково-технічного прогресу, сучасної техніки та 
технологій.  

Зростання протиріч між темпами 
технологізації всіх галузей життєдіяльності 
людини та її особистісними запитами зумовлює 
необхідність вирішення проблеми олюднення 
наукового знання та гуманітаризації шкільної 
природничої освіти. Витоки цього процесу 
закладені видатними гуманістами, праці яких 
складають основу сучасної педагогіки. 
Особливої актуальності набуває необхідність 
вивчення досвіду вітчизняних педагогів-

практиків другої половини XX століття, серед 
яких ключовою є постать В.О. Сухомлинського, 
як автора унікальної дидактичної системи, 
стрижнем якої є гуманістична парадигма. 
Дослідження впливу науково-практичних 
надбань талановитого вченого на процес 
гуманізації і гуманітаризації загальної середньої 
освіти забезпечить можливість удосконалення 
методичних систем навчання фізики  відповідно 
до вимог сьогодення.  

Аналіз останніх досліджень.  Актуалізація 
окресленої проблеми зумовила її широке 
обговорення у науковій літературі. У працях 
вітчизняних компаративістів показано, що 
гуманізація та гуманітаризація змісту загальної 
середньої освіти є однією з провідних тенденцій 
його трансформації в європейських країнах [7]. 
Важливість цього напряму для вітчизняної 
системи шкільної фізичної освіти обґрунтована в 
дослідженнях відомих дидактів фізики  
О.І.Бугайова, С.У Гончаренка, Є.В. Коршака, 
О.І. Ляшенка, М.Т. Мартинюка, М.І. Шута, які 
визначили як концептуальні підходи щодо  
гуманітаризації шкільного курсу фізики, так і 
запропонували практичні механізми реалізації, 
зокрема, при створенні навчальних програм та 
підручників з фізики для середньої школи [3, 4, 
5, 12].  

У контексті пошуку витоків процесу 
гуманітаризації шкільної освіти, його основних 
напрямів  та шляхів реалізації важливе значення 
мають праці В.Г. Кременя, в яких обґрунтовано 
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відповідність педагогічних ідей                
В.О. Сухомлинського загальноцивілізаційним 
тенденціям та їх важливість для сучасної 
педагогічної науки [6]. В роботах 
О.В. Сухомлинської доведено визначальний 
вплив ідей видатного вітчизняного педагога на 
розвиток освіти наприкінці 1950-х – 1960-х 
роках, коли закладалися підвалини гуманізації та 
гуманітаризації, зокрема, й шкільного курсу 
фізики [9]. У дослідженнях О.Я. Савченко 
аналізується системний підхід до олюднення 
освіти та утвердження її гуманістичних функцій 
як  ключового елементу у  дидактичній системі 
В.О.Сухомлинського [8]. Ґенезу питань 
олюднення знань та ролі шкільних природничих 
предметів як основи природничо-наукової 
картину світу, світоглядних уявлень учнів в 
творчій спадщині педагога-гуманіста 
відображено в публікаціях Р.А.Арцишевського 
[1].      

Аналіз сучасних підходів щодо проблеми 
гуманізації та гуманітаризації загальної 
середньої освіти в педагогіці та дидактиці 
фізики, вивчення праць В.О.Сухомлинського 
підтвердили актуальність окресленого питання 
та доцільність його подальшого дослідження з 
метою отримання наукових результатів, які 
мають практичне значення для розбудови 
системи шкільної фізичної освіти.  

Формулювання цілей статті. В статті 
ставляться завдання на основі вивчення та 
аналізу особливостей реалізації принципу 
гуманітаризації змісту шкільної фізичної освіти, 
його обґрунтування у вітчизняній дидактиці 
фізики, визначити основні напрями посилення 
гуманітарної спрямованості сучасного шкільного 
курсу фізики. Висвітлити вплив гуманістичних 
ідей В.О. Сухомлинського на формування 
концептуальних підходів у розвитку змісту 
навчання фізики в середній загальноосвітній 
школі.  

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
розумінні гуманітаризація шкільної освіти 
проектується на формування таких дидактичних 
систем, в яких пріоритетом є не ретрансляція 
знань вчителем, а, в першу чергу, формування в 
підростаючого покоління «європейської» 
компетентності, що розглядається як інтегрована 
якість особистості, яка включає не тільки знання, 
вміння та навички з предметних областей, а й 
здатність їх застосовувати на практиці, успішно 
соціалізуватися, комфортно працювати в 
полікультурному європейському суспільстві [7, 
с. 155].     

Гуманітаризація освіти (за визначенням 
С.У. Гончаренка)  передбачає її переорієнтацію з 
предметно-змістового принципу навчання 
основам наук на вивчення цілісної картини світу, 
світу культури, світу людини. Розглядається як 

система заходів, спрямованих на пріоритети 
розвитку загальнокультурних компонентів у 
змісті, формах і методах навчання. Однією із 
важливих умов забезпечення гуманітаризації 
загальної середньої освіти виступає перегляд 
змісту навчання, його оновлення та спрямування 
на висвітлення світової загальнокультурної 
спадщини, філософських і етичних концепцій, 
історії науки.  

Як бачимо, за самим означенням процес 
гуманітаризації шкільної освіти передбачає її 
демократизацію, гармонізацію та спрямування на 
розвиток індивідуальності кожного учня. 
Дослідження історії вітчизняної 
загальноосвітньої школи обґрунтовують 
кореляцію процесів її розбудови в означеному 
напрямі та відповідних соціально-економічних 
змін у суспільстві, реалізовувати замовлення 
якого покликана освітня система.  

З огляду на це, демократизація суспільного 
життя на початку 1960-х років  стимулювала 
розвиток гуманістичних педагогічних ідей. На 
думку О.В.Сухомлинської, рушієм розвитку 
творчості педагогів-новаторів у цей період є 
невдоволеність наявними в науці та освітній 
практиці авторитарно-догматичними 
структурами виховання та відірваністю від життя 
змісту освіти [9].  

Найбільш яскравим представником 
гуманістичного напряму у вітчизняній педагогіці 
став В.О.Сухомлинський. Його педагогічні 
надбання мали потужний вплив на гуманізацію 
та гуманітаризацію шкільної освіти. На думку 
Р.А. Арцишевського цей вплив реалізовувався 
через використання видатним педагогом 
принципу олюднення, який перетворював будь-
яку нейтральну складову навчально-виховного 
процесу в чинник виховання дитини. 
В.О. Сухомлинський одним із перших піднімає 
питання олюднення знань, які учні здобувають у 
школі. Вчений обґрунтовує важливість кожного 
навчального предмету не тільки, як джерела 
основ наукових знань, які отримує дитина, а, в 
першу чергу, як чинника формування світогляду 
[1].  

В.О.Сухомолинський зауважував, що 
досвідчені вчителі фізики, хімії, математики, 
астрономії прагнуть так побудувати процес 
навчання, «…щоб знання наукових істин і 
закономірностей природи було наче знаряддям, 
інструментом, ключем розв’язання, проникнення 
в таємниці природи, дальшого пізнання 
навколишнього світу. Це досягається за умови 
наданням процесу пізнання вдумливого, 
допитливого, емоційного пошуку істини  із  
використанням дослідження, експерименту. 
Пізнання істини дослідним шляхом для учня є 
одночасно пізнанням самого себе, відчуттям та 
переживанням творчих сил людини, що є 
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емоційною та інтелектуальною основою 
світогляду…» [10].  

Ідеї В.О.Сухомлинського, як зазначає 
В.Г.Кремень, відповідають загально-
цивілізаційним тенденціям розвитку. Педагог 
стверджує гуманістичну складову, як одну з 
найбільш важливих компонент процесу 
формування системи загальнолюдських 
цінностей та цивілізаційних вимірів в учнів 
загальноосвітньої школи, побудови системи 
світоглядних орієнтацій, центром яких є людина 
[6].    

Як підкреслює О.Я. Савченко, дидактична 
система В.О. Сухомлинського утверджує 
гуманістичні культуротворчі функції освіти, 
спрямованої на облагородження особистості, 
поліпшення життя людини, підготовку до 
творчої продуктивної праці. Саме тому вона 
контрастувала з позицією тогочасної офіційної 
педагогіки, яка основними функціями 
загальноосвітньої школи визначала підготовку 
дитини до майбутньої професійної діяльності  
[8].  

Дослідники історії педагогічної науки 
обґрунтовують значущість ідей 
В.О. Сухомлинського не тільки у контексті 
розвитку окремих напрямів сучасної педагогіки, 
а і у їх помітному впливові на розвиток освіти                                 
в 1950-1960-х рр. Зокрема, активне обстоювання 
вченим гуманістичних ідей в Академії 
педагогічних наук, педагогічних виданнях, в 
широких педагогічних колах, було одним із 
чинників зміни орієнтирів державної освітньої 
політики, що виявилося у прийнятті в грудні 
1958 року «Закону про зміцнення зв’язку школи 
із життям» [9].    

Це, в свою чергу, сприяло перегляду 
підходів щодо формування змісту шкільних 
предметів, визначення їх основних функцій та 
завдань в системі загальноосвітньої підготовки 
молодого покоління. Змінюється бачення 
педагогами взаємозв’язку людина-природа.   
В.О. Сухомлинський відводить особливе місце  
природі та її виховному впливу. В його  
гуманістичній педагогіці саме природа 
розглядається найважливішим засобом 
виховання почуття прекрасного і гармонії.  

Видатний педагог наголошує, що людство 
живе в такий час, коли природні ресурси 
перестали бути практично невичерпними. 
Сучасна людина не просто споживає плоди 
природи і праці, а й створює необхідні умови для 
того, щоб зібрати цих плодів більше, ніж дає 
природа. Важливе завдання школи полягає у 
формуванні розуміння єдності людини і 
природи, переживання турботи і тривоги про 
збереження і примноження природних багатств. 
Загальноосвітня школа має давати цілісне 
уявлення про те, що природа  є частинкою самої 

людини, байдужість до природи є проявом 
байдужості до людської долі [11].  

В.О. Сухомлинський відстоює доцільність 
реалізації у навчальних програмах природничих 
предметів  ідеї про вичерпність природних 
ресурсів та ролі людини у створенні необхідних 
умов для їх відновлення і збереження. 
Актуалізуються питання екологічних та 
морально-етичних аспектів розвитку фізичної 
науки.  

Практичною реалізацією та продовженням 
цих ідей можна розглядати одні з перших  в 
історії вітчизняної дидактики фізики спроби 
співвіднести в змісті шкільного курсу наукові 
досягнення з питаннями їх впливу на 
перетворення природного середовища, 
невід’ємною складовою якого є людина. Так, для 
курсу фізики цього періоду характерним є 
зміщення акцентів щодо визначення провідної 
ролі фізики не стільки як основи науково-
технічного прогресу людства,  а, в першу чергу, 
як важливої складової загальнолюдської 
культури.  

У вітчизняному підручнику фізики для 8 
класу, що вийшов за редакцією відомого 
вченого-методиста М.Й.Розенберга у 1960 році, у 
розділі «Будова атома» акцентується увага на 
тому, що визначні відкриття в галузі атомної і 
ядерної фізики, які є важливими для розвитку 
енергетики, медицини, експериментальних 
досліджень, можуть спричиняти руйнівні 
впливи, якщо будуть використані у військових 
цілях [2].    

Згортання демократичних перетворень у 
суспільстві наприкінці 1960-х років, посилення 
авторитарності та схоластичності 
загальноосвітньої школи сприяло 
«консервації»передових педагогічних ідей, 
зокрема, щодо гуманізації та гуманітаризації 
навчально-виховного процесу.   

На початку 1990-х років активні процеси 
розбудови вітчизняної загальноосвітньої школи 
вимагали чіткого визначення базових принципів, 
які б не тільки задавали  освітні ідеали та мету, а 
й механізми їх втілення на практиці. Одним із 
напрямів розвитку шкільної освіти, орієнтованої 
на творчу особистість учня, розвиток її 
здібностей, стає її гуманітаризація.  

Концепція неперервної фізичної освіти у 
навчальних закладах України (автори 
Бугайов О.І., Андронов В.М., Ляшенко О.І.), 
розроблена в 1992 році, одним із вихідних 
принципів розбудови системи шкільної фізичної 
освіти визначила її гуманітаризацію, що 
розглядається у аспектах формування розуміння 
того, що фізика є елементом загальнолюдської 
культури, уявлення про особливості взаємодії 
людини, природи та суспільства і наслідків 
антропогенного впливу на природу  [5, с. 12-14].  
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Тенденції гуманізації та гуманітаризації 
знайшли своє відображення і в першій 
навчальній програмі з фізики для середньої 
загальноосвітньої школи нового етапу її 
розвитку, що була розроблена в 1992 році.                        
Вихідними положеннями організації навчання 
фізики у вітчизняній загальноосвітній школі  
визначено забезпечення обсягу знань на рівні 
світових стандартів з урахуванням вікових 
можливостей учнів, уподобань і нахилів, відмова 
від політизації та ідеологізації навчально-
виховного процесу з фізики, врахування та 
розвиток в процесі навчання фізики 
індивідуальних здібностей, нахилів та 
обдарованості учнів.      

У 1994 році відомими дидактами 
С.У. Гончаренком та Ю.І. Мальованим було 
розроблено проект концепції гуманітаризації 
загальної середньої освіти. Видатний вчений у 
галузі теорії та методики навчання фізики 
академік С.У. Гончаренко зініціював як наукову 
проблему питання концептуальних підходів до 
реалізації ідеї гуманітаризації шкільної освіти, 
яка зводилася до необхідності забезпечення 
ґрунтовного загальнокультурного розвитку 
дитини, формування гармонійної, цілісної 
особистості як важливих передумов її 
майбутнього професійного становлення та 
самореалізації.    

Посилення гуманітарної складової навчання 
фізики передбачало звернення до людини як до 
об’єкта наукового пізнання, спрямування                      
на формування в учнів світоглядних уявлень та 
уявлень про себе, як об’єкт природи, 
громадянського почуття відповідальності за 
майбутнє світу, що ґрунтується на знанні законів 
природи, усвідомленні необхідності сприймати 
їх і враховувати у практичній діяльності,  
оцінювати своє існування на Землі, більш 
розважливо ставитися до власних життєвих сил і 
здібностей   [4, с. 10-3].  

Можемо побачити цілком значущу 
кореляцію ідей гуманітаризації шкільної освіти, 
зокрема, й фізичної, висвітленими у проекті 
концепції, з пріоритетами гуманістичної 
педагогіки В.О. Сухомлинського, який вважав 
необхідним елементом шкільної освіти 
формування цілісних світоглядних уявлень про 
взаємозв’язки людини і природи.   

Іншою важливою складовою гуманітаризації 
загальної освіти визначається гуманітаризація 
навчального процесу, яка передбачає перехід від 
репродуктивної, інформаційної до розвивальної, 
діяльнісної моделі навчання. У цьому контексті 
потребують перегляду традиційного 
співвідношення форм та методів навчання, які 
забезпечують різні види та рівні самостійної 
пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої 
школи при вивченні фізики. Актуалізується 

проблема розроблення індивідуально 
орієнтованих навчальних технологій, 
запровадження яких сприятиме створенню умов 
для забезпечення реалізації освітньої траєкторії 
учня середньої школи.  

Особливої актуальності надається  ціннісно-
смисловому аспекту шкільної фізичної освіти, 
який розглядає людське життя як найвищу 
цінність, а основне завдання науки як служіння 
на благо людини. У цьому контексті 
гуманітаризація розглядається як надання знань 
в ім’я людини, а гуманізація – знань   про 
людину. За таким підходом людина зможе 
усвідомити основні умови забезпечення 
особистого та колективного блага, процвітання 
людської цивілізації лише за умови пізнання себе 
та інших людей [4, с. 46].     

Логічно, що саме ця ідея, яку видатний 
український педагог В.О. Сухомлинський 
обстоював і втілював на практиці ще п’ятдесят 
років тому, стає основним елементом сучасних 
дидактичних систем. Пріоритетним компонентом 
змісту шкільної освіти видатний педагог   
визначав формування ціннісних орієнтацій, що є 
особливо актуальним сьогодні у контексті 
компетентнісного навчання.   

Наступним кроком у забезпеченні  
гуманізації та гуманітаризації навчання фізики 
стала Концепція фізичної освіти у 12-річній 
загальноосвітній школі. Пропонувалися важливі 
зміни у структурі та змісті навчання фізики, які 
мали забезпечити осучаснення шкільної фізики, 
подати її як один із вагомим компонентів 
людської культури, духовної та матеріальної [3].  

Окреслені питання не були розв’язані 
упродовж 1990-х – початку 2000-х років. 
Важливим кроком у цьому процесі стало 
затвердження Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти,  до фізичної 
компоненти освітньої галузі «Природознавство» 
якого введено змістову лінію «Роль фізичних 
знань в житті людини та суспільному розвитку».  

Гуманітарна складова особливо цілісно 
реалізована в програмі курсу фізики рівня 
стандарту зорієнтовано на світоглядне 
сприйняття фізичної реальності, розуміння 
основних закономірностей плину фізичних явищ 
і процесів, загального уявлення про фізичний 
світ, його основні теоретичні засади і методи 
пізнання, усвідомлення ролі фізичних знань у 
житті людини і суспільному розвитку [12].  

Нова редакція Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти 
2011 року визначає важливу роль фізичного 
компоненту у забезпеченні засвоєння учнями 
загальноосвітньої школи  наукового світогляду і 
стилю мислення, формування ставлення до 
фізичної картини світу, оцінювання ролі знань 
фізики в житті людини і суспільному розвитку. 
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Навчальна програма базового курсу фізики, 
яка розроблена в 2012 році та  реалізує основні 
положення стандарту фізичної освіти, 
провідними цілями навчання фізики в основній 
школі визначає формування евристичних 
способів пошуку розв’язків практичних 
життєвих проблем, висвітлення ролі фізичного 
знання в житті людини, сприяння  розвитку 
інтересу школярів до фізики, спонукання учнів 
критично мислити, застосовувати набуті знання в 
практичній діяльності, виявляти ставлення до 
довкілля на засадах екологічної культури, 
усвідомлювати доцільність моральності щодо 
використання наукового знання в 
життєдіяльності людини й природокористуванні. 

У новій програмі знайшли розвиток такі ідеї 
гуманізації та гуманітаризації шкільного курсу 
фізики, як створення умов для формування 
особистої позиції учня щодо знань з курсу 
фізики основної школи. Стимулювання учнів 
робити оціночні судження на основі 
узагальнення вивченого матеріалу забезпечує 
виховання культури наукового мислення, 
формування умінь сприймати думки інших 
людей і обґрунтовувати власні, що сприятиме 
вихованню критичного мислення та 
переважанню компромісного підходу у 
вирішенні питань навчальної і майбутньої 
професійної діяльності.  

Висновки. Аналіз тенденцій розвитку 
загальної середньої освіти в Україні та зарубіжжі 
визначає пріоритетність принципів гуманізації та 
гуманітаризації змісту освіти як необхідну умову 
ефективного функціонування освітньої системи. 
Витоки сучасних підходів до модернізації 
шкільної освіти, зокрема, компетентнісного, 
особистісно орієнтованого та діяльнісного 
спрямування навчально-виховного процесу з 
фізики, закладені видатними педагогами-
новаторами. Вони базуються на ідеях 
гуманістичної педагогіки та людиноцентризму, 
які отримали розвиток в наукових працях та 
практичній діяльності вітчизняного педагога-
гуманіста В.О. Сухомлинського. Дослідження 
окреслених питань доводить наявність 
позитивного впливу творчих здобутків вченого 
на особливості формування змісту загальної 
освіти, зокрема й фізичної її складової.  

Провідні принципи дидактичної системи 
В.О. Сухомлинського стали основою для 
вироблення засад гуманізації та гуманітаризації 
шкільної фізики, реалізованих в концепції 
фізичної освіти у профільній школі, стратегії 
формування змістових ліній освітньої галузі 
«Природознавство» Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти, 
навчальних програм та підручників з фізики 
нового покоління для загальноосвітньої школи. 
Цим підтверджується об’єктивний характер  
педагогічних ідей В.О. Сухомлинського та їх 

актуальність для теорії і практики 
загальноосвітньої школи.  

Перспективним напрямом подальших 
досліджень питань  гуманітаризації  у контексті 
педагогіки добра В.О. Сухомлинського може 
бути вивчення питання щодо співвідношення 
гуманітарної та природничої складової в 
структурі загальної середньої освіти і його 
впливу на пріоритети формування змісту 
шкільного курсу фізики та інших предметів, які 
опановуються учнями в середній 
загальноосвітній школі в умовах її 
реформування.     
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ОРГАНІЗАЦІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ  
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО) 

Наталія ГРОНА (Прилуки) 
У статті автор аналізує використання проектної діяльності на уроках читання на основі творів В. О. Сухомлинського. 

Доводить думку, що проекти стимулюють загальну активність учнів, сприяють створенню ефективного освітнього 
середовища й утвердження системного характеру навчання та самонавчання, активізують творчу діяльність учнів відповідно 
до їхніх інтересів для здобуття певних знань. 

Ключові слова: проект, типи проектів, творча діяльність, початкова школа, читання, творчість В. О. Сухомлинського. 
В статье автор анализирует использование проектной деятельности на уроках чтения на основе произведений 

В. А. Сухомлинского. Доказывает мысль, что проекты стимулируют общую активность учащихся, способствуют созданию 
эффективной образовательной среды и утверждение системного характера обучения и самообучения, активизируют 
творческую деятельность учащихся в соответствии с их интересами для получения определенных знаний. 

Ключевые слова: проект, типы проектов, творческая деятельность, начальная школа, чтение, творчество  
В. А. Сухомлинского. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливим науковими 
чи практичними завданнями. У сучасному 
освітньому просторі увага акцентується на 
формуванні в учнів уміння самостійно мислити, 
здобувати та застосовувати знання, детально 
обдумувати прийняті рішення й чітко планувати 
дії. Тому сьогодні в організації освітнього 
процесу особлива увага приділяється 
застосуванню методів і технологій на основі 
проектної та дослідницької діяльності школярів. 
У такій діяльності учень, студент проявля.nm 
себе як творча особистість. Визначенню поняття 
«творча особистість» надається сьогодні 
вченими (Б. Ананьєв, В. Андрєєв, 
Д. Богоявленська, А. Зак, Я. Коломенський, 
Ю. Львова, Я. Пономарьов та ін.) достатньо 
уваги. Вони вважають, що творча особистість – 
це індивід, який володіє високим рівнем знань, 
потягом до нового, оригінального, який уміє 
відкинути звичайне, шаблонне. Для творчої 
особистості потреба у творчості є життєвою 
необхідністю [2].  

Поняття «творчість» передбачає 
продуктивну людську діяльність, здатну 
продовжувати якісно нові матеріальні та духовні 
цінності суспільного значення. 
В.О. Сухомлинський називає творчість «однією з 
ділянок педагогічної цілини» [5, с. 565]. Педагог 
вважає, що «cправжній педагогічній творчості 
властиві риси дослідження, творчого 
узагальнення своєї праці» [4, с. 16]. 
В.О. Сухомлинський творчість трактує як 
могутній стимул духовного життя. Відсутність 
творчого начала в духовному житті вбиває 

інтерес до навчання [3, с. 565]. Цілком 
справедливо він зауважує: «Дайте дитині радість 
розумової праці, радість успіху у навчанні» [4, 
с. 159].  

Такою творчою працею можна вважати 
проектну діяльність, яка створює умови для 
творчої самореалізації учнів, підвищує 
мотивацію до навчання, сприяє розвитку 
інтелектуальних здібностей. Метод проектів є 
інноваційною педагогічною діяльністю, яка 
спрямована на оволодіння різними способами 
творчої, дослідницької, експериментальної 
діяльності, духовне та професійне становлення 
особистості через активні дії і створення 
суб’єктом власної стратегії навчання, коли увага 
переноситься на процес набуття школярами 
знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, що 
трансформується в компетенції. За своєю 
сутністю робота над проектом має інноваційний 
характер: вимагає від учнів застосовувати нові 
знання, спираючись на засвоєний раніше 
матеріал; виробляє вміння діяти і приймати 
рішення самостійно чи в складі команди та 
розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати та 
застосовувати нову інформацію з різноманітних 
джерел, використовуючи сучасні технології для 
виконання конкретних завдань; розвиває 
критичне мислення та прагнення до творчості, 
саморозвитку; формує бажання і здатність 
самостійно вчитися. 

Метод проектів є педагогічною технологією, 
яка відображає реалізацію особистісно 
зорієнтованого підходу в освіті (саме 
педагогічною технологією, хоча у назві 
технології використовують слово «метод»), 
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сприяє формуванню вміння адаптуватися до 
швидкозмінних умов життя людини 
постіндустріального суспільства. Поняття 
«проект» в останні роки активно ввійшло в 
практику освіти. Воно виступає як в ролі 
ефективного методу навчання учнів, так і в 
якості форми організації інноваційно-
розвивального освітнього середовища 
навчального закладу чи всієї регіональної 
системи освіти в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Використання проектних технологій у 
школі має досить високий рівень загальної 
дослідженості. Зокрема, теоретико-прикладні 
підходи до проектної діяльності висвітлені в 
роботах вітчизняних та зарубіжних учених 
(Єрмаков І., Підласий І., Воропаєв В., 
Поздняков В., Шапіро В.).  

Особливої уваги заслуговує застосування 
проектної діяльності на роках читання. Адже, як 
зазначено в чинній шкільній програмі з 
літературного читання для початкової школи, 
саме на уроках читання «відбувається 
становлення дитини-читача, здатної до 
самостійної читацької, творчої діяльності; 
здійснюється її мовленнєвий, літературний, 
інтелектуальний розвиток; формуються 
морально-естетичні уявлення і поняття, 
збагачуються почуття, виховується потреба в 
систематичному читанні» [3]. Упровадження 
нових освітніх технологій навчання – це 
передумова активної пізнавальної діяльності 
учнів: нестандартна, цікава, творча робота 
пробуджує у дітей інтерес до знань і сприяє 
емоційному, духовному та інтелектуальному 
розвитку школярів.  

Організовуючи на уроці читання проектну 
діяльність, учитель ознайомлює учнів з її 
особливостями, учить планувати роботу як 
повноцінну та усвідомлену. Навчальний проект 
для учнів – це можливість зробити щось 
самостійно чи з товаришами, це дослідження, яке 
допомагає виявити і розвинути природні задатки, 
це нові відкриття та знання. В основі кожного 
навчального проекту лежить близька й актуальна 
для учнів проблема, вирішення якої сприяє 
розвитку пізнавального інтересу, 
самоствердженню особистості, отриманню 
задоволення від активної пошукової діяльності. 

Такий підхід до організації навчання та 
виховання учнів молодшого шкільного віку є 
компонентом педагогічної ідеї 
В.О. Сухомлинського, зокрема, ідеї гуманізації 
школи. Ця ідея є особливо актуальною сьогодні – 
у непростих умовах техногенного та 
інформаційного перенавантаження і ринкового 

середовища, де часто втрачається, губиться 
гуманне, людяне, духовне, творче. 

Тому організовуючи проектну діяльність на 
матеріалі творів для дітей В. О. Сухомлинського, 
ми дійсно реалізуємо основні засади особистісно 
орієнтованого навчання, даємо учням поштовх 
до творчості. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є висвітлення питання 
про ефективне використання проектної 
технології як творчої дослідницької діяльності на 
уроках читання для формування читацької 
компетентності молодших школярів під час 
роботи з творами В. О. Сухомлинського. 

Завданням статті є визначення поняття 
педагогічної технології «Метод проектів», 
окреслення її основних структурних компонентів 
та застосування її на уроках читання в 
початковій школі під час роботи із творами 
В. О. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Читання художніх творів 
розвиває мову дітей: збагачує, уточнює і 
активізує словниковий запас на основі 
формування конкретних уявлень і понять, 
розвиває вміння висловлювати думки в усній та 
письмовій формі [1, с.17].  

Цей розвиток здійснюється завдяки тому, 
що художні твори написані літературною мовою, 
точною, образною, емоційною, зігрітою 
ліризмом, найбільш відповідним особливостям 
дитячого сприйняття [1, с. 9]. Таким критеріям 
особливо точно відповідають твори, які писав 
для дітей В. О. Сухомлинський. Звичайно на 
уроках читання ми охоплюємо незначний їх 
загал. Тому пошуково-творча робота в 
позаурочний час із такими текстами розширює 
читацькі інтереси учнів, сприяє ефективному 
застосуванню виховних можливостей таких 
текстів. Одним із засобів подолання поверхової 
спрямованості роботи з художніми творами 
В. О. Сухомлин-ського є створення умов для 
вільного самовираження дітей у ході читання та 
аналізу текстів; прояв літературної творчості як 
засобу духовного розвитку учнів, з’ясування 
літератури як мистецтва слова; виховання у 
школярів любові до художнього слова як 
образної думки письменника є метод проектів. 

Мета проектної діяльності полягає у 
стимулюванні інтересу учнів до визначеної 
проблеми, оволодіння необхідними знаннями й 
навичками, а також для практичного 
застосування отриманих результатів. В основу 
методу проектів покладена ідея, яка відображає 
сутність поняття «проект», його прагматичну 
спрямованість на результат, який отримано під 
час вирішення тієї чи іншої практично чи 
теоретично значущої проблеми. Головним є те, 
що цей результат можна побачити, осмислити, 
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застосувати в реальній практичній діяльності. 
Щоб досягти такого результату, необхідно 
навчити дітей самостійно мислити, знаходити і 
вирішувати проблеми. 

Проектна технологія дозволяє одночасно і 
більш ефективно формувати в учнів низку 
ключових компетентностей, перш за все – 
«уміння вчитись», тобто вміння самостійно 
здобувати знання у будь-якому вимірі «простору 
навчання». Вони вчаться організовувати свою 
роботу в ході розв’язання актуальних проблем і 
досягнення потрібного результату, набувають 
навичок самоконтролю, самооцінки, 
самовдосконалення. Співпраця учнів між собою 
та з учителем під час виконання проектів сприяє 
формуванню соціальної компетентності. Учні 
навчаються спільно визначати проблеми і мету 
діяльності, ефективно співпрацювати, бути 
ініціативними і відповідальними за прийняття 
рішень, обґрунтовано долати суперечки та ін. 

Проектна технологія дає можливість широко 
використовувати комп’ютер та Інтернет для 
пошуку, обробки інформації та роботи з нею, для 
презентації матеріалів проекту і, таким чином, 
формувати компетентності з інформаційних і 
комунікативних технологій. У цьому найбільш 
плідними виявляються телекомунікаційні 
проекти.  

До переваг проектної діяльності також 
належить розвиток різноманітних здібностей 
учнів, у тому числі через навчання: вільно і 
точно володіти мовою та мовленням; добирати 
засоби досягнення кінцевого результату 
виконавцями проекту; конструктивно 
спілкуватися, співпрацювати, взаємодіяти, 
надавати взаємодопомогу, долати суперечки; 
використовувати різні організаційні форми 
роботи; використовувати різноманітні засоби 
дизайну (плакатів, друкованих матеріалів, 
буклетів, колажів та ін.); добирати різноманітні 
наочні матеріали: фотографії, малюнки, 
діаграми, графіки та ін.; використовувати 
сучасну оргтехніку та обладнання (Dіvidi, 
камера, комп’ютер тощо). 

Отже, застосування проектної технології є 
важливим засобом сучасної освіти, розвитку 
критичного мислення і творчих здібностей 
дитини. Зазначена технологія стимулює загальну 
активність учнів, сприяє створенню плідного 
освітнього середовища й утвердження 
системного характеру навчання та самонавчання.  

В основу типології проектів можна покласти 
різні ознаки. Наприклад, залежно від кількості 
учасників, проекти можуть бути 
індивідуальними, груповими (2–6 осіб), 
колективними; залежно від часу, витраченого на 
реалізацію, проекти можуть бути 
короткотривалими (1–3 уроки), середньої 
тривалості (до місяця), довготривалими (кілька 

місяців). За тематичною спрямованістю проекти 
бувають дуже різноманітними: мовні, екологічні, 
етнографічні, країнознавчі, з прав людини, 
соціологічні тощо. Не завжди легко визначити 
тип проекту за тематичною спрямованістю, адже 
більшість із них за своєю сутністю є 
міждисциплінарними. 

Частіше тип проекту визначається за 
характером діяльності, що в ньому є провідною. 
Не всі проекти мають однаковий алгоритм, але 
всі вони долають чотири основні етапи: 
a) підготовка; б) планування; в) основна робота 
за проектом; г) підбиття підсумків. 

Прості й короткотермінові проекти можуть 
здійснюватися за спрощеною схемою. Робота за 
складними і тривалими проектами передбачає 
деталізацію алгоритму, виділення певних 
складових основних етапів. 

Підготовка проекту з читання орієнтує 
більше не на пошукову, а на творчу діяльність. 
Проект спрямований на збір інформації про 
будь-який об’єкт, явище.  

Під час проходження педагогічної практики 
студенти коледжу організували учнів 3 класу до 
роботи над проектами (на матеріалі творів 
В. О. Сухомлинського): «Краплинка доброти», 
«У світі немає нічого кращого та приємнішого, 
ніж дружба», «Добре діло – роби сміло», «Як 
посолиш, так і їстимеш». 

Мета проекту «У світі немає нічого кращого 
та приємнішого, ніж дружба»: вивчити та 
проаналізувати твори В.Сухомлинського про 
людські чесноти; розширити інтерес до творчості 
педагога, сприяти формуванню уявлень про 
доброту, чуйність, уважність, розвивати 
діалогічне та монологічне мовлення, читацькі 
здібності; виховувати доброту, любов до батьків, 
до рідного краю, до праці, бажання бути 
людяними; дати можливість відчути радість від 
творення добра іншим, мати й цінувати друзів. 
Завдання проекту: розвиток життєвих 
компетентностей школярів; набуття навичок 
дослідників; розвиток почуття милосердя, 
доброти; вироблення вмінь самостійно 
працювати з додатковою літературою, 
систематизувати матеріали, робити висновки; 
розвиток умінь працювати в команді; 
удосконалення вмінь презентувати результати 
досліджень; формування активної життєвої 
позиції. 

Спочатку студенти підготували візитну 
картку проекту – друкований буклет, у якому 
розглядалися основні положення, які необхідно 
враховувати під час виконання дослідження. 
Потім сформулювали питання, які направляли 
проект: Що таке дружба?, Хто такий друг? 
Навіщо потрібні друзі? Яка роль друга в житті 
людини? 
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У проекті брали участь 3 групи учнів: 
«Промінчики тепла», «Перлинки доброти», 
«Вогники щирості». Перша група досліджувала 
проблему «Що таке дружба?» Мета дослідження: 
розкрити зміст понять «дружба», «справжній 
друг»; прищепити учням повагу до цінностей 
дружби; сприяти розвитку критичного ставлення 
до себе і своїх особистих якостей, терпимості й 
коректності в спілкуванні з друзями. 

Результат свого дослідження члени цієї 
групи представили в презентації. Окремі слайди 
містили таку інформацію: 

 

1. Виявляйте щирий інтерес до людей, особливу

увагу до того, хто з вами розмовляє. 

2. Частіше посміхайтесь. 

3. Називайте вашого співбесідника на ім’я.

4. Вмійте уважно слухати співбесідника, заохочуйте його говорити
про себе. 

5. Починайте розмову на тему, що цікавить вашого співбесідника. 

6. Прагніть дати людині можливість відчути зацікавленість в ній. 
Робіть це щиро. 

  
 
 

«Абетка дружби»
• А —акуратність
• Б —бадьорість
• В — веселощі
• Г — гідність
• Ґ - ґречність
• Д — доброта
• Е — ерудованість
• Є — єдність
• Ж — життєрадісність
• З — злагода
• І — інтелігентність
• К — красота
• Л — любов
• М — милосердя
• Н — надійність

О —освіченість
П — повага
Р — радість
С — сміливість
Т — талановитість
У — уміння
Ф — фантазія
X — хоробрість
Ц — цілеспрямованість
Ч — чесність
Ш — шанування
Щ — щирість (щедрість) 
Ю — юність
Я — ясність

 
Метою роботи групи «Вогники щирості» 

було: стимулювати почуття відповідальності за 
того, з ким дружимо, усвідомити потребу кожної 
людини в існуванні друзів, у відчутті, яке дає 
дружба, як необхідної умови добробуту 
особистості, сформувати розуміння, хто такий 
друг і що таке дружба, уміння берегти дружбу; 
тактовно вказувати на недоліки друга. 

 

"Конституція дружби"
— завжди прислухатися одне до одного; 
— не брехати; 
— не кривдити; 
— підтримувати одне одного; 
— не залишати в біді; 
— завжди чинити по справедливості; 
— поступатися одне одному; 
— завжди допомагати.

 
 

Загальні правила дружби:

• Уникати сварок;
• Допомагати один одному;
• Бути доброзичливими;
• Бути турботливими;
• Не глузувати один з одного;
• Вміти вибачати та поступатися…

 
 
Учні, які були учасниками цієї групи, 

провели гру «Давай дружити», а також 
запропонували твори та ситуації для аналізу. 

 

Катруся з подругою товаришують з дитинства, 
живуть в одному під’їзді, на одному поверсі. 
Нещодавно Катруся дізналася, що подруга за її
спиною глузує з неї і говорить, що товаришує зі
нею тільки тому, що у дворі більше немає
дівчат. А найприкріше те, що вона всім
говорить, буцімто Катрусі не можна довіряти. 
Зараз вони не розмовляють.

 
 
 

як би ви вчинили на місці 
учня,  який зробив це? 

У класі хтось розмалював парту. Коли класний 
керівник помітив це, почав вимагати від учня, 
який за нею закріплений, пояснень: хто і коли це 
зробив? Учень сказав: «Я знаю, хто розмалював 
парту, але не можу сказати тому, що не хочу 
зрадити друга. Я сам її вимию».

Ситуація 2

 
 
 
Група «Перлинки доброти» результати своєї 

діяльності представила у вигляді газети 
«Стежками доброти». Вони ставили собі за мету 
вивчити та проаналізувати твори 
В.Сухомлинського про людські чесноти; 
розширити інтерес до його творчості, формувати 
учнів уявлення про доброту, чуйність, уважність, 
розвивати діалогічне та монологічне мовлення, 
читацькі здібності; виховувати доброту, любов 
до батьків, до рідного краю, до праці, бажання 
бути людяними, дати можливість відчути радість 
від творення добра іншим, мати й цінувати 
друзів. 
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Робота над проектом показала, що учні 

можуть виступати активними учасниками 
процесу створення проекту, формувати свій 
власний погляд на інформацію, намічати мету й 
завдання, шукати шляхи їх вирішення. 

Метод проектів дозволяє учням учитися на 
власному досвіді й досвіді інших у конкретних 
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справах і приносить задоволення учням, які 
бачать продукт власної праці. Адже 
В. О. Сухомлинський був переконаний, що 
творчість починається там, де інтелектуальні й 
естетичні багатства, здобуті раніше, стають 
засобом пізнання, освоєння, перетворення світу.  

Висновки з даного дослідження й 
перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

Отже, можна зазначити, що системне 
впровадження проектної технології в школі 
(починаючи з початкової ланки) сприятиме тому, 
що учні опановують її не тільки як навчальну 
технологію, а й як метод організації та 
планування своєї подальшої життєдіяльності, 
критичного мислення, уміння самостійно 
здобувати знання, творчо підходи до виконання 
навчальних завдань як активного виховного 
засобу. 

Пріоритетними напрямами подальших 
досліджень вважаємо розробку відповідних 
педагогічних умов для роботи з проектними 
технологіями під час вивчення творів інших 
письменників в початковій школі, які 
забезпечать ефективну роботу над текстами 
різних жанрів, шляхи здійснення літературної 
освіти молодшого школяра, які сприятимуть 
застосуванню пошукових та репродуктивних 

методів організації словесної творчої діяльності 
молодшого школяра. 
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ФЕНОМЕН "ДИТЯЧОЇ ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ":  
 ПЕРШОЕЛЕМЕНТИ ДОРОСЛІШАННЯ  

Тетяна ДОВГА (Кіровоград) 
В статті розкрито особливості наукового феномену "дитячої інтелігентності", вивченню якого в сучасних умовах 

сприяє використання інноваційних  ідей В.О. Сухомлинського. 
Ключові слова: інтелігентність, дитяча інтелігентність, дорослішання, освіченість, самопізнання,  гідність, 

самоповага. 
В статье раскрыты особенности научного феномена "детской интеллигентности", изучению которого в 

современных условиях способствует использование инновационных идей В.А. Сухомлинского. 
Ключевые слова: интеллигентность, детская интеллигентность, взросления, образованность, самопознания, 

достоинство, самоуважение. 
В сучасному розумінні інтелігентність – це 

соціальний і психологічний феномен, складна 
властивість особистості, яка притаманна лише 
окремим представникам соціуму та 
неоднозначно тлумачиться суспільством. 
Зазвичай, це ознака дорослої людини, 
особистості, яка досягла соціальної зрілості. Чи 
існує це явище у молодшому шкільному віці, 
який згідно з сучасними віковими 
періодизаціями сьогодні вже належить до "епохи 
дорослішання"? За відповіддю на це запитання 
звернемося до невичерпної скарбниці 
педагогічних ідей В.О.Сухомлинського. 

Походження слова Інтелігентність (від лат. 
intelligens – обізнаний, тямущий, розсудливий) та 
його спорідненість зі словом Інтелектуальність 

націлює також на зв’язок з поняттям Інтелект. 
Простежується очевидна кореляційна залежність 
між цими поняттями та інтелектуальними 
розвитком особистості. В повсякденному 
мовленні це слово використовується як синонім 
порядності, чесності, правдивості, шляхетності, 
принциповості, тактовності, совісності, що є 
ознаками високоморальної людини. 

У визначенні поняття "інтелігентність" 
нерідко використовують ознаки, які вказують на 
розвиток розуму та ерудиції та характеризують  
інтелектуальну сферу особистості. Наприклад: 
"той, хто знає, розуміє, мислить", "розумний, 
начитаний, освічений". Водночас, вдаються й до 
якостей на кшталт "поміркований, культурний, 
вихований, цивілізований", що свідчать про 
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моральний розвиток та вихованість людини.. Як 
наслідок, маємо визначення пропонованого 
поняття, в яких поєднуються інтелектуальні та 
моральні характеристики особистості. 

– Інтелігентність – освіченість, 
культурність, розумова розвиненість, 
підготовленість до розуміння теоретичних 
питань. 

– Інтелігентність – сплав 
інтелектуальних якостей та етичних чеснот 
людини, що виражає високий рівень розумового 
розвитку та моральної культури особистості, 
виявляється в широкій ерудиції людини, 
багатстві її знань і внутрішнього світу. 

– Інтелігентність – високий рівень 
розвитку інтелекту, освіченість, начитаність, 
вихованість, культурність, цивілізованість. 

– Інтелігентність – схильність до 
розумових занять, осмислення соціальних 
процесів, здатність розглядати речі об'єктивно, 
абстрагуючись від себе і своїх потреб. 

В "Українському педагогічному 
енциклопедичному словнику" зазначається, що 
"До числа основних ознак інтелігентності 
належить комплекс найважливіших 
інтелектуальних і моральних якостей: загострене 
відчуття соціальної справедливості, прилучення 
до багатств світової й національної культури та 
засвоєння загальнолюдських цінностей, 
слідування велінням совісті, тактовність і 
особиста порядність, ідейна принциповість у 
поєднанні з терплячістю до інакодумства. 
Інтелігентність – інтегральне поняття, що 
відображає високий рівень розумового розвитку 
й моральної культури особистості" [2, с.199].  

Відомий російський дослідник поняття 
"інтелігентність" академік Д.С.Ліхачов 
охарактеризував цю людську якість у свій праці 
"Письма о добром и прекрасном", яку він 
адресував молоді. Зокрема, в листі дванадцятому 
Человек должен быть интеллигентен" він пише, 
що характерними рисами інтелігентної людини 
варто вважати: "… сприйнятливість до 
інтелектуальних цінностей, любов до придбання 
знань, інтерес до історії, естетичне чуття…" [3, 
с. 52].  

Д. С. Ліхачов наголошував на тому, що 
освіченість не можна плутати з інтелігентністю. 
На його думку, не будь-яку інтелігентну людини 
можна вважати освіченою, але для інтелігентної 
людини величезне значення має саме освіченість. 
Чим інтелігентніша людина, тим більше її тяга 
до освіченості, причому, чим більше знань у 
людини, тим легше їй здобувати нові, здатність 
набувати знання зростає в кожній окремій 
людині в геометричній прогресії [Там само].  

Однак, учений звертав увагу молоді на таке: 
"Інтелігентність не лише в знаннях, а в здатності 
до розуміння іншого. Вона виявляється в тисячі і 

тисячі дрібниць: у вмінні шанобливо 
сперечатись, поводити себе скромно за столом, у 
вмінні непомітно (саме непомітно) допомогти 
іншому, берегти природу, не смітити навколо 
себе – не смітити недопалками чи лайкою, 
дурними ідеями (це також сміття, та ще й яке!)" 
[Так само, с. 53]. 

Видатний український педагог 
В.О.Сухомлинського спеціально не досліджував 
феномен інтелігентності, але він писав про 
можливості її формування саме в шкільні роки, 
які вважав підготовкою до дорослого життя: 
"Школа – світ щасливого дитинства, але цей світ 
повинна осявати думка про те, що діти завтра 
стануть дорослими. "Дорослі" думки, турботи, 
ідеї – все це поступово повинно входити в світ 
безтурботного дитинства" [9, с. 97]. 

Джерелом інтелігентності 
В.О.Сухомлинський називав навчання, під час 
якого дитина отримує радість пізнання, а її 
основами вважав освіченість, вихованість та 
культуру особистості (інтелектуальну, моральну, 
мовну, емоційну тощо). На думку педагога, 
зусилля вихователів повинні спрямовуватись на 
те, щоб діти стали освіченими людьми: 
"Справжню освіченість ми вбачаємо в гармонії: 
знання забезпечують оптимальний рівень 
загального розумового розвитку людини, а цей 
загальний розвиток, який досягається в процесі 
оволодіння знаннями, сприяє постійному 
зростанню здатності до оволодіння новими 
знаннями" [Так само]. 

Водночас, Василь Олександрович 
пов’язував освіченість з моральністю, вважаючи, 
що "… освіченість – це одна з найскладніших 
граней всебічного розвитку особистості. Без 
освіченості, без міцних знань, без багатої 
розумової культури і різнобічних 
інтелектуальних інтересів немислимо в наш час 
підняти людину на високу сходинку моральної 
гідності" [Так само, с. 204]. 

Універсальним засобом отримання знань 
В.О.Сухомлинський вважав читання, яке 
ототожнював з мистецтвом: "Уміння вільно, 
свідомо, виразно читати – це один з засобів 
запобігання розумовій інертності й відсталості. 
Це також стежинка, йдучи якою, людина 
піднімається до вершин інтелектуальної 
культури. … не можна жити, не можна бути 
щасливим, не вміючи читати. Той, кому 
недоступне мистецтво читання, – невихована 
людина, моральний невіглас" [10, с. 588].  

За переконанням ученого, людині 
недостатньо вміти читати літературні твори, 
треба зуміти прочитати внутрішній світ інших 
людей. І тоді це вміння стає не лише показником 
інтелектуальної культури людини, а й 
свідченням рівня її вихованості та емоційної 
культури: "Ми вчимо читати почуття людей – 
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радість, біль, образу, нерозуміння, збентеження, 
сором і багато-багато інших – в їх очах, у 
безкінечно різноманітних тонах, у напівтонах 
голосу; … Ми вчимо взаємного людського 
проникнення – так я називаю здатність приймати 
близько до серця радощі й прикрощі іншої 
людини. Ще раз повторюю: виховуваним стає 
лише той, хто бачить світ не лише очима, але й 
серцем: якщо ж серце сліпе й глухе, то очі нічого 
не бачать. Емоційне невігластво породжує 
байдужість, безсердечність: людина серед 
людей, буває, почуває себе, як у пустелі " [8, с. 
192-193]. 

Розвиток інтелекту невіддільний від 
чуттєвого розвитку особистості, інтелектуальна 
культура пов’язана з емоційною: "Тонкість 
почуттів, переживань, емоційно-естетичного 
ставлення до навколишнього світу й до самого 
себе залежить від культури відчуттів і 
сприймань. Чим тонші відчуття і сприймання, 
чим більше бачить і чує людина в 
навколишньому світі відтінків, тонів і напівтонів, 
тим глибше виражається особиста емоційна 
оцінка фактів, предметів, явищ, подій, тим 
ширший емоційний діапазон, який характеризує 
емоційну культуру людини" [7, с.502]. 

Для емоційного збагачення особистості 
необхідне пізнання людини людиною, яке 
полягає в проникненні розуму й серця в 
духовний світ (думки й почуття) іншої людини. 
В.О.Сухомлинський націлював учителів 
Павлиської школи на пізнання емоційної сфери 
кожного учня, опікувався емоційним життям 
дітей: "З кожним роком я все більше 
переконувався, наскільки важливо вчителю 
знати, як спілкується кожна дитина з оточуючим 
світом – джерелом думки, мислення, розумового 
розвитку. І я й інші вчителі з гіркотою думали 
про те, як мало ми знаємо дитину, що 
переступила поріг школи, стала учнем. По суті, 
ми про неї нічого не знаємо, вона для нас книга, 
повна таємниць, бачимо ж ми лише обкладинку 
цієї книги, а обкладинка не завжди розкриває 
зміст. Щоб пізнати дитину, щоб прочитати хоча 
б перші сторінки невідомої для нас книги, треба 
зрозуміти, як дитина бачить оточуючий світ" 
[4, с. 52]. 

Водночас, Василь Олександрович закликав 
дітей не бути байдужими до того, що їх оточує, 
заохочував до спостереження явищ людського 
життя та філософсько-етичних роздумів про 
людську сутність. Як педагог і письменник, він 
створив самобутню філософію для дітей, яка 
знайшла своє вираження в художніх мініатюрах, 
зібраних у "Хрестоматію з етики". Наводимо 
приклад одного з оповідань. 

 
Дві сторінки книги 

На столі лежала велика гарна книга. В ній 
ішлося про Великого й Мудрого. Особливо 

гарною була перша – Титульна Сторінка. На ній 
золотими літерами було написано назву книги. 
Під заголовком намальовано мармуровий 
пам’ятник Великому й Мудрому та написано 
його ім’я. Внизу намальоване сонце. 

Загордилась Титульна Сторінка, каже: 
– Всі інші сторінки – нічого проти мене. В 

мені вся краса. Люди лише тому й читають цю 
книгу, що перша сторінка настільки гарна. 

Почула похвалу остання сторінка й каже:  
– Нехай прочитають люди і скажуть, що 

хорошого в цій книзі. 
Приходили люди – ті, хто створює хліб і 

машини, читали книгу й говорили: 
– Титульна Сторінка гарна, а книга 

порожня. – І припинили відкривати книгу. 
Остання сторінка й говорить: 

– Про Великого й Мудрого повинна бути й 
книга мудра. Хай нікого не обманює Титульна 
Сторінка [12, с. 169].  

 
В.О.Сухомлинський спонукав своїх 

вихованців не лише до пізнання світу людей і 
речей, але й до самопізнання – проникнення у 
власний внутрішній світ, пошук людиною свого 
Я. На думку педагога, "… внутрішнє Я 
особистості – складний світ поглядів, 
переконань, звичок, моральних оцінок, які 
склалися в індивідуальній свідомості. Це 
винятково важлива, ще дуже мало досліджена 
сфера виховного процесу, від якої вирішальною 
мірою залежить те, що можна назвати 
виховуваністю особистості" [9, с.96]. 

Свого часу Василь Олександрович звертав 
увагу вихователів на наявність у дітей таких 
якостей, як гідність, самоповага. Він писав: 
"Прекрасний супутник усвідомлення вихованцем 
власного становлення – самоповага, зародження 
почуття власної гідності. Тільки там, де 
вихованець поважає себе, можливе 
самовиховання. І чим глибше почуття 
самоповаги, тим більше чутливості, 
сприйнятливості до ваших настанов: виховувати 
себе слід ось так. Там, де немає самоповаги, 
людина залишається глухою до ваших повчань і 
порад" [4, с.114]. 

Інноваційним, з нашого погляду, є 
твердження видатного педагога, яке стосується 
почуття самоповаги в дитячому віці: "Я б назвав 
самоповагу дитячою інтелігентністю (курсив 
наш). Це душевна м’якість, помножена на 
чистоту думок, спонукань, намірів. Тут ми маємо 
справу з найцікавішою в школі справою – 
справою, яка заслуговує на величезну увагу, але, 
на жаль, маловивченою – дитячою розумовою 
працею, точніше з відображенням цієї праці в 
емоційній сфері – з інтелектуальними 
почуттями. Повага до самого себе народжується 
з радості пізнання, джерела дитячої 
інтелігентності. Якщо ж навчання не приносить 
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радості, навпаки, обтяжує, то людина стає 
байдужою до самої себе – про жодне 
самовиховання не може бути й мови. 
Найважливіше завдання педагога як вихователя 
полягає в тому, щоб оберігати в юному віці 
вогник світлих інтелектуальних почуттів" [Так 
само, с.115].  

Отже, серед сутнісних рис особистості, які 
можуть вважатися проявами інтелігентності в 
дитячому віці, В.О.Сухомлинський 
виокремлював почуття самоповаги та власної 
гідності. Проаналізуємо, в якому науковому 
контексті розглядаються ці якості сучасними 
вченими. 

Зусилля багатьох представників сучасної 
психолого-педагогічної науки наразі спрямовані 
на дослідження процесу самопізнання 
особистості та розвитку Я-концепції (динамічної 
системи уявлень людини про саму себе, до якої 
належить як власне усвідомлення своїх фізичних, 
інтелектуальних та інших якостей, так і 
самооцінка). Формування в дитини позитивної 
Я-концепції є одним з найвагоміших завдань 
сучасної особистісно-орієнтованої моделі 
виховання, важливою умовою здійснення 
самовиховання – усвідомлення вихованцем 
власного становлення, поєднання виховання з 
самовихованням.  

Останнім часом з’явились дослідження 
знаних українських учених, присвячені 
формуванню позитивної Я-концепції у 
молодших школярів.  

Як стверджує академік І.Д.Бех, Я-концепція 
– відносно стійка, більшою чи меншою мірою 
усвідомлювана, неповторна система уявлень 
індивіда про себе, на основі якої він будує 
взаємодію з іншими людьми і ставиться до себе. 
Вона містить у собі: когнітивний компонент 
(уявлення про свої якості, здібності, зовнішність, 
соціальну значущість, тобто самосприймання); 
емоційний компонент (самоповага, самолюбство, 
самоприниження тощо); оцінно-вольовий 
компонент (прагнення підвищити самооцінку, 
завоювати повагу та ін.)" [1, с. 67]. 

У зв’язку з цим академік О.Я.Савченко 
зазначає: "У формуванні позитивної "Я-
концепції" молодших школярів виключно 
важлива роль належить вчителям і батькам, 
дитячим громадським організаціям, якщо в 
школі і вдома створюються сприятливі умови 
для виникнення й зміцнення у дітей самоповаги і 
взаємоповаги, якщо вони неодноразово 
переживають почуття успіху, відчувають щире 
ставлення і вболівання дорослих за себе, це є 
найкращим шляхом для формування у наших 
вихованців адекватної самооцінки і бажання 
ставати кращими" [5, с. 106]. 

Видатний педагог-гуманіст 
В.О.Сухомлинський виключного значення 

надавав гуманним методам у вихованні дітей. 
Зокрема, самоповагу він вважав надзвичайно 
тендітною річчю, яка потребує тонких виховних 
засобів і не терпить "грубого", "сильного", 
"вольового" втручання. "Виховання ласкою – це 
утвердження самоповаги. Я не вірю в успіх 
покарання, в якому є хоч крапля приниження 
людської гідності. А це приниження саме й 
починається там, де щось недобре, що є в душі 
дитини, виставляють напоказ, вивертають дитячу 
душу. Я не вірю в покарання, якщо воно влучає в 
серце, залишає біль, відкладається в пам’яті 
образою. Страшно уявити собі людину зі 
здерев’янілим і озлобленим серцем, виховану з 
допомогою "моральної палиці"…" [8, с.153]. 

Свої погляди на виховання Василь 
Олександрович висловлював під час бесід з 
молодими педагогами: "Мистецтво виховання 
полягає в тому, щоб людина, яку ми виховуємо, 
олюднювала світ речей, що оточують її, через 
ставлення до речей вчилася правильно, по-
людському ставитися до людей. Дитина повинна 
"одухотворювати" речі, які входять в її життя, 
повинна відчувати в них людське – розум, 
мудрість, любов до людей. Якщо дитина цього 
не переживає, їй буде чужа справді людська 
тонкість натури, чутливість сприймання, у ній 
утвердиться те, що можна назвати моральною 
товстошкірістю, а по суті це і є моральне 
невігластво" [10, с.453]. 

Величезного значення надавав 
В.О.Сухомлинський залученню дітей до світу 
прекрасного: "Уже в дошкільному й молодшому 
шкільному віці, коли відбувається становлення 
свідомості, почуттів, волі особистості, винятково 
важливо, щоб дитина відчувала прекрасне, 
захоплювалась ним, дивувалась з нерукотворної 
краси природи і прекрасних творінь людських 
рук і розуму. Подив, благоговіння перед 
прекрасним – це те, без чого немислиме 
становлення справжньої культури 
інтелектуальних і моральних почуттів" [9, с.180].  

Педагог-гуманіст був переконаний: "Немає 
дітей обдарованих і необдарованих, талановитих 
і звичайних. Обдаровані, талановиті всі без 
винятку діти. Розпізнати, виявити, розкрити, 
виростити, виплекати в кожного учня його 
неповторно-індивідуальний талант – це означає 
піднести особистість на високий рівень розквіту 
людської гідності" [6, с. 96]. 

Ідеї видатного українського педагога 
підтримуються й розвиваються його 
сучасниками й послідовниками, зокрема: "Якщо 
вона (людина) зможе …замилуватись красою 
природи, зрозуміти характер та індивідуальність 
іншої людини, допомогти їй, не виявить 
грубощів, байдужості, зловтіхи, а оцінить іншого 
гідно, якщо вона виявить повагу до культури 
минулого, навички вихованої людини, 
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відповідальність у вирішенні моральних питань, 
багатство і точність свого мовлення – 
розмовного й писемного, – ось це й буде 
інтелігентна людина" [3, с. 52–53]. 

Висновки. Феномен "дитячої 
інтелігентності" продовжує залишатись у полі 
зору представників сучасної науки й практики, а 
педагогічні витоки цього неоднозначного явища, 
як і раніше, криються в багатогранному досвіді 
В.О. Сухомлинського. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ 
ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Микола ДУБІНКА (Кіровоград) 
У статті розглядається проблема творчості педагога, розкриваються її характерні особливості у світлі ідей 

гуманістичної педагогіки видатного Вчителя В.О. Сухомлинського. 
Ключові слова: творчість, творчий педагог, характерні особливості творчості, гуманістична педагогіка, 

В.О. Сухомлинський, Павлиська середня школа. 
В статье рассматривается проблема творчества педагога, раскрываются ее характерные особенности в контексте 

идей гуманистической педагогики выдающегося Учителя В.А. Сухомлинского. 
Ключевые слова: творчество, творческий педагог, характерные особенности творчества, гуманистическая педагогика, 

В.А. Сухомлинский, Павлышская средняя школа. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку шкільної освіти серед різноманітної 
кількості важливих педагогічних проблем, що 
потребують негайного розв’язання є проблема 
творчості у діяльності педагога, адже від цього 
багато в чому залежить власне продуктивність 
освітнього процесу. Значний інтерес для 
сучасної педагогіки як у теоретичному, так і в 
практичному планах, мають праці, ідеї 
В.О. Сухомлинського, де знаходимо глибоку 
психологічну інтерпретацію сутності 
педагогічних явищ, закономірностей, глобальних 
педагогічних проблем, де однією і є проблема 
творчості педагога. 

Дослідження ряду науковців підтверджують 
незаперечність твердження, що педагогічна 

творчість починається з глибокого розуміння 
вчителем сутності власних педагогічних дій в 
умовах цілісної системи роботи. Не випадково, 
В.О. Сухомлинський стверджував, що кожен 
учитель має бути креативним щодо здійснення 
ідей. Адже роль учителя в суспільстві 
надзвичайно вагома, бо саме він, як писав 
учений, «вирощує, виховує, виряджає в життя», 
несе «в народ світло знань, науки». 

Об’єктивна необхідність педагогічної 
творчості зумовлена як складністю й 
різноманітністю поставлених завдань, так і 
тим, що вчителі, які досягли рівня творчої 
індивідуальності, здатні значно ефективніше 
формувати особистість своїх учнів. 
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Звідси метою статті є показати важливість 
проблеми творчості педагога, вико-ристовуючи 
безцінний досвід В.О. Сухомлинського. 

Аналіз актуальних досліджень. Значна 
когорта науковців зверталися й звертаються до 
вивчення педагогічних поглядів та діяльності 
В.О. Сухомлинського. Так, проблемі підготовки 
вчителя, були присвячені дисертаційні 
дослідження С. Білецької, А. Луцюка, К. Юр’євої 
та інших; аналіз підходів В.О. Сухомлинського 
щодо різних аспектів вивчення індивідуальності 
вчителя представлено в роботах таких учених, як 
М. Антонець, Л. Березівська, М. Богуславський, 
Л. Бондар, С. Геруль, М. Кодак, В. Лозова, 
Н. Ничкало, І. Прокопенко, О. Сараєва та інших. 

Проблемі творчості педагога присвячені 
праці видатних науковців, зокрема І. Зязюна, 
В. Паламарчук, О. Пєхоти, М. Поташніка, 
О. Савченко, О. Сухомлинської, С. Сисоєвої та 
багатьох інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розглядаючи проблему творчості педагога 
спочатку варто зазначити, що упродовж усього 
свого життя В.О. Сухомлинський досліджував 
феномен «творча праця», «творче горіння», 
«творча радість життя». Творчість Василь 
Олександрович називає могутнім стимулом і 
вершиною духовного життя людини, показником 
найвищого ступеня розвитку її інтелекту, 
почуттів, волі. «Творчістю, – зазначає вчений, – є 
діяльність, в яку людина вкладає немовби 
частинку своєї душі, і чим більше вона вкладає, 
тим багатшою стає її душа. Процес творчості 
характерний тим, що творець самою працею 
своєю і її наслідками справляє величезний вплив 
на тих, хто поряд з ним» [5, с. 507]. 

З погляду сучасного бачення і розв’язання 
проблеми можна стверджувати, що переважна 
більшість дослідників дотримуються такого 
трактування, що творча особистість – це індивід, 
який володіє високим рівнем знань, має потяг до 
нового, оригінального. Для творчої особистості 
творча діяльність є життєвою потребою, а 
творчий стиль поведінки – найбільш 
характерний. Найважливішою ознакою творчої 
особистості вважають наявність творчих 
здібностей, які розглядаються як індивідуально-
психологічні здібності людини, що відповідають 
вимогам творчої діяльності і є умовою її 
успішного навчання [2, с. 113]. 

Проблему творчості, як зазначає активний 
дослідник спадщини видатного Вчителя 
М.Я. Антонець, Василь Олександрович називав 
однією з незайманих ділянок педагогічної теорії 
й освітньо-виховної практики, вважаючи, що для 
її освоєння необхідно створити книгу про 
педагогічний аспект творчості [1, с. 166]. На 
думку В.О. Сухомлинського, у педагогічному 
розумінні творчість не є таким самим творенням 

духовно-матеріальних цінностей, як у поезії, 
живописі, музиці тощо. «Педагогічна 
творчість, – підкреслював учений, – це бачення 
людиною свого внутрішнього світу, передусім 
свого розуму, свого напруження інтелектуальних 
сил, свого розуміння й творення краси в 
наслідках своєї праці, своїх зусиль» [5, с. 481]. 
Не випадково педагогічна творчість 
розкривається через бачення людиною свого 
внутрішнього світу, передусім свого розуму, 
свого напруження інтелектуальних сил, свого 
розуміння й творення краси в результатах своєї 
праці, своїх зусиль. 

Водночас Василь Олександрович 
підкреслює, що не будь-яку працю можна 
назвати творчістю. «Творчістю вона стає тоді, – 
роз’яснює вчений, – коли людина в найтонших і 
найнепомітніших рисочках процесу праці та її 
наслідків помічає те своє, особливе, що відрізняє 
її діяння, її творення від діяння й творення інших 
людей» [5, с. 481]. 

Саме тому формування творчої особистості 
В.О. Сухомлинський ставив як першочергове 
завдання школи і як досить складну та важливу 
педагогічну проблему. Творчість особистості він 
вбачав як вершину духовного життя людини, як 
показник найвищого ступеня розвитку її 
інтелектуальних здібностей, почуттів, вольових 
якостей. Елементи творчості потрібні в усіх 
сферах життєдіяльності людини, а в 
педагогічній – перш за все. 

У цьому контексті незаперечним є факт, що 
ми, педагоги, організовуючи і здійснюючи 
власну професійну діяльність, маємо справу з 
людиною, де «об’єктом нашої праці – є жива 
душа» [6, с. 217]. При цьому творчість – це 
«діяльність, в якій розкривається духовний світ 
особистості, своєрідний магніт, що притягує 
людину до людини» [5, с. 481]. 

При цьому варто нагадати цінну думку 
В.О. Сухомлинського про те, що «учительська 
професія – це людинознавство, постійне 
проникнення в духовний світ людини, яке ніколи 
не припиняється» [10, с. 421]. А оскільки 
спрямованість педагогічної діяльності 
сконцентрована на особистості школяра, то 
оптимізм та віра в дитину – «невичерпне 
джерело творчої енергії, нервових сил, здоров’я 
вихователя й вихованця» [10, с. 431]. 

Звідси, ніколи не застаріє істина про те, що 
вчитель має справу з живою душею і на його 
совісті «найцінніше, найскладніше, 
найдорожче», що є в житті та світі, – особистість, 
що «вихователь творить найбільше багатство 
суспільства – людину» [10, с. 430]. «Ми маємо 
справу з найскладнішим, неоціненним, 
найдорожчим, що є в житті, – з людиною. Від 
нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, 
мудрості залежить її здоров’я, розум, характер, 
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воля, громадське й інтелектуальне обличчя, її 
місце і роль у житті, її щастя» – стверджував 
Василь Олександрович [10, с. 420]. 
Проводжаючи люблячим поглядом свою дитину 
до школи, мати вірить у те, що вчитель знає щось 
таке, чого не знає вона, мати. І педагог повинен 
знати те, що знає далеко не кожна мати, якщо він 
справжній учитель. Він повинен знати людину» 
[6, с. 217]. 

Отже, центром діяльності педагога, його 
спрямованості є людина, її духовне багатство. 
Тому, щоб її виплекати в дусі любові, не 
втратити її неповторність, відкрити в кожній 
дитині всі її задатки, сили учитель має досконало 
знати кожну особистість. Без всебічного 
вивчення дитини вихователь не зможе успішно 
розвивати душу, розум, тіло дитини, не викличе 
в її серці радість творення, радість пізнання. 
Робота над цим має розпочатися з проникнення 
вчителя в духовний світ дитини, почати 
вивчення її мислення, почуттів, характеру, волі, 
адже ці якості особистості потрібно враховувати 
при організації навчально-пізнавальної 
діяльності. В.О. Сухомлинський вважав: однією 
з причин, через яку не завжди вдається зробити 
навчання для учнів натхненною, захоплюючою 
працею, є те, що вчитель мало знає духовний світ 
кожної дитини до її вступу до школи, а життя у її 
стінах, яке обмежується навчанням, 
регламентується дзвінками, «ніби нівелює 
малюків, підганяє під одну мірку, не дає змоги 
розкритися багатству індивідуального світу» [9, 
с. 18]. Тому вчений зазначає, що успішно 
навчати – це «насамперед знати дитину, а щоб 
знати, треба постійно бачити, вивчати» [6, 
с. 204]. Це ще раз підтверджує важливість 
творчого підходу педагога по ставленню до 
свого вихованця. 

У статті «Обережно: дитина!» 
В.О. Сухомлинський також підкреслює: 
«Школа – це місце, де розвиваються 
найскладніші, які тільки можуть бути в світі, 
людські відносини. Складні тому, що 
відбувається велике і важке, радісне і болісне 
творення людини. Педагогічна мудрість у тому й 
полягає, щоб бачити свого вихованця очима 
творця» [7, с. 426]. 

У цілому, В.О. Сухомлинський підкреслює, 
що «педагогічний, виховний аспект творчості, на 
жаль, майже зовсім не займана цілина теорії і 
найслабша ділянка практики. Без творчості 
немислиме пізнання людиною своїх сил, 
здібностей, нахилів; неможливе утвердження 
поваги до себе, чутливе ставлення особистості до 
морального впливу колективу. Без творчого 
життя особистість не може бути вихованою, без 
творчості немислимі духовні – інтелектуальні, 
емоційні, естетичні – взаємини між 
особистостями в колективі. Ступінь творчості – 
це не сума знань, а особлива спрямованість 

інтелекту, особливий взаємозв’язок між 
інтелектуальним життям особистості й 
виявленням її сил в активній діяльності» [5, 
с. 480]. 

Мабуть саме тому одну з бесід у книзі 
«Розмова з молодим директором школи» 
В.О. Сухомлинський назвав «Основні проблеми 
творчої праці педагога». У ній Василь 
Олександрович розглядає актуальні аспекти 
ефективної організації та здійснення навчально-
виховного процесу у Павлиській середній школі, 
де одним із важливих є керівництво 
індивідуальною творчою працею вчителя і 
педагогічного колективу. 

Не випадково в одній із ста порад учителеві 
видатний педагог виводить таку формулу 
творчого педагога: учитель творить людину... і 
цей процес тривалий. Адже ткач вже через 
годину бачить плоди своїх турбот. Сталевар 
через деякий час радіє вогненному потоку 
металу, викликаного його зусиллям. Орач через 
декілька місяців милується колосками від зерен, 
кинутих його рукою. Вчителю ж треба 
працювати роки й роки, щоб побачити своє 
творіння. А буває результати своєї праці він 
бачить через десятиріччя... Учитель зобов’язаний 
працювати тільки правильно... Праця педагога – 
це насамперед напружена праця серця, а також ... 
це й творчість розуму. Він стверджував, що 
вчителеві треба мати величезний талант любові 
до людини і безмежну любов до своєї праці і 
насамперед до дітей, щоб на довгі роки зберегти 
бадьорість духу, ясність розуму, свіжість 
вражень, сприйнятливість почуттів – а без цих 
якостей праця педагога перетворюється на муку 
смертельну. Не випадково центром його 
педагогічної системи є ідея гуманістичної 
спрямованості особистості вчителя і педагогічної 
діяльності в цілому. 

Ще однією з найважливіших особливостей 
творчості педагога є те, що об’єкт його праці – 
дитина – повсякчас змінюється, завжди нова, 
сьогодні не та, що вчора. Праця вчителя – 
«формування людини, і це покладає на нього 
особливу відповідальність, яку ні з чим не 
зіставиш» [10, с. 421]. Саме тому, на думку 
Василя Олександровича, вчитель повинен «добре 
знати здоров’я дитини, знати індивідуальні риси 
її мислення, знати сильні і слабкі сторони її 
розумового розвитку» [6, с. 217]. На базі цих 
знань і умінь, а також завдяки високому рівню 
сформованості майстерності, використанню 
життєво-педагогічної мудрості здійснюється 
вплив на життєве становлення, здоров’я, розум, 
характер, волю, громадське та інтелектуальне 
обличчя школяра, його роль та місце в 
суспільстві, його щастя. Педагог покликаний 
бути творцем особистості, бо об’єкт його праці – 
найтонші сфери духовного життя людини – 
почуття, самосвідомість, розум, воля і 
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переконання. А як відомо, творити може тільки 
людина творча. При цьому Василь 
Олександрович слушно зауважував: «Умовою 
створення атмосфери творчої праці є особистий 
приклад педагога» [4, с. 90]. 

В.О. Сухомлинський мудро формує 
педагогічне кредо кожного вчителя, якому слід 
добре усвідомити, що далеко не кожний учень 
стане вченим, письменником, артистом, далеко 
не кожному судилося зробити якийсь 
надзвичайний винахід, але майстром своєї 
справи повинна стати кожна людина. При цьому 
стверджує педагог, що найголовніше завдання 
вихователя – дати кожній людині велике 
особисте щастя – щастя творчої праці, повноту 
духовного життя. При цьому найважливішим 
завданням творчого вчителя Василь 
Олександрович вважає «розпізнати, виявити, 
розкрити, виростити, виплекати в кожного учня 
його неповторно індивідуальний талант…» [4, 
с. 96], тобто розвинути неповторну, унікальну 
по-своєму, людську індивідуальність, піднести 
особистість на високий рівень розвитку людської 
гідності. 

У цьому контексті однією з визначальних 
характеристик творчості педагога, як стверджує 
В.О. Сухомлинський, є навчити дітей учитися, 
встановити раціональний взаємозв’язок між 
обсягом теоретичних знань, що ними 
оволодівають учні, і практичними вміннями та 
навичками. Вчений-педагог наголошував, що 
головне – це сформувати вміння дитини вчитися, 
стимулювати прагнення оволодівати новими 
знаннями. Це вміння Василь Олександрович 
порівнював з найтоншим інструментом, в якого 
п’ять різців: уміння спостерігати, мислити і 
виражати свої думки, читати й писати, 
самостійно працювати. Всіма цими вміннями 
дитина повинна оволодіти у початковій школі. А 
своєчасно і міцно сформовані, вони є саме тим 
інструментом, який породжує гідність 
мислителя-трудівника. При цьому 
В.О. Сухомлинський говорив: «Навчити дитину 
вчитися, дати їй уміння, з допомогою яких вона 
буде самостійно підніматися із сходинки на 
сходинку довгого шляху пізнання, – це одне із 
найскладніших завдань учителя. Саме у його 
здійсненні – ключ до тої педагогічної мудрості, 
оволодіння якою робить нашу працю творчою» 
[3, арк. 29]. 

Василь Олександрович стверджує: 
«Педагогічна праця лише тоді стає творчим 
процесом, а вчитель лише тоді стає активною 
силою, яка впливає на особистість вихованця, 
коли він, учитель, не фіксує все, що відбувається, 
а сам активно впливає на педагогічне явище, 
створює його. Це і є ще однією особливістю 
творчості педагога. Якраз у тому, що вчитель, 
спостерігаючи, вивчаючи, аналізуючи факти, 

творить педагогічне явище, і полягає 
найважливіший елемент творчого дослідження – 
передбачення. Без вивчення фактів нема 
передбачення, нема творчості, нема багатого, 
повноцінного духовного життя, нема інтересу до 
педагогічної роботи» [8]. В.О. Сухомлинський 
вважав, що «перетворення наукових істин у 
живий досвід творчої праці – це найскладніша 
сфера дотикання науки до практики. Зроблене 
відкриття, коли воно оживає в людських 
взаємовідносинах, у живому пориві думок і 
емоцій, постає перед учителем як складне 
завдання, розв’язати яке можна багатьма 
способами, і у виборі способу, у втіленні 
теоретичних істин у живі людські думки й емоції 
саме і полягає творча праця вчителя [8, с. 402]. 

Отже, важливою умовою творчого 
ставлення до роботи і джерелом цікавості, 
натхнення вчений називає уміння вчителя 
побачити нові сторони, риси, нові деталі у 
звичайному, повсякденному. «Якщо вчитель не 
навчився аналізувати факти і створювати 
педагогічні явища, то справи, що повторюються 
рік у рік, здаються йому нудними, 
одноманітними, він втрачає інтерес до власної 
роботи. А якщо нема інтересу в учителя, то й для 
дітей навчання стає нудним. Суть педагогічного 
досвіду в тому й полягає, що перед учителем 
кожного року відкривається щось нове, і в 
прагненні осягнути нове розкриваються його 
творчі сили» [8, с. 473]. 

Водночас, на думку директора Павлиської 
середньої школи, «людська особистість 
неповторна», тому завдання вчителя «полягає 
насамперед у розкритті цієї неповторності, 
самобутності, творчої індивідуальності». Він 
підкреслював, що «здійснювати це завдання – 
означає вести кожного вихованця тією доріжкою, 
на якій з найбільшою яскравістю може 
розкриватися сила його розуму і вмінь, 
майстерність і творчість». Далі він вказував: 
«Скільки учнів – стільки й доріжок. Саме в 
цьому й полягають труднощі і разом з тим 
благородство роботи вихователя – інженера 
людських душ» [4, с. 92]. А знаходження 
необхідного «ключика» до розуму і серця 
школяра і є однією з характеристик творчості 
педагога. 

Підтвердженням цьому є стаття «Людина 
неповторна», де В.О. Сухомлинський наголошує, 
що вчитель має розкрити індивідуальність 
кожного школяра. При цьому «індивідуальні 
задатки, таланти, обдарування відзначаються 
великою різноманітністю, неповторністю 
поєднань, яскравістю особистих рис. Але 
загальною особливістю таланту є творча праця – 
вміння створити щось нове, втілити свою думку, 
свій задум у справу своїх рук», – стверджує 
вчений [4, с. 88]. Отже, вчитель покликаний 
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побачити в кожному учневі його людську 
неповторність, ту живинку, золоту жилку, з яких 
починається його неповторний талант і які 
створюють його індивідуальне обличчя. 
Вважаючи, що навчання і виховання людини 
полягають насамперед у розкритті цієї 
неповторності, самобутності, творчої 
індивідуальності, Василь Олександрович 
підкреслює: «Відкрити в кожній людині творця, 
поставити її на шлях самобутньо-творчої, 
інтелектуально-повнокровної праці – це завдання 
стає нині першочерговим у практичній роботі 
школи … Вірте в талант і творчі сили кожного 
вихованця. Людина – неповторна!» [4, с. 96]. 

Слушним є нагадати позицію 
В.О. Сухомлинського, що всі діти без винятку 
талановиті. А завдання педагога «розпізнати, 
виявити, розкрити, виростити, виплекати в 
кожного учня його неповторно індивідуальний 
талант». Учитель має бути не лише «інженером 
людських душ», а й «майстром-ювеліром». Це 
сприятиме моральному й соціальному прогресу 
суспільства й водночас індивідуальному щастю 
дитини. Професія педагога надзвичайно 
відповідальна, бо в його руках, як писав Василь 
Олександрович, доля десятків, сотень людських 
життів. На його думку, кожна людина є 
неповторною, тому потрібно вірити в її талант. 

Отже, вчительська праця неможлива без 
віри в людину, де остання, то «величезна 
моральна сила, що втілює в собі саму суть 
відносин в нашому суспільстві». При цьому 
В.О. Сухомлинський стверджував, що справжнім 
педагогом може вважати себе той, хто в кожному 
своєму вихованцеві бачить людину в 
майбутньому. Він повинен бути насамперед 
вихователем, запалити «вогники, що кличуть до 
знання, до творчої праці». Цікавим є його 
роз’яснення розуміння творчості учня: «Може, 
маленька дитина повторює те, що було вже 
зроблено, створено іншими людьми, але якщо це 
діяння – плід її власних розумових зусиль, – вона 
творець; її розумова діяльність – творчість» [5, 
с. 481]. Для цього передбачений навчальними 
програмами і відомий для науки зміст освіти учні 
мають відкрити для себе ніби заново, а вчителеві 
необхідно наблизити цей процес до наукового 
першовідкриття. За такої умови «у кожної 
дитини розкриються її природні задатки, засяє її 
розум». У цьому педагог-практик вбачав мету 
школи в цілому та вчителя зокрема. Саме прояв 
віри у спроможність школяра є ще однією 
характеристикою творчості педагога. 

Наступною характерною особливістю у 
творчості вчителя є використання елементів 
дослідницької роботи. При цьому 
В.О. Сухомлинський зауважує, що за самою 
своєю логікою, філософською основою, творчим 
характером педагогічна праця неможлива без 
дослідження. Чому? Насамперед тому, що кожна 

дитина – це своєрідний і неповторний світ 
думок, почуттів, інтересів. У книзі «Розмова з 
молодим директором школи» вчений наголошує: 
«Місію керівника школи я бачу в тому, щоб 
зробити кожного вчителя вдумливим, 
допитливим дослідником. Справжній 
педагогічній творчості властиві риси 
дослідження, творчого узагальнення своєї праці» 
[8, с. 422]. Василь Олександрович наголошує, що 
мова йде про творче дослідження, де вивчаючи 
факти педагог обов’язково прийде до наукових 
узагальнень. 

При цьому першою сходинкою педагогічної 
мудрості, з якої В.О. Сухомлинський рекомендує 
починати займатися дослідницькою роботою у 
процесі навчання і виховання, є аналіз 
педагогічних явищ у власній праці. Василь 
Олександрович закликає не боятись досліджень і 
не вважати їх чимось недосяжним чи 
незбагненним для вчителя. В означеному 
контексті вчений зауважує: «У самій своїй основі 
педагогічна праця – справжня творча праця – 
стоїть близько до наукового дослідження. Ця 
близькість, спорідненість полягає передусім в 
аналізі фактів і необхідності передбачення. 
Вчитель, який уміє проникати думкою в суть 
фактів, у причинно-наслідкові зв’язки між ними, 
запобігає багатьом труднощам і невдачам… » [8, 
с. 472]. 

Як підтвердження цих слів у своїй 
монографії М.Я. Антонець говорить про 
наступне, що кожний учитель очолюваної 
В.О. Сухомлинським Павлиської середньої 
школи постійно досліджував одну з проблем 
навчально-виховного процесу. Як приклад, 
Михайло Якович наводить ряд з них, над якими 
працювали окремі з учителів протягом одного 
навчального року: «…формування морального 
ідеалу юнаків і дівчат; розвиток моральних 
цінностей у школярів середнього і старшого віку; 
активізація мислительних процесів під час 
вивчення нового матеріалу; взаємовідносини 
особистості і колективу…» та інші [1, с. 169]. 

І як результат цієї копіткої роботи, як 
зазначав В.О. Сухомлинський, є допомогти 
кожному вчителеві у створенні індивідуальної 
творчої лабораторії, ефективність роботи якої 
буде залежати від врахування таких 
найважливіших правил: 1. 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. 2. Кінцевий 
результат педагогічної праці можна побачити не 
сьогодні, не завтра, а через тривалий час. Те, що 
ви зробили, сказали, зуміли прищепити дитині, 
інколи виявляється через п’ять-десять років. 
3. Наше завдання боротися за людину, 
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переборювати негативні впливи, давати простір 
позитивним. Але для цього необхідно, щоб 
особистість учителя найбільш яскраво, дієво і 
благотворно впливала на особистість учня. Це 
можливо лише за умови розумного, умілого, 
мудрого вихователя-наставника. 4. Об’єкт нашої 
праці – найтонші сфери духовного життя 
особистості, яка формується, – розум, почуття, 
воля, переконаність, самосвідомість. Впливати 
на ці сфери можна тільки так само розумом, 
почуттям, волею, переконаністю, 
самосвідомістю. Найважливіші інструменти 
нашого впливу на духовний світ школяра – слово 
вчителя, краса навколишнього світу і мистецтва, 
створення обставин, в яких найяскравіше 
виражаються почуття – весь емоційний діапазон 
людських відносин. 5. Однією з найважливіших 
особливостей творчості педагога є те, що об’єкт 
його праці – дитина – повсякчас змінюється і 
сьогодні вже не така, як була вчора [10, с. 420]. 
Тому творчо зорієнтований педагог має це 
пам’ятати та обов’язково враховувати у власній 
практичній діяльності. 

Висновки. Отже, вчитель – це творча 
особистість і тому цінується педагог-митець, 
педагог-творець, який не допустить 
одноманітності у своїй роботі, завжди знайде 
щось нове та оригінальне. Діяльність учителя – 
це духовна творчість, в якій – він художник, а 
виховання – мистецтво. І як художнику йому 
повинна бути надана свобода – свобода 
творчості. Педагогічну науку вчитель має 
сприйняти не тільки розумом, але й душею, 
опанувати природу психічних процесів, і 
переосмисливши все, створити власну 
педагогіку, її діючу модель, її закони та 
закономірності, її методи. 

У цілому, завдяки творчій діяльності людині 
вдається більш плідно реалізувати власні 

потенційні можливості у суспільному житті, а це 
чи не першочергове завдання, що має здійснити 
особистість. І тільки той учитель досягне 
високих результатів у вихованні та навчанні 
учнів, який постійно працює над вдосконаленням 
власної професійної діяльності, постійно шукає 
нові шляхи розв’язання педагогічних проблем і 
їх творчого втілення в практику сучасної школи. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ У СВІТЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Ірина ЖОРОВА (Херсон) 
У статті розглянуто теоретичні аспекти професійного розвитку вчителя крізь призму педагогічних поглядів 

В.О. Сухомлинського. 
Ключові слова: професійний розвиток вчителя, самоосвіта, дослідницька діяльність, педагогічний досвід.  
В статье рассмотрены теоретические аспекты профессионального развития учителя сквозь призму педагогических 

взглядов В.А. Сухомлинского. 
Ключевые слова: профессиональный развитие учителя, самообразование, исследовательская деятельность, 

педагогический опыт. 
Модернізація освітньої системи зумовлює 

оновлення вимог до вчителя, його 
компетентностей, умов педагогічної діяльності. 
Сучасний педагогічний працівник має швидко 
реагувати на зміни в освітньому середовищі, 

розробляти і запроваджувати інноваційні 
методики навчання та виховання, впроваджувати 
у практику роботи навчальних закладів останні 
досягнення науки, реалізовувати національні 
традиції у вихованні молоді, що обумовлює 
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підвищення вимог до нього як особистості і 
професіонала.  

Перманентність змін, що відбуваються в 
освітній галузі, на перше місце ставлять 
систематичну самостійну роботу педагога з 
розвитку професійної компетентності, 
поглиблення його теоретичних знань та 
практичних умінь. Адже для того, щоб навчати, 
вчителю самому необхідно постійно вчитись.  

В історії вітчизняної педагогічної думки 
проблема професійного розвитку вчителя посідає 
одне з провідних місць. Фаховий та особистісний 
розвиток педагогічних кадрів розглядали як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Н. Гузій, 
Г. Данилова, Г. Маралов, Л. Мітіна, 
В. Сластьонін, Ю. Сліпіч та ін. Питання 
професійного розвитку педагогів у системі 
післядипломної освіти розглядалися у працях 
В. Андрющенка, І. Зязюна, В. Олійника, 
Т. Сорочан та ін.  

У наш час актуальність означеної проблеми 
є незаперечною, проте, потребує вивчення 
історико-теоретичний аспект даного питання, 
зокрема аналіз ідей видатних педагогів-класиків. 
У педагогічній спадщині В. Сухомлинського 
проблема фахового розвитку вчителів є однією з 
ключових, тому доцільним є звернення до 
аналізу педагогічного доробку цього видатного 
вченого.  

Мета статті – розглянути професійний 
розвиток педагога у світлі педагогічної 
спадщини В. Сухомлинського.  

У педагогічному словнику (1960 рік) 
учитель визначається як «спеціаліст, який 
здійснює навчально-виховну роботу з учнями… 
Його зусилля спрямовані на підготовку всебічно 
розвинених членів комуністичного суспільства, 
освічених та підготовлених до життя». Також 
зазначено, що у класовому суспільстві вчитель 
реалізує ідеї керуючого класу, а його положення 
у суспільстві визначається ступенем демократії 
системи народної освіти [7, 546]. 

Водночас більш ширший зміст діяльності 
вчителя вбачав В. Сухомлинський, який вважав, 
що «людина, яка зустрічається з учнями тільки 
на уроці – по одну сторону вчительського столу, 
а по іншу учні, – не знає дитячої душі, а хто не 
знає дитини, той не може бути педагогом. Для 
такої людини за семи печатками закриті думки, 
почуття та вподобання дітей... Важливе джерело 
виховання почуттів педагога – це багатогранні 
емоційні стосунки з дітьми в єдиному 
дружньому колективі, де вчитель – не тільки 
наставник, але і друг, товариш» [8, 30–33]. З 
огляду на це, зацікавленість викликає як 
розуміння ролі вчителя у формуванні 
особистості учня так і особливості професійного 
розвитку педагога. 

У педагогіці, педагогічній психології 
професійний розвиток учителів досліджується, 

по-перше, відповідно до схеми розгортання, 
становлення цього процесу (як поетапне, 
почергове проходження фахівцем певних 
періодів, стадій, фаз), по-друге, згідно зі 
структурою діяльності (поступова поява та 
зникнення сукупності способів, прийомів 
роботи, детермінованих певними цілями).  

Л. Мітіна розуміє професійний розвиток 
учителя як «ріст, становлення, інтеграцію і 
реалізацію у педагогічній праці професійно 
значущих особистісних якостей та здібностей, 
знань і вмінь, але головне – як активне якісне 
перетворення вчителем свого внутрішнього 
світу, що призводить до принципово нового його 
усторою та способу життєдіяльності [5, с. 15].  

Спеціально організований особистісний і 
професійний розвиток педагогічних кадрів 
відбувається в закладах післядипломної освіти, 
але зрозумілим є те, що без усвідомленої потреби 
у розвитку, руху до удосконалення такий процес 
є неможливим. Тому особистісний і професійний 
розвиток педагогів, на думку В. Сластьоніна 
представляє собою процес інтеграції зовнішньої 
професійної підготовки та внутрішнього руху, 
особистісного становлення людини.  

Професійний розвиток педагога 
відбувається за умови його неперервного 
самовдосконалення. Однак, як показує практика, 
не кожен вчитель може самостійно розробити 
програму професійного саморозвитку та 
реалізувати її в процесі педагогічної діяльності. 
Це призводить до хибних висновків щодо 
недоцільності та неефективності означеного 
процесу і зумовлює уповільнення (або 
припинення) професійного розвитку педагога. 
Тому сьогодні актуальним є питання 
педагогічного стимулювання вчителів, у якому 
першорядна роль відводиться керівникові 
навчального закладу. 

Ця ідея також знайшла своє відображення у 
«Білій книзі освіти України» де акцентується на 
«… необхідності організації процесу 
безперервного професійного розвитку / 
саморозвитку фахівця, що детерміноване як 
соціальним чинником – задоволення потреби 
економіки в кваліфікованих спеціалістах, так і 
особистісним – конкурентоспроможність фахівця 
на ринку праці» [1, с. 38].  

Наукові дослідження професійного розвитку 
педагога проведені Г. Даниловою доводять, що 
якість будь-якої діяльності пов’язана з 
людськими якостями конкретного спеціаліста. 
Виходячи з цього положення науковець 
розробила професійну модель педагога, до 
складу якої входять такі компоненти: 
компетентність, особистісна орієнтація, духовно-
моральна культура, акмеологічна професійна 
позиція педагога. Запропонована акмеологічна 
модель насамперед передбачає розвиток 
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особистості, а вже потім її удосконалення в 
професійній діяльності [2]. 

Витоки означеної концепції 
професіоналізму педагога знаходимо у працях 
В. Сухомлинського, який на один щабель 
актуальності поряд з діяльнісною складовою 
ставив і особистісні якості педагога. Він вважав, 
що «Не страшна дидактична, методична 
недосвідченість учителя, прогалини в знаннях 
також на перших порах не страшні, якщо людина 
працьовита, охоплена жадобою знань» [9, 53]. 

Аналіз теоретичної спадщини видатного 
педагога В. Сухомлинського дає підстави 
стверджувати, що він, глибоко дослідивши 
професію вчителя, виділив ознаки педагога-
професіонала, сформулював умови його 
ефективної роботи (любов до дітей, професійно-
педагогічна спрямованість, теоретична 
підготовленість, загальна культура, усвідомлення 
важливості самоосвіти й систематичність, 
логічна послідовність, науковість у її здійсненні). 
Надзвичайно важливе значення в професійному 
становленні вчителя мають його ідейно-
політичні й моральні якості, любов до дітей, 
терпимість і наполегливість, вимогливість і 
педагогічний такт. 

Професійний досвід Василя Олександровича 
дозволив йому чітко визначити як умови, за яких 
відбуваються позитивні зміни у професійному й 
особистісному розвиткові педагогів, так і 
деструктивні чинники такого процесу. Зокрема 
він вважав, що хороший учитель не завжди 
приходить до школи з уже сформованими 
якостями, «…часто доводиться добирати 
людину, яка має лише відповідні дані… Потім 
починається копітка робота з цією людиною і 
вона стає хорошим учителем …» [9, с. 50]. 

Продуктивність професійного життя 
педагога обумовлена інтелектуальним зростання, 
постійним збагаченням, оновленням, 
поповненням, поглибленням та удосконаленням 
знань. Однак, небезпека духовного 
«окостеніння» загрожує педагогам з великим 
досвідом роботи не менше, а іноді навіть і 
більше ніж молодому вчителю. На думку 
В. Сухомлинського запобігти цьому може 
творчий педагогічний колектив та неперервна 
самоосвітня робота педагога. Оскільки саме вона 
являється системоутворюючим чинником та 
одним із найефективніших шляхів професійного 
розвитку педагога. 

Сьогодні у галузі педагогічної науки є певні 
здобутки щодо визначення змісту та форм 
організації самоосвіти педагога. Зокрема 
науковці вважають, що поняття «самоосвіта» є 
багатоаспектним не лише за своїм змістом, а й за 
структурою, органічно поєднуючи в собі 
професійну підготовку вчителя і загальний 
розвиток особистості, що зберігає чітко 

визначені цілі загального і професійного 
вдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності. 

Співвідношення цих провідних цілей 
самоосвіти дає можливість конкретизувати 
необхідні умови її організації й підвищення 
ефективності в сукупності життєвих проявів 
виховання, охарактеризувати самоосвіту як 
цілісний процес, який, не обмежуючись набуттям 
професійного досвіду, передбачає різнобічне 
вдосконалення особистості. 

Василь Олександрович вважав самоосвіту 
«життєдайним джерелом інтелектуального 
багатства, духовного життя педагога» [там само], 
визначаючи при цьому конкретне змістовне 
наповнення самоосвіти як самостійне оволодіння 
теоретичним матеріалом та практичними 
вміннями. В основі самоосвітньої діяльності  
особисті зусилля вчителя, спрямовані на 
підвищення власної культури праці і, у першу 
чергу, культури мислення. Означений процес 
професійного саморозвитку передбачає не 
механічне поповнення знань, а перетворення 
наукових істин у живий досвід творчої праці. 
Метою самоосвіти, на глибоке переконання 
педагога-гуманіста, є збагачення ідейно-
теоретичного рівня особистості вчителя; 
поглиблення знань у предметній сфері; 
оволодіння досягненнями психологічної й 
педагогічної науки та практики; підвищення 
загальної культури вчителя 3.  

Василем Олександровичем був накопичений 
чималий досвід організації професійного й 
особистісного розвитку педагога. Важлива роль 
у цьому процесі відводилась книзі. Так 
педагогічний колектив Павлиської школи 
неодноразово збирався, щоб обговорити ту чи 
іншу книгу. Такий захід став одним із джерел 
збагачення духовного життя колективу. 
В. Сухомлинський підкреслював, що отримати 
найвищу інтелектуальну радість – спілкування з 
книгою – учень зможе лише в тому разі коли 
його духовний наставник сам закоханий у книгу. 
Як правило читання учнями книги 
супроводжувалось подальшим обговоренням з 
вчителем, що сприяло їх духовній єдності та 
створювало психологічний клімат, в якому 
виникає, розвивається та стверджується почуття 
радості пізнання. 

Як директор школи він великого значення 
надавав відвідуванню й аналізові уроків. Як 
зазначав сам педагог-класик «Урок – у центрі 
уваги і турбот досвідченого директора. Досвід 
переконує, що відвідування й аналіз уроків – 
найважливіша робота директора; від її високого 
наукового рівня залежить дуже багато: 
інтелектуальне багатство життя педагогічного й 
учнівського колективів, методична майстерність 
педагогів, багатогранність запитів та інтересів 
вихованців» [9, с. 576 – 577].  
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Стимулювання професійного саморозвитку 
педагогів у Павлиській школі здійснювалось 
також шляхом популяризації передового 
педагогічного досвіду. Втім Василь 
Олександрович зауважував, що «досвід 
неможливо передати, якщо свідомістю того, хто 
хоче перейняти досвід, не оволодіває ідея, яка 
стала джерелом натхнення для творчої праці. А 
ідея може оволодіти свідомістю педагога тільки 
тоді, коли якісь залежності між педагогічними 
явищами помічені у своїй власній роботі та 
роботі товаришів. Коли усвідомлення цих 
залежностей спонукає шукати щось нове, думати 
над удосконаленням своєї майстерності» 4, 
с. 82. Саме тому робота вчителів над розробкою 
педагогічних тем носила дослідницький 
характер, а її результати практично 
реалізовувались у навчально-виховному процесі 
школи. 

Необхідною умовою ефективності 
самоосвітньої роботи, як важливої складової 
професійного розвитку педагога, є організація 
робочого часу з оптимальним розподілом 
навантаження. Так, у Павлиській середній школі 
Кіровоградської області було встановлено 
правило: вчитель упродовж тижня міг бути 
зайнятий після уроків не більше як двічі 
(методична роботи, педагогічна рада тощо), 
оскільки «…вільний час учителя – це корінь, 
який живить джерела педагогічної творчості…» 
6, с. 82. 

Одним із ключових аспектів особистісного і 
професійного розвитку педагогів є дослідницька 
діяльність. В. Сухомлинський уважав, що «за 
своєю логікою, за філософською основою, за 
творчим характером педагогічна праця 
неможлива без елемента дослідження і 
насамперед тому, що кожна людська 
індивідуальність, з якою ми маємо справу, це 
певною мірою своєрідний, неповторний світ 
думок, почуттів, інтересів» [9, с. 471]. У 
Павлиській школі кожен учитель дослджував 
певну проблему навчально-виховного процесу, 
як от: моральні відносини в колективі школярів 
молодшого віку, діти з уповільненими процесами 
мислення, виховання нахилів у підлітків та ін.  

Науково-теоретичні пошуки та професійний 
досвід В. Сухомлинського дозволяють 
виокремити основні принципи організації 
професійного розвитку педагогів: 

 перетворення наукових істин у живий 
досвід творчої праці; 

 інтеграція освіти та спеціальної 
педагогічної, психологічної і методичної 
підготовки; 

 органічне поєднання професіональних 
якостей вчителя і вихователя; 

 неперервна самостійна робота з розвитку 
професійної компетентності; 

 єдність та взаємозв’язок теоретичної і 
практичної підготовки; 

 спілкування з книгою як засіб 
професійного та загальнокультурного розвитку; 

 наявність ідеї як стимулу 
самовдосконалення. 

Творчо узагальнюючи здобутки педагогічної 
спадщини Василя Олександровича, приходимо 
до висновку, що необхідною передумовою 
професійного розвитку педагогів є внутрішня 
потреба у творчій праці, прагнення до постійного 
поповнення знань, бажання удосконалення. Саме 
такий учитель-професіонал здатний 
оптимізувати всі види навчально-виховної 
діяльності, сформувати світогляд учнів та 
розвинути їхні здібності. 

Перспективи подальшої наукової розробки 
означеної проблеми вбачаються у проведенні 
історіографічних досліджень в напрямку 
вивчення особливостей професійного розвитку 
вчителів та творче застосування кращого 
педагогічного досвіду в умовах сучасних 
освітніх процесів в Україні. 
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УДК 37.091.4Сухомлинський:[002.1–
028.14:004.65(477)]:[02:303.682] 

БІБЛІОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ 

РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА» 

Людмила ЗАЛІТОК (Київ) 
У публікації проведено бібліометричний аналіз відображення в загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» 

документо-інформаційного потоку з питань сухомлиністики. Визначено перелік типів і видів документів, список авторів, які 
мають найбільшу кількість публікацій з розглянутої тематики. Встановлено коло періодичних видань, у яких представлено 
документи й матеріали з сухомлиністики. Визначено проблеми та шляхи їх розв’язання. 

Ключові слова: бібліометричний аналіз, реферативна база даних «Україніка наукова», сухомлиністика, реферативна 
інформація 

В статье осуществлен библиометрический анализ отображения в общегосударственной базе данных «Украиника научная» 
документо-информационного потока по вопросам сухомлинистики. Определен перечень типов и видов документов, список 
авторов, имеющих наибольшее число публикаций по рассматриваемой тематике. Установлен круг периодических изданий, в 
которых представлены документы и материалы по сухомлинистике. Определены проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова: библиометрический анализ, реферативная база данных «Украиника научная», сухомлинистика, 
реферативная информация. 
Закон України «Про Національну програму 

інформатизації» (№ 74/98-ВР від 4 лютого 
1998 р.) визначає як одне з головних програмних 
завдань бібліотек формування національних 
інформаційних ресурсів, що стають ключовими 
чинниками соціально-економічного прогресу й 
розвитку демократії [1]. Серед першочергових 
питань на шляху розв’язання цього завдання – 
проблема створення Національної системи 
реферування української наукової літератури з 
метою аналітико-синтетичної переробки 
вітчизняного потоку наукової інформації, 
кумуляції та депозитарного зберігання 
результатів переробки у відповідних базах даних 
(БД) і забезпечення багатоаспектного 
використання цих інформаційних ресурсів.  

Світовий досвід підтверджує, що саме 
реферативні БД і реферативні журнали (РЖ) не 
лише здійснюють оперативне інформування 
різних категорій користувачів про поточну 
наукову літературу, а й сприяють 
ретроспективному пошуку друкованих 
матеріалів, зменшують негативний вплив, 
пов'язаний із диференціацією наук, інформують 
про досягнення в суміжних галузях наук, про 
інтеграцію наукових напрямів і дисциплін тощо. 
Значна кількість реферативних БД зарубіжних 
країн сьогодні дає змогу українським ученим 
отримати досить повне уявлення про тенденції 
розвитку світової науки. Водночас у цих БД 
практично не репрезентовано потік української 
наукової літератури. На нашу думку, відсутність 
цілісної вітчизняної системи реферування 
друкованої продукції стає завадою на шляху 
якісного інформаційного обслуговування 
науковців і фахівців, міждержавного обміну 
науково-технічною інформацією, виходу 
інтелектуальних доробок науковців України за її 

межі, а також причиною інших втрат, 
насамперед, у сфері інформаційного 
суверенітету й авторських прав. Загалом 
відсутність Національної системи реферування 
наукових видань робить неможливим 
приєднання України до спільноти інформаційно 
розвинених держав. 

Електронна бібліотека та реферативна БД як 
система-навігатор, що допомагає здійснювати 
пошук необхідної інформації – це саме ті 
перспективні інформаційні продукти й 
технології, яких потребує користувач від 
сучасної бібліотеки. 

З 1998 року Національною бібліотекою 
України імені В. І. Вернадського й Інститутом 
проблем реєстрації інформації НАН України 
започатковано формування загальнодержавної 
реферативної БД «Україніка наукова». 
Споживачі інформації позитивно оцінили появу 
БД, оскільки головним завданням її створення, 
поповнення та функціонування є досягнення 
стовідсоткового відображення друкованих 
наукових праць учених нашої країни з усіх 
галузей науки. Зазначена БД має друкований 
супровід – реферативний журнал «Джерело» [4]. 

Метою створення й наповнення 
загальнодержавної БД «Україніка наукова» є 
формування сегменту національного 
інформаційного ресурсу, представлення 
української науки у світовому інформаційному 
просторі, інформаційне обслуговування вчених 
України, вдосконалення технологій пошуку 
інформації. Це обумовлено необхідністю 
інформаційного забезпечення наукових 
досліджень в Україні, ефективного використання 
науково-дослідних робіт, взаємного 
інформування вчених і дослідників про напрями 
та результати досліджень.  
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БД дає можливість визначати пріоритетні й 
найактуальніші напрями досліджень, які 
користуються найбільшим попитом, здійснювати 
оперативне інформування різних категорій 
споживачів інформації про нововидану 
літературу, використовувати найсуттєвіший 
фактографічний матеріал, сприяти 
ретроспективному пошуку документів.  

Реферування наукових праць та розміщення 
рефератів у БД «Україніка наукова» вважається 
першим кроком у цільовій підготовці наукових 
фахових видань України до включення у 
міжнародну наукометричну бібліографічну та 
реферативну базу даних Scopus з метою 
оцінювання наукового потенціалу держави в 
цілому та окремих суб’єктів наукової діяльності 
в Україні. 

Задля забезпечення максимального 
охоплення наукової літератури й оперативності її 
представлення НБУ ім. В. І. Вернадського було 
запропоновано кооперативну технологію 
наповнення реферативної БД. Вона полягає в 
залученні до реферування суб’єктів вітчизняної 
системи документальних наукових комунікацій 
(бібліотек та органів НТІ, редакцій періодичних 
видань, видавництв тощо). На сьогодні 
головними виконавцями наповнення БД є 
Інститут проблем реєстрації інформації НАН 
України, Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського, Державна науково-
педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського 
(ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), 
Національна наукова медична бібліотека 
України. 

За даними дослідників, наявна БД рефератів 
наукових видань України налічує приблизно 
320 000 записів і щороку поповнюється в 
середньому на 40 000 рефератів. Щодня до 
реферативної БД «Україніка наукова» 
звертається 350–400 користувачів (кількість 
унікальних ip-адрес). Реферативну БД «Україніка 
наукова» включено до колекцій електронного 
сервісу «The European library», де вона активно 
функціонує [3]. 

Галузевий реферативний інформаційний 
ресурс із питань педагогіки, психології й освіти 
формує мережа освітянських бібліотек МОН 
України та НАПН України, яку очолює ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського. Головна 
освітянська бібліотека в системі науково-
інформаційного забезпечення спеціалістів галузі 
з 2007 року активно розробляє реферативний 
напрям [1], який шляхом реферування статей із 
періодичних і продовжуваних видань дає змогу 
оперативно ознайомлювати вчених і практиків із 
масивом первинних документів з питань 
педагогіки, психології й освіти. Галузева 
реферативна БД, представлена на порталі ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського, та 
передається для формування національної 

реферативної БД «Україніка наукова» і до друку 
в УРЖ «Джерело».  

На сьогодні однією з найбільш 
досліджуваних персоналій в українській 
педагогіці є постать В. О. Сухомлинського. З 
позицій нашого дослідження науковий інтерес 
становить вивчення кількісного представлення 
існуючого документного потоку з 
сухомлиністики в БД «Україніка наукова», що й 
становить мету даної публікації. 

Постійне зростання обсягів документно-
інформаційних потоків із сухомлиністики 
спонукає науковців до дедалі більшого 
застосування вимірювальних процедур оцінки 
інформації як основи для формування нових 
підходів до вивчення й застосування ідей 
В. О. Сухомлинського. Світовий досвід показує, 
що саме реферативні БД і реферативні журнали 
(РЖ) сприяють проведенню наукометричних та 
бібліометричних досліджень.  

На основі статистичних даних реферативної 
БД нами було визначено першорядні завдання 
дослідження – виявлення типів видань, 
представлених у БД з означеного питання; аналіз 
даних відображення рефератів на статті з 
періодичних видань; виявлення представлених у 
БД напрямів розвитку сухомлиністики, внесків 
педагогічних видань й окремих науковців у 
поширення ідей В. О. Сухомлинського за 
допомогою БД; визначення проблем і шляхів їх 
розв’язання. 

На нашу думку, динаміка оприлюднення 
реферативної інформації з питань 
сухомлиністики є важливою основою для 
осмислення подальших кроків розвитку 
означеного напряму в системі науково-
інформаційного забезпечення педагогічної 
науки. 

Нами було проведено розширений пошук 
документів із питань сухомлиністики в БД 
«Україніка наукова» за період 1998–2013 рр. 
Загалом виявлено 78 документів. У масив 
документів, який розглядається (див. табл. 1), 
ввійшли статті з монографії – 1, з посібника – 1, з 
наукових збірників – 6, із бібліографічних 
покажчиків – 2, із наукових журналів – 68.  

Отже, серед типів документів, присвячених 
В. О. Сухомлинському, більшість становлять 
статті в науковій періодиці. Таке кількісне 
співвідношення видається нам закономірним, 
оскільки за загальним обсягом матеріалу БД 
«Україніка наукова» статті з періодичних і 
продовжуваних видань становлять 60% масиву 
наукової інформації. Зазначимо, що наповнення 
реферативної БД первинних документів із питань 
педагогіки, психології й освіти має значні 
лакуни, не відображає весь масив наукових 
видань України, що унеможливлює повний 
аналіз стану сухомлиністики. 
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Табл. 1. Типи видань, представлених у БД 
«Україніка наукова» 

 
 
Під час дослідження нами було виявлено, 

що з 32 назв періодичних і продовжуваних 
видань, які видають педагогічні й інженерно-
педагогічні ВНЗ ІІІ−ІV р. а., в «Україніці 
науковій» представлено матеріали 
продовжуваних видань таких ВНЗ, як: 
Слов'янський державний педагогічний 
університет; Тернопільський державний 
педагогічний університет ім. В. Гнатюка; 
Уманський державний педагогічний університет 
ім. П. Тичини (див. табл. 2), а періодичні 
видання – Дрогобицький державний 
педагогічний університет ім. Івана Франка 
(«Молодь і ринок») (див. табл. 3).  

 
№ п/п Назва закладу 2000 2002 2007 

1. Слов'янський 
державний 

педагогічний 
університет 

  3 

2. Тернопільський 
державний 

педагогічний 
університет 

ім. В. Гнатюка 

 1  

3. Уманський державний 
педагогічний 
університет 

ім. П. Тичини 

1 1  

Табл. 2. Заклади, видання яких представлені 
в БД «Україніка наукова» 

 

Найактивніше представлено реферати на 
статті про В.О. Сухомлинського з періодичних 
видань, засновниками яких є НАПН України, її 
установи та МОН України (див. табл. 3). Слід 
зауважити, що з дев'ятнадцяти Всеукраїнських 
педагогічних читань, які було проведено в різних 
регіонах України, в БД «Україніка наукова» 
наявні матеріали лише чотирнадцятих 
Всеукраїнських педагогічних читань («Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: 
виховання громадянина», Слов'янський 
державний педагогічний університет, 2007). 

Аналіз даних відображення рефератів на 
статті з періодичних видань із питань 
сухомлиністики виявив, що всього в БД 
представлено рефератів на 65 статей з 15 
періодичних видань (див. табл. 3).  

 

№
 п

/п
 

Н
аз

ва
 

ж
ур

на
лу

 

19
98

 

19
99

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

1.
 

Д
ир

ек
то

р 
ш

ко
ли

, 
лі

це
ю

, 
гі

мн
аз

ії 

    1     

2.
 

М
ол

од
ь 

і 
ри

но
к 

     1    

3.
 

Н
ау

ка
 і 

ос
ві

та
 

    27
     

4.
 

Н
ов

а 
пе

да
го

гі
чн

а 
ду

мк
а 

    3 1    

5.
 

Н
еп

ер
ер

вн
а 

пр
оф

ес
ій

на
 

ос
ві

та
: т

ео
рі

я 
і 

пр
ак

ти
ка

 

    1     

6.
 

О
св

іт
а 

на
 

Л
уг

ан
щ

ин
і 

    2     

7.
 

П
ед

аг
ог

ік
а 

і 
пс

их
ол

ог
ія

 

3 1   2 1 1   



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 158

8.
 

П
ед

аг
ог

ік
а,

 п
си

хо
ло

гі
я 

та
 

ме
ди

ко
-б

іо
ло

гі
чн

і п
ро

-б
ле

ми
 

фі
зи

ч-
но

го
 в

их
ов

ан
ня

 і 
сп

ор
ту

 

  2       

9.
 

П
ед

аг
ог

іч
ни

й 
ві

сн
ик

 

      2   

10
 

П
ед

аг
ог

іч
ни

й 
по

ш
ук

 

    3 2    

11
 

П
іс

ля
ди

пл
ом

н
а 

ос
ві

та
 в

 
У

кр
аї

ні
 

    2     

12
 

П
ос

тм
ет

од
ик

а 

   1      

13
 

Рі
дн

а 
ш

ко
ла

 

   2 2 5 1   

14
 

Ф
ізи

чн
е 

ви
хо

ва
нн

я,
 

сп
ор

т 
і 

ку
ль

ту
ра

 
зд

ор
ов

'я 
у 

су
ча

сн
ом

у 
су

сп
іл

ьс
тв

і 
        1 

15
 

Ш
ля

х 
ос

ві
ти

 

      2   

Табл. 3. Список періодичних видань з 
публікаціями з питань сухомлиністики 

 
 
Лідером за кількістю представлених у 

реферативній БД документів із питань 
сухомлиністики є журнал «Наука і освіта». На 
нашу думку, це можна пояснити прагненням 
періодичного видання бути більш публічним і 
наблизитися до європейських інформаційних 
стандартів.  

Особливий інтерес становить тематика 
публікацій, за якою можна визначити найбільш 
представлені сьогодні в «Україніці науковій» 
теми по сухомлиністиці (див. табл. 4).  

 

№
 п

/п
 Тематика 

К
іл

ьк
іс

ть
 

пу
бл

ік
ац

ій
 

Вид видання 

 Педагогічна система В. О. 
Сухомлинського 

9 Стаття 

 
Розвиток особистості  

9 Навчально-
методичний 
посібник, стаття 

 Дошкільне виховання 9 Стаття 

 Досвід використання ідей  
В. О. Сухомлинського 

8 Стаття 

 Громадянське виховання 6 Стаття, збірник 
науковий праць 

 Педагогічна майстерність 
учителя 

5 Монографія, 
стаття 

 Дитячий колектив  4 Стаття 

 Збереження здоров’я 4 Стаття 
 Моральне виховання 3 Стаття 
 Книга, читання, слово 3 Стаття 
 

Батьківська педагогіка 
2 Збірник 

наукових праць, 
стаття 

 Духовні цінності 2 Стаття 

 
Розвиток мовлення 

2 Стаття 

Табл. 4. Тематика публікацій 
 
У таблиці (див. табл. 5) наведено прізвища 

авторів, яким належать більше ніж одна 
публікація з-поміж представлених у БД на 
поточний момент.  

№ 
п/п Прізвище І.П. автора Кількість 

публікацій Вид видання 

1. Бондар Л. С. 4 Стаття 
2. 

Калмиков Г. В. 
3 Стаття, 

3. 
Луцюк А. М. 

3 Монографія, стаття 

4. 
Антонець М. Я.  

2 Стаття 

5. 
Іонова О. М. 

2 Стаття 

6. Сяо Су  2 Стаття 

7. 
Білюк О. В. 

1 Навчально-
методичний 

посібник 
Табл. 5. Автори, представлені в БД 

«Україніка наукова» 
 
Отже, серед авторів-лідерів за кількістю 

публікацій у реферативній БД виділяємо: 
Бондар Л. С., Калмиков Г. В., Луцюк А. М. 

Проведене дослідження виявило 
невідповідність між існуючим документним 
потоком матеріалів, присвячених 
В. О. Сухомлинському, і його відображенням у 
реферативній БД «Україніка наукова». Усунення 
виокремленого недоліку, на нашу думку, 
можливе за умов: 

1. розміщення публікацій у виданнях, що 
індексуються реферативною базою даних; 

2. оформлення результатів наукових робіт 
(автори, назва статті, ключові слова, анотація) 
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рекомендується оформляти трьома мовами: 
українською, російською, англійською; 

3. активізації реферування наукових 
збірників Всеукраїнських педагогічних читань 
«В. О. Сухомлинський і сучасність». 

Отже, статистичні дані потоку наукових 
матеріалів про В. О. Сухомлинського, поданого в 
загальнодержавній реферативній БД «Україніка 
наукова», є наочним свідченням існування 
потреби оперативного відображення інформації з 
питань сухомлиністики, що дасть змогу:  

• представляти здобутки сухомлиністики у 
світовому інформаційному просторі; 

• використовувати матеріали БД для 
швидкого пошуку інформації; 

• прогнозувати розвиток сухомлиністики в 
Україні з урахуванням динаміки розширення 
рубрик; 

• визначати пріоритетні й актуальні напрями 
досліджень у сухомлиністиці; 

• використовувати БД для наукометричних 
досліджень. 

З огляду на те, що реферативна інформація 
БД «Україніка наукова» постійно поповнюється, 
виокремлена нами проблема потребує 
подальших досліджень і уваги з боку науковців, 
педагогів та працівників інформаційної галузі.  
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В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ – ПОСЛІДОВНИЙ БОРЕЦЬ ПРОТИ 
ТОТАЛІТАРНОЇ ТА АВТОРИТАРНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Андрій ІВАНКО (Кіровоград) 
У статті на основі аналізу численних фактів з життя та науково-педагогічної діяльності розкривається роль В.О. 

Сухомлинського як послідовного борця проти тоталітарної та авторитарної педагогіки, педагога-громадянина, педагога-
гуманіста. 

Ключові слова: тоталітарна педагогіка, авторитарна педагогіка, педагог-громадянин, «шістдесятницький рух», 
громадянське виховання. 

В статье на основе анализа многочисленных фактов жизни и научно-педагогической деятельности раскрывается роль 
В.А. Сухомлинского как последовательного борца против тоталитарной и авторитарной педагогики, педагога-гражданина, 
педагога-гуманиста. 

Ключевые слова: тоталитарная педагогика, авторитарная педагогика, педагог-гражданин, «шестидесятническое 
движение», гражданское воспитание. 
Науково-педагогічну спадщину 

В.О.Сухомлинського необхідно розглядати в 
контексті доби, в яку йому судилося жити і 
працювати. В.О.Сухомлинський був 
породженням свого часу. О.В.Сухомлинська 
зазначає: «Педагогічну (практичну і наукову) 
діяльність Василь Олександрович почав 
наприкінці 40-х. Спершу діяв за суворими 
законами авторитарної парадигми. Вірив у 
комуністичні ідеали. На початку 50-х 
розчарувався. А в другій половині 60-х він 
узагалі відмежовується від офіційної педагогіки і 
пише твори, які різко суперечать їй» [4, 16]. 

В складних умовах повоєнної радянської 
дійсності, в умовах монопартійного й 
моноідеологічного суспільства українські 
педагоги не могли займатися розробкою теорії 
національної освіти і виховання, адже 
педагогічна наука служила тим виховним 
завданням, які ставила правляча партія і держава. 
Але і в цих непростих умовах, як підкреслює 
Б.М.Ступарик, «при зовнішньому 
інтернаціоналізмі українська педагогіка не 
втратила своєї внутрішньої сутності як науки, що 
обґрунтовує виховання для майбутнього, 
опираючись на історію народу, його традиції, 
культуру. 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 160

Це добре видно з педагогічної спадщини 
найвидатнішого українського педагога того часу 
В.О.Сухомлинського» [ 6, 272].  

Розквіт таланту В.О.Сухомлинського припав 
на кінець 50-х та 60-ті роки ХХ ст. Це був час так 
званої «хрущовської відлиги», час великих 
сподівань на очищення суспільства від 
сталінщини. Саме тоді народжується такий 
суспільний феномен, як шістдесятництво. Воно, 
як зазначає відомий дослідник цього періоду 
Г.Касьянов, було породжене радянською 
системою, виросло з неї і боролося проти неї, 
нерідко спираючись на ідейні засади, юридичні 
норми і прецеденти цієї ж системи [1, 5]. 
В.О.Сухомлинський за суттю своїх поглядів, 
багатогранної діяльності, за своєю 
громадянською позицією належав до покоління 
шістдесятників. І вважати його класиком 
радянської педагогіки, пропагандистом ідей 
марксистсько-ленінської педагогіки було б 
науково некоректним. 

Вдумаймось у назви праць павлиського 
директора, опублікованих у ті роки: «Вірте в 
людину» (1960), «Людина неповторна» (1962), 
«Дума про людину» (1963), «Шлях до серця 
дитини» (1963), «Виховання особистості в 
радянській школі» (1965) і, нарешті, «Серце 
віддаю дітям» (1969). Це – справжній 
людиноцентризм, який разюче відрізняється від 
сталінського бачення людини як «гвинтика» 
комуністичної системи, слухняного і 
безумовного виконавця волі тоталітарної 
системи в дусі «единица – вздор, единица – 
ноль»…Такий підхід безроздільно панував до 
середини 50-х років та й пізніше. 
В.О.Сухомлинському вже в ті роки було затісно 
в рамках офіційної педагогічної доктрини і він 
поступово прагнув вийти за її межі. Це 
проглядається в його ранніх працях. 
В.О.Сухомлинський своєю науковою творчістю і 
практичною педагогічною діяльністю, 
пристрасною проповіддю гуманізму, 
дитиноцентризму в 50-60-ті роки ХХ ст. здійснив 
подвиг, рівний, на наше глибоке переконання, 
тому, що звершили титани епохи Високого 
Ренесансу – Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, 
Мікеланджело Буонарроті, Дієго Веласкес та 
інші. 

Звернімось до сторінок книг 
В.О.Сухомлинського, виданих в 60-ті роки, які 
не увійшли до п’ятитомника вибраних творів і 
часто є невідомими для освітян і широкого 
загалу. У книзі «Вірте в людину» 
В.О.Сухомлинський висловлює глибоку віру в 
можливість виховного впливу на кожну дитину, 
роблячи акцент на особистісно орієнтованому 
підході до виховної роботи: «Поступово життя 
привело до висновку, що немає і не може бути 
жодної дитини, яку виховними зусиллями 
школи, педагогічного і учнівського колективу і 

перш за все зусиллями вихователя не можна було 
б зробити чесною, правдивою, трудолюбивою, 
стійкою і мужньою людиною, глибоко відданою 
Батьківщині і трудовому народу» [8, 4]. І там же: 
«Виховуючи колектив, треба бачити в ньому 
кожну дитину з її неповторним духовним світом, 
турботливо виховувати кожного. Виховання 
особистості – це процес, тісно пов’язаний з 
вихованням колективу, але в певному розумінні 
це особлива сфера виховної роботи» 
(підкреслення А.І.) [8, 5]. 

Справжнім гуманізмом, вірою в людину 
пронизані і сторінки іншої книги 
В.О. Сухомлинського, яка побачила світ 
далекого 1960 року – «Як ми виховали мужнє 
покоління»: «Глибокою вірою в людину має бути 
пронизаний підхід до кожної окремої особи. 
Комуністичне виховання виходить з такого дуже 
важливого принципу людяності: немає людини, в 
якій не були б закладені задатки і можливості 
для того, щоб вона проявила себе в житті, 
насамперед у творчій праці, неповторною, 
самобутньою красою, талантом. Не може бути 
людини бездарної, ні до чого не здатної. 
Відкрити в кожній особистості ту грань, при 
вмілій обробці якої, образно висловлюючись, 
людина заграє, як грає, міниться самоцвіт, – у 
цьому полягає найважливіше завдання 
виховання. Від умілого, творчого розв’язання 
цього завдання залежить всебічний розвиток 
людини, розквіт її величі, гідності, зміцнення її 
внутрішніх і духовних сил» [10, 81-82]. 

На думку Г.Д.Глейзера, «Діяльність Василя 
Олександровича відбувалась не в 
найсприятливіших для творчості умовах: в 
умовах лицемірства, ханжества, морального 
розкладу керівних структур, всесильної влади 
ідеології, що обплутала і культуру, і науку. 
Позірна непорушність наскрізь прогнилого ладу 
не провіщала його швидкого падіння, і, 
природньо, для того, щоб просто вижити, а тим 
більше творити, потрібна була певна гнучкість, 
що вимагала уміння пристосовуватись до 
сильних світу цього, обставин, і, звичайно ж, 
неймовірна воля і мужність! 

Василю Олександровичу доводилось 
враховувати ідеологічні керівні установки, 
відповідати на напади ретроградів від педагогіки, 
малоосвічених, але активних захисників 
«чистоти» радянської педагогіки, теорії 
комуністичного виховання, в рамки якої не 
завжди вкладались його думки і справи. Все це 
доповнювалось безкінечними виснажливими 
розмовами з видавцями і редакторами, 
поясненнями, переконаннями і т.д.» [9, 6 ]. 

О.В.Сухомлинська засвідчує, що 
В.О.Сухомлинський «писав українською мовою, 
потім сам перекладав російською, тому що не 
друкували. Це завжди було проблемою» [5]. У 
тому ж інтерв’ю вона, говорячи про долю книги, 
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яка зробила справжній переворот в педагогічній 
науці («Серце віддаю дітям»), наголошує, що 
книга була написана по-українськи, але куди б 
автор її не пропонував, до друку не приймали. І 
тоді книга з’явилася 1968 р. в НДР: «Був шок, 
батька викликали до ЦК, але книга відразу пішла 
в Азію, Японію. Китай, іспаномовні країни, 
одним словом, розійшлась по всьому світу – без 
главліту і обов’язкових рецензій» [ 5]. Видаючи 
книгу за кордоном, В.О.Сухомлинський вчинив 
як справжній дисидент-шістдесятник. Це був акт 
високої громадянської мужності. 

О.В.Сухомлинська у останніх за часом 
публікаціях та інтерв’ю прямо говорить про те, 
що Василь Олександрович належав до лав 
шістдесятників [7 ]. Вона наводить в цьому 
контексті більш ніж красномовний факт – у 
батька в домашній бібліотеці була книга І.Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація» і він ховав її, 
бо за такі речі можна було отримати строк… У 
1968 р. з'явився у світ роман О.Т.Гончара 
«Собор». Режим накинувся на письменника з 
нищівною критикою, її не могла зупинити навіть 
підтримка нобелівського лауреата М.Шолохова. І 
якраз в період гонінь на О.Т.Гончара 
В.О.Сухомлинський пише йому в листі: «Наш 
педагогічний колектив живе багатим духовним 
життям. Ваш «Собор» прочитали всі. Роман став 
для нас немов джерело, з якого потекли струмки 
свіжої думки» [4, 16]. То лише один епізод з 
життя В.О.Сухомлинського, який яскраво 
засвідчує його мужність і високу громадянську 
позицію.  

В умовах жорсткої і цілеспрямованої 
державної політики русифікації, яка 
прикривалася фразами про «зближення і злиття 
націй» в «єдиний радянський народ», який, 
зрозуміло, мав спілкуватися російською мовою, 
В.О.Сухомлинський систематично підкреслював 
шанобливе, трепетне ставлення до української 
мови і робив усе, що міг, аби у Павлиській школі 
існував культ рідного слова. 

Йому боліло, що його твори спочатку 
друкувалися в Німеччині, Болгарії, Польщі, 
Угорщині, а не вдома. О.В.Сухомлинська навела 
в газеті «Урядовий кур’єр» справді болючі рядки 
батька, з його архіву: «З видавництва нічого не 
чути… Хотілося б мені, щоб казки й оповідання 
були опубліковані українською мовою. Буде 
дуже недобре, якщо доведеться перекладати їх на 
російську. А потім з російської перекладати на 
українську, щоб видати в Україні» [3, 16]. 

У книзі «Серце віддаю дітям» Василь 
Олександрович абсолютно чітко окреслює свою 
позицію щодо значення вивчення рідної мови 
для виховання людини і громадянина. 

Потребує дослідження проблема глибинної 
українськості В.О.Сухомлинського і його 
педагогічної системи. О.В.Сухомлинська 

підкреслює, що її батько писав свої твори у 
невластивій радянській педагогічній науці манері 
(публіцистичний стиль; романтизм з пафосністю 
текстів, ліричністю в розповідях про роботу 
Павлиської школи, привнесення особистого, 
емоційного в структуру його праць). «Мова 
Сухомлинського, вироблена не тільки розумом, 
але й серцем, почуттями, викликала не просто 
несприйняття, але й сильне роздратування, 
насмішку у одних і захоплення і підтримку в 
інших. В стилі Сухомлинського особливо 
яскраво виражається його українськість (підкр. 
А.І.) , з її жіночністю, емоційним і романтичним 
началом, з її образністю і ліричністю. Це вже 
була нова мова, хоча й препаровано 
марксистська. В передбачуваних ідеологічних 
рамках Сухомлинський ставав інакшим, не 
схожим на інших» [ 11, 424 ]. 

Подібні думки знаходимо і у Г.Д.Клочека: 
«Його педагогічна система набула довершеності. 
Там, де він не міг свої думки висловлювати 
прямо, вдавався до підтексту. Особливо це 
стосується моментів національного виховання. У 
його словах про важливість виховання любові до 
природи рідного краю, до Вітчизни відчувається 
глибока українськість» (виділено А.І.) [ 2, 14 ]. 

В тодішньому Союзі РСР, як зауважує 
сучасний російський дослідник академік РАО 
Д.Глейзер, «…були борці різного типу. Одні 
активно і відкрито виступали проти правлячої 
державної ідеології і її впливу на суспільство. 
Вони ставали дисидентами. Таких людей 
відлучали від справ, висилали, ув’язнювали у 
в’язниці, табори і психіатричні лікарні. Про них 
писали в підпільній пресі, повідомляли «голоси». 
Але вплив їх на розум і душі людей був 
обмеженим. Але були й борці іншого роду. 
Знайшовши прийнятну для себе і, головне, для 
системи форму викладу, вони проповідували 
ідеї, які пробуджують людське в людині, 
сприяли розвінчанню принципів тоталітарної 
ідеології. 

Вплив цих діячів культури і науки на людей 
був величезним, їх внесок в боротьбу з 
тоталітаризмом був не менш вагомим і суттєво 
більш ефективним. Думаю, що до борців другого 
типу можна віднести і В.О.Сухомлинського» [9, 
14 ]. 

В.О.Сухомлинський в роки «відлиги» 
відкрито висловлював з цілого ряду проблем 
педагогічної науки і практики своє досить 
критичне ставлення до офіційної лінії. Йдеться, 
зокрема, про листа, якого він надіслав 
М.С.Хрущову, де висловив незгоду з програмою 
реформування школи. Він досить різко виступив 
проти розширення мережі шкіл-інтернатів, 
піддав критиці ідею ранньої й повної 
професійної підготовки учнівської молоді.  
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Дух шістдесятництва пронизує і блискучу 
статтю В.О.Сухомлинського «Йти вперед!», яка 
вперше була опублікована в Москві в журналі 
«Советская педагогика» лише у 1989 р. і 
передрукована в Україні у 2002 р. У ній автор 
висловлює досить критичне ставлення до 
окремих аспектів педагогічної спадщини 
А.С.Макаренка, який, як відомо, був 
канонізований офіційною владою. 

З якою надією очікував В.О.Сухомлинський 
соціальних і політичних змін в країні, 
сподіваючись, що можна буде відкрито, для 
широкого загалу сказати правду про систему 
освіти, педагогічну науку, про тих, хто керує 
нею, про школу майбутнього. На жаль, він не 
дожив до цього часу. 

Громадянська позиція Сухомлинського, як, 
між іншим, і його педагогічні погляди і 
творчість, не залишалися незмінними. Вони 
суттєво змінювалися в міру проникнення його в 
сутність гуманістичних ідей, в міру зростання 
його популярності і авторитету в науково-
педагогічних колах, в міру розширення кола 
інформації про нього в суспільстві. 

Поступово В.О. Сухомлинський відмо-
вляється від камуфляжу з допомогою штучно 
притягнутих цитат, посилань на авторитет 
політичних діячів і все більш відкрито і 
послідовно сповідує ідеї гуманістичної 
педагогіки. Це особливо яскраво проявилось в 
працях останніх років його життя «Як виховати 
справжню людину», «Народження 
громадянина», останніх статтях, листах до колег 
і друзів. За сутністю своєю В.О.Сухомлинський 
завжди був послідовним борцем проти 
тоталітарної педагогіки, яка прагнула виховувати 

слухняних безсловесних «гвинтиків» 
тоталітарної , а потім авторитарної держави.  
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«СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ» 
У КРЕАТИВАХ ФІЛОСОФСЬКОГО МИСЛЕННЯ 

Наталія ІВАНОВА (Луцьк) 
В статті розглядаються філософсько-освітні аспекти творчої спадщини В. О. Сухомлинського в контексті метатеорії 

поглядів Г. Сковороди та його концепції «трисонячної єдності». 
Ключові слова: філософія серця, «трисонячна єдність», метатеорія, філософсько-освітній простір. 
В статье рассматриваются философско-образовательные аспекты творческого наследия В. А. Сухомлинского в контексте 

метатеории взглядов Г. Сковороды и его концепции о «трисолнечном единстве». 
Ключевые слова: философия сердца, «трисолнечное единство», метатеория, философско-образовательное пространство. 

Людиною є не зовнішній образ, але її серце. 
Григорій Сковорода 

Легше любити весь світ, ніж одну дитину. 
Василь Сухомлинський 

Прогнозоване майбутнє сучасної України як 
європейської держави багато в чому залежить від 
рівня освіти, науки, культури і духовності. 
Філософія освіти як одна із пріоритетних галузей 
знань має за мету сформувати Людину, її 
світогляд, ціннісні орієнтації, здатність до 

самореалізації та життєтворчості. В даному 
контексті духовна спадщина українських 
просвітителів, педагогів-гуманістів, філософів 
світового штибу – Г. Сковороди і 
В. Сухомлинського – розкриває концептуальні та 
методологічні основи наукових знань, які в 
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умовах суспільних трансформацій є 
світоглядним орієнтиром, ціннісно-
праксеологічним чинником, націєцентричною 
точкою духовної опори сучасного культурно-
освітнього простору держави.  

Необхідно зазначити, що Г. Сковороду та 
В. Сухомлинського, як духовних світочів нації, 
поєднує багато спільного: це і світоглядна 
зрідненість мислителів, і вражаюча 
енциклопедичність їхніх знань, і ментальна 
вкоріненість в культурну традицію, і безмежні 
креативи філософського типу мислення. А 
також – єдність слова і діла у вчинковості 
життєвого кредо обох любомудрів, і сократична 
відданість ідеї моралі як найвищого імперативу 
смислодоцільності існування людини, і 
насамкінець – це сонцесяйний космоцентризм 
віри, надії й любові до людини як найвищої 
цінності. Дані напрямки поки що є 
малодослідженим проблемним полем сучасного 
філософсько-освітнього простору, яке чекає 
своїх сподвижників. Науковим завданням нашої 
ж статті є філософсько-освітнє осмислення 
творчої спадщини В. Сухомлинського через 
призму метатеорії Г. Сковороди та його 
концепції «трисонячної єдності». Поставлене 
наукове завдання спонукає розглянути в першу 
чергу основні концептуальні підходи 
українського любомудра. 

Дослідження сучасних вітчизняних вчених 
(В. Андрущенко, Р. Арцишевський, А. Бичко, 
І. Бичко, І. Зязюн, В. Ільїн, А. Кавалеров, 
В. Кремень, М. Михальченко, М. Романенко, 
О. Пунченко та ін.) доводять, що освіта, 
творчість та інтелект визначатимуть 
геополітичний, соціокультурний, економічний 
поступи нашої країни в найближчі десятиліття. 
Тому так важливо освітній галузі 
самовизначитись: не розгубити і примножити 
традиційне, ментально-глибинне і духовне, яке в 
граничних сферах екологічної безграмотності і 
когнітивної байдужості, громадянсько-соціальної 
апатії і дифузного плюралізму, в еклектиці 
технократично-прагматичних цінностей має 
вибороти право на існування та довести свою 
житттєспроможність і ефективність. Зазначимо, 
що сучасні освітні тенденції спрямовують свій 
вектор в напрямку до осмислення власної, 
української духовно-інтелектуальної традиції, 
адже європейський освітній вимір не може бути 
зденаціоналізований, бо тоді втрачатиметься 
сенс будь-якого вибору. 

Захищаючи ідеали і цінності прагматичного 
західноєвропейського суспільства, відомий 
сучасний італійський славіст Санте Грачотті 
(1923) застерігає: «…вам, українцям, варто бути 
консервативними у позитивному сенсі, тобто 
зберігати свої традиції та здобутки. Не треба 
бути провінціалами, ви маєте бути абсолютно 

свідомими власної цінності. Або Європу ми 
зробимо всі разом у своєму розмаїтті, або 
Європи не буде. Західна і Центральна Європа 
має потребу в Східній, але лише за умови, що 
остання буде здоровою і самодостатньою» [1, 
с. 4]. І не потребує особливого доведення, що 
підґрунтя національної школи має власну 
традицію, представлену філософсько-освітніми 
концепціями Володимира Мономаха, Герасима 
та Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, 
Феофана Прокоповича, Костянтина Ушинського, 
Івана Франка, Софії Русової та інших. То ж 
філософські погляди Г. Сковороди скеровують 
рефлексію у вимір знаходження нових підходів 
до здійснення освітньої практики, розробки 
ефективних методик виховання і розвитку 
людини ХХІ століття. 

Створивши самобутню філософсько-
антропологічну систему поглядів на людину, 
Г. Сковорода стверджував: «…Людина є всієї 
Біблії кінець, і центр, і гавань. Вона жертва, 
олтар, фіміам і все інше» [2, с. 336]. І саме 
Людина, як фундаментальна категорія філософії, 
є смисловим центром усієї метатеорії 
любомудра. Тому, небезпідставно 
В. Табачковський називає Г. Сковороду 
вітчизняним праантропологом. Відзначаючи 
ідейну зрідненість антропологічних роздумів 
німецького філософа М. Шелера і Г. Сковороди, 
вчений доводить, що їм вдалося здійснити дуже 
сильне, евристично-продуктивне поєднання двох 
поглядів на людину: як істоту максимально 
вкорінену в ті, що передують їй, нижчі 
(ендотимні) шари буття; та як істоту, котра 
здатна сягати найвищого духовного злету, і не 
для того, аби відірватися від ендотимних шарів 
буття, а задля того, щоб впоратися з ними, 
залишаючи їх у своїй структурі й залишаючись 
усім єством у структурі цілісного буття [3, с. 
21.]. 

Створену Г. Сковородою систему 
філософських поглядів ми окреслюємо як 
метатеорію, за допомогою якої можливе 
духовне осмислення та цілісне осягнення явищ 
буття і проблеми людини в ньому. Це ціннісно-
світоглядна система, яка є феноменом 
національного духу українського народу, його 
ментальності та самоідентифікації; а також 
філософсько-освітньою, праксеологічно-
орієнтаційною стратегією творення особистості.  

В контексті даного підходу метатеорія 
поглядів Г. Сковороди осмислюється нами як 
«трисонячна єдність». Пізнати й відчути 
«трисонячну єдність» було сенсом життя 
українського філософа, а на сучасному етапі – це 
важливе завдання і філософії освіти. Ми 
вважаємо, що метатеорія Г. Сковороди включає в 
собі три взаємопов’язані зрізи людинознавства: 
теоретичну антропологію, антропологію 
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прагматичну і антропологію моралі. Вона 
ідеально об’єктивується в трьох напрямках: 
теорія, практика і духовність (мораль). Це 
мікрокосм, макрокосм і Світ символів. Людина, 
її думки і серце – ось трикутник істинної 
людини, і коли вони зрівноважені, тоді наступає 
мир душевний. Така універсальна формула 
осмислення дійсності, запропонована 
любомудром, розбудовує вчення про людину, що 
ж до філософії освіти – допомагає осмислити її 
концептуальні підходи в цілісній єдності та 
взаємозв’язку із освітньою теорією та 
практикою.  

Етико-педагогічна система видатного 
українського вченого-гуманіста 
В. Сухомлинського побудована на глибокому 
осмисленні філософської думки минулого: «ідеї 
великих педагогів – Коменського, Песталоцці, 
Руссо, Ушинського, Дістервега, які 
спрямовували школу, вчителя, учня на вивчення 
навколишнього світу, вчили досліджувати, 
пояснювати те, що людина бачить, – 
відбиваються в нашій роботі відповідно до 
наших завдань виховання» [4, с.10]. Великий 
український педагог розвинув найкращі традиції 
національної освіти і виховання, створивши, як 
зазначає В. Андрущенко, ««педагогічну 
матрицю» української освіти» [5], сутність якої 
виражається формулою «серце віддаю дітям». 
Розглянемо ж її в контексті метатеорії 
Г. Сковороди та його концепції «трисонячної 
єдності», послуговуючись дедуктивним методом 
викладу думки.  

Ми вважаємо, що вислів Василя 
Олександровича «серце віддаю дітям» має 
глибокий філософський зміст – в даній 
триєдності кожне слово несе не тільки своє 
смислове навантаження, але й окреслює певний 
напрям соціокультурних рефлексій. А саме: 
осмислення категорії «серця» розкриває духовні 
горизонти антропології моралі, а що ж до 
філософії освіти – то є цілісною та ціннісно-
світоглядною її складовою. Поняття «віддавати», 
«віддаю» через поняття «освітній праксис» 
творить праксеологічний напрям філософсько-
освітнього проблемного поля як складової 
прагматичної антропології. А поняття «дитина», 
«віддаю дітям» актуалізує вектор науково-
теоретичних рефлексій, які спрямовані на 
вивчення дитини як предмету виховання, її 
духовного світу, фізичного розвитку, 
соціокультурного становлення. Розкриємо 
детальніше сутність кожної зі складових 
філософського кредо сучасної української освіти, 
яке звучить як «серце віддаю дітям».  

Зазначимо, що в історії вітчизняної 
філософської думки «філософія серця» 
Г. Сковороди досить цілісно відображає картину 
світу і місце в ньому людини. Ідейним 
спадкоємцем любомудра в розробці теми 

«серця» став П. Юркевич з його 
фундаментальною працею «Серце і його 
значення в духовному житті людини, за вченням 
Слова Божого», де дана проблема отримує 
обґрунтування та аргументацію, набуває форми 
розгорнутої концепції. «Філософія серця». 
Пізніше, ідеї «філософії серця» знайшли 
продовження і розвиток у філософії 
В. Соловйова ( через категорію любові, 
перенесення центру з самого себе на іншого), 
В.Зеньковського (роздвоєність сердечної 
духовної сфери на глибинне «Я» людини та 
«серце»), Б. Вишеславцева (серце – абсолютний 
центр особистості, істинне «Я», найглибша 
сутність, справжня потаємна самість людини), 
І. Ільїна (в любовному спогляданні серця 
«духовними очима» осягаються людиною 
смисложиттєві предмети, цінності і реальності) 
та ін. Виходячи із вищесказаного, відмітимо, що 
і давня традиція української освітньої думки 
ґрунтувалась на «вихованні серця», прагненні до 
духовного, у творенні любові. Далі вона була 
розвинута в наукових підходах К. Ушинського, 
М. Пирогова, С. Русової, Г. Ващенка, 
А. Макаренка та ін. 

В контексті сучасних філософсько-освітніх 
рефлексій педагогічна система 
В. Сухомлинського спрямована на пробудження 
духовного потенціалу людського серця, його 
діяльної екзистенції: «коли спить серце, істини 
людині зрозумілі, та вони не стають її 
переконанням» [6, с.40]. Адже, забуваючи про 
серце дитини, не пробуджуючи у ньому добрих 
почуттів, дорослі ризикують зробити дитину 
байдужою. «А від байдужості – один крок до 
жорстокості» [6, с. 114], вважає педагог. Як же 
достукатись до серця, розбудити фібри душі 
дитини? Вчений переконаний, що цей шлях має 
пройти через тріаду «серце – розум – рука», яка 
передбачає вивчення і знання духовного світу 
дитини, формування високої культури її 
почуттів, розвиток емоційно-пізнавальної сфери. 
Особливе значення має праця, коли «руки 
мислять і в ці моменти пробуджуються творчі 
ділянки мозку» [6, с. 123], вона взаємопов’язана 
з думками, серцем, переконаннями, почуттями, 
інтересами, захопленнями дитини, адже, 
«людське бачення світу не дається природою, 
воно здобувається працею і людськими 
відносинами. Працею, в якій бере участь серце, – 
без цього й праця не виховує» [6, с. 237]. Тобто, 
праця серця у концепції В. Сухомлинського 
екзистенційно-праксеологічна – вона робить 
людину Людиною, адже, є цілеспрямованою і 
результативною. Бо праця, за переконанням 
педагога, має бути одухотворена, саме вона 
вибудовує ієрархію цінностей, творить 
громадянина держави, яким «стане лише той, у 
кого в зрілі роки прискорено заб’ється серце, 
коли він пригадає, які неповторні радощі давала 
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у дитинстві щаслива, життєрадісна праця» [7, 
с. 85].  

В педагогічній максимі «серце віддаю 
дітям» поняття «віддаю» є складовою духовного 
осягнення соціокультурної дійсності. Адже, 
кордоцентрична енергія серця пробуджує вміння 
бачити іншу людину, її світ, проблеми, болі і 
радощі, турбуватися про щастя тих, хто поряд, 
творити добро. Велична місія педагога – 
доторкнутись «до серця, до душі вихованця 
люблячою рукою, відкрити в ній майстра-творця, 
і людина засвітиться своїм неповторним сіянням, 
як починає сяяти дорогоцінний камінь в руках 
ювеліра, який зумів розкрити за сірою, 
непривабливою зовнішністю чарівне сіяння» [8, 
с. 85-102]. Тому, велике значення має принцип 
єдності слова і діла в професійній діяльності 
вчителя, що є складовою освітнього праксису. 
Слово є одним із основних знарядь педагогічної 
діяльності, воно має бути результативним, 
ефективним, спонукати до дії. В даному 
контексті Г. Сковорода зазначав: «Годі 
побудувати словом, коли те саме руйнувати 
ділом. Це значить давати правила для 
корабельного будівництва, а робити воза» [9, 
с.443]. Тут не можна схибити, працювати в 
напівсили, бо життя не сприйме 
«напівпродукту», «напівлюдини», а викине її в 
світ девіантності та асоціального виміру. 
Григорій Савич зазначає: «Без святості життя 
корабельним майстром, ймовірно, можна 
зробитися, але проповідником аж ніяк не можна, 
хіба мавпою його» [ 9, с.443]. Український 
філософ, а пізніше і В. Сухомлинський 
прирівнюють місію вчителя до місії 
проповідника в їх соціальній та особистісно-
духовній значимості, акцентуючи увагу на 
професійній совісті педагога.  

В сучасних освітніх умовах, коли потоки 
інформації розмивають ціннісні орієнтири 
справжнього, «знаннєвого знання», 
вихолощуючи їх духовний зміст, саме 
особистість педагога протистоїть деструктиву 
зовнішнього світу, незважаючи на економічні, 
політичні, етико-правові колізії освітнього буття. 
Сакраментальне сковородинське запитання: «Яка 
нам користь дістати у володіння цілий Всесвіт, а 
душу загубити?» [10, с.350] є одним із основних 
етико-моральних принципів української освіти 
сьогодення. Адже суттєвим орієнтиром 
освітнього процесу є цілісність людини, її 
соціокультурна реалізація, а пізнана вона може 
бути завдяки стратегіям філософського 
мислення. Тому, осмислення подальшого 
розвитку освіти неможливе без духовного 
осягнення дійсності, яке охоплює як сферу 
розуму, так і різновиди емоційних і вольових 
актів (любов, доброта, пошанування, каяття 
тощо). То ж «епіцентром актів, що в ньому дух 

являє себе у межах конечних сфер буття, є 
особистість» [11, с.153], смисложиттєва 
вертикаль якої проявляється через духовність як 
властивість людського світу буття.  

В. Сухомлинський стверджує, що робота 
вчителя зводиться нанівець, якщо в основі її не 
буде любові, яка вібрує в унісон із потенціалами 
духовності дитини, адже «серце підлітка і моє 
серце відкриваються тоді.., коли мені вдалося 
вкласти часточку серця в серце вихованця» [6, 
с.47]. Категорія любові – основний інструмент в 
руках педагога, яка творить софійність буття 
дитини і саму дитину. Тому, В. Сухомлинський 
на запитання «Що найголовнішим було в його 
житті?», без роздумів відповідав: «любов до 
дітей». Г. Сковорода в даному контексті 
зазначав: «Коли хочу, щоб мене любили – я сам 
перший люблю». Категорія «любові» 
осмислюється українськими мислителями як 
цінність найвищого ґатунку, яка входить у 
фундаментальну для європейської культури 
аксіологічну формулу «Віра – Надія – Любов» і є 
для української освіти однією із основних. 

Зазначимо, що філософське осмислення 
процесів, які знайшли своє відображення у 
творчій спадщині В. Сухомлинського, 
здійснюється у відповідності до стратегій 
розвитку сучасної системи освіти, де тип освіти 
має відповідати типу світогляду майбутнього 
українця. Наріжним каменем побудови 
інноваційної моделі освітнього універсуму є 
мораль в її антропологічній сутності, на що 
наголошував педагог. Нову якість 
цивілізаційного зростання нації уможливлять 
сформовані в душі підростаючого покоління 
гуманізм, громадянська совість, повага до 
людської праці, почуття власної гідності, любов 
до знань. В древньоіндійських письменах саме 
від серця починався шлях до мудрості, до 
людини: «в серці сто і одна артерія, з них лише 
одна веде до голови. Той, хто йде нею вгору – 
досягає безсмертя. До всіх інших органів і 
частин тіла йдуть інші артерії, але жодна з них не 
приводить до безсмертя» [12, с.20]. Основний 
антропологічний принцип В. Сухомлинського – 
принцип любові до людини, віри в її 
неповторність і благородство. «Умійте берегти й 
шанувати, звеличувати й удосконалювати 
людську любов – найтонше й найпримхливіше, 
найтендітніше й найміцніше, найкрихкіше й 
наймогутніше, наймудріше і найблагородніше 
багатство людського духу» [7, с.163]. 

Ми вважаємо, що в контексті цілісного, 
холістичного підходу теза В. Сухомлинського 
«серце віддаю дітям» виступає як основна 
духовно-практична максима вітчизняної 
філософсько-освітньої теорії і практики 
останнього півстоліття. І саме феномен 
«дитини» підносить її в ранг класичної Завдяки 
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глибокому науковому осмисленню та 
обґрунтуванню, педагогічна система вченого 
сформувалась на основі активної науково-
дослідницької роботи, яка відразу ж проходила 
апробацію на базі павлиської середньої школи. 
Невтомний педагог-дослідник не мав морального 
права писати про те, чого не знав, не бачив, в 
чому не переконався на власному досвіді, адже, 
без «повсякденного, вдумливого, уважного, 
наукового вивчення дитини» [13, с. 9], не можна 
говорити про результативність праці вчителя. І 
даний підхід, на нашу думку, був аксіомою 
морального вибору вченого-гуманіста, бо, 
починаючи навчати дітей, потрібно дуже добре 
вивчити їх індивідуальні особливості, здатність 
мислити і сприймати світ. Лише тоді школа буде 
місцем творення людської особистості, «коли 
головний предмет у ній – людинознавство, коли 
пізнання світу починається з пізнання людської 
душі» [14, с. 156], вважав педагог.  

По-друге, науково-педагогічна система 
українського мислителя, як ми уже зазначали, 
була праксеологічною, доцільною і 
результативною внаслідок органічного 
взаємопоєднання освітньої теорії і практики, їх 
взаємообумовленості. В центрі даного процесу є 
педагог, який повинен працювати творчо і бути 
посередником між теорією і практикою, 
реалізовуватись як вдумливий дослідник, який 
схильний до аналізу фактів і узагальнень, 
встановленню причинно-наслідкових зв’язків. 
Вічний неспокій думки, вміння бачити в 
простому незвичайне, відкривати щось нове є 
рушієм творчості кожного педагога: 
«перетворення наукових істин у живий досвід 
творчої праці – це найскладніша сфера 
дотикання науки до практики» [15, с. 402], 
стверджує вчений. Чуттєве і раціональне в 
безперервному коловороті творчого пошуку 
мислителя дало поштовх для нового якісного 
розвитку такої галузі знань, як практична 
педагогіка, яку він трактував як «знання й 
уміння, не тільки доведені до ступеня 
майстерності, але й підняті до рівня мистецтва» 
[16, с. 422]. Даний аспект творчості В. 
Сухомлинського осмислюється нами як вагомий 
вклад в розвиток концептуальних та 
методологічних основ освітнього праксису, де 
висока культура мислення, повага до людини, 
вимогливість до самого себе творять освітній 
соціокультурний універсум на основі вищих 
цінностей. 

Отже, цілісність педагогічної системи 
В. Сухомлинського обумовлена науковою та 
практичною смислодоцільністю, яка інтегрується 
в ієрархію філософсько-освітніх цінностей та 
обумовлена софійністю освітнього буття. 
Духовно-етичний імператив В. Сухомлинського 
«серце віддаю дітям» гармонійно «пульсує» в 
контексті метатеорії Г. Сковороди енергією 

життєствердження, прогресу думки, 
смислодоцільності буття. «Кожен народжений у 
цьому світі є пришелець, сліпий або 
просвіщенний…У населеному будь-якому світі 
сонце є його око, і око це є сонце. А як сонце є 
голова світу, то не дивно, що людина, названа 
мікрокосм, тобто маленький світ», вважав 
Г. Сковорода (виділено нами. – Н. І.) [17, с.142]. 
Можливість увібрати в себе певну кількість 
сонцесяйної премудрості, істинного, 
божественного, блаженного залежить від самої 
людини: за нею останнє слово у виборі між 
добром і злом, духовним і матеріальним, 
знанням і незнанням, світлом і пітьмою. Концепт 
«трисонячної єдності» відкриває шлях до 
гармонії людини і світу, до «миру душевного», 
де поєднуються «дух веселий», «думки спокійні» 
та «серце мирне». Для того, щоб віддати своє 
серце дітям, вважає В. Сухомлинський, «є єдина 
могутня духовна сила, яку ні з чим не можна 
порівняти… Ця сила – велике багатство 
людського духу – любов» [7, с. 168]. Творити це 
багатство педагог довів вчинковістю свого 
життя, бо був упевнений, що «є воно в наших 
батьківських серцях – є чим виховувати дітей» 
[7, с. 169].  
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ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Ганна ІСАЄВА (Київ) 
У статті йдеться про формування творчого вчителя. Акцентується увага на розвитку ініціативи і творчості 

вчителя, що сприяють розвитку творчої особистості учня. Показується внесок В.О. Сухомлинського у розробку теорії і 
практики становлення творчого вчителя. 

Ключові слова: педагогічна творчість, інновації, творча особистість учня, проектна діяльність, учнівський проект. 
В статье рассматривается проблема формирования творческого учителя. Акцентируется внимание на развитие 

инициативы и творчества учителя, что влияет на развитие творческой личности ученика. Показан вклад 
В.А. Сухомлинского в разработку теории и практики становления творческого учителя. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, инновации, творческая личность ученика, проектная деятельность, 
ученический проект. 

«Хто не йде вперед, іде назад, 
стану нерухомості не існує» 

В. Белінський 
ХХІ століття обумовлює потребу у 

визначенні стратегії реформування освіти, 
пошуку інноваційних шляхів становлення 
сучасної середньої школи, яка б створювала 
сприятливі умови для розвитку й саморозвитку 
особистості як творця і проектувальника свого 
життя. 

Сьогодні, як ніколи, зростає роль освіти, 
спрямованої у майбутнє. Характерною ознакою 
середньої школи, на нашу думку, є 
інноваційність – (здатність до оновлення, 
творчості), яка сприяла б створенню такої 
атмосфери, коли конструктивне ставлення до 
нової творчої ідеї було б однією із значущих 
цінностей, потребою кожного вчителя і учня.  

Через освіту ми повинні підготувати 
людину, здатну і бажаючу творити і сприймати 
зміни та нововведення. Такий стан справ в освіті 
істотно впливає і на проблему формування, 
становлення вчителя, вчителя творчого, вчителя-
особистості – від якого залежить обличчя 
майбутньої школи. Саме педагогічні кадри, 
вчителі мають вдихнути у неї нове життя. 

Домінуюча роль у навчально-виховному 
процесі належить і буде належати насамперед 
учителю. Постать учителя, його професійна 
компетентність набувають надзвичайно 
важливого значення. Адже ключова роль у 
вирішенні пріоритетного завдання сучасної і 
майбутньої державної політики в галузі освіти – 
поліпшення якості надання послуг – належить 
саме вчителю, вчителю-творцю, який 
спроможний вибудувати індивідуальну модель 
роботи з кожним учнем, розвинути його творчі 
здібності, здатність пристосуватися до 
динамічних умов соціального і професійного 
життя. Тому-то вчителю необхідно підвищувати 
свою педагогічну майстерність, глибоко 
розуміти її сутність, володіти технологією 
розвивального навчання, вести пошук 
оптимальних засобів індивідуалізації навчально-
виховного процесу, використовувати нові 
інтерактивні технології тощо. Це потребує 
творчості, інноваційного стилю мислення, 
готовності до дослідницької і експериментальної 
роботи. 

Мабуть, не випадково головна мета 
національної програми «Освіта» («Україна ХХІ 
століття») [1] передбачає забезпечення 
можливостей постійного самовдосконалення 
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особистості, формування інтелектуального та 
культурного потенціалу як найвищої цінності 
нації. 

Проблема творчої діяльності вчителя була 
актуальною на всіх етапах розвитку школи, тому 
вона була і є предметом дослідження багатьох 
вчених. Про глибокий інтерес до неї свідчить 
бажання багатьох дослідників створити теорію 
творчості. Важливу роль у розробці основ теорії 
педагогічної творчості відіграли фундаментальні 
праці видатних учених, зокрема О.О.Абдуліної, 
А.М.Алексюка, Є.С.Березняка, І.А.Зязюна, 
Ю.Л.Львової, В.Ф.Паламарчук, М.М.Поташніка, 
О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинської, В.А.Семи-
ченко, С.О.Сисоєвої, Л.І.Рувинського, 
Р.Х.Шакурова та багатьох інших. 

Вагомий внесок у вивчення процесів 
становлення вчителя внесли дослідження і 
творча робота талановитого педагога 
В.О.Сухомлинського, який сам втілював 
найкращі риси сучасного вчителя і вважав його 
головною дієвою особою творчої взаємодії, 
співробітництва з вихованцем. Педагогічна 
спадщина В.О.Сухомлинського – дослідно-
експериментальне обґрунтування творчого 
характеру праці вчителя. Він вважав, що 
педагогічні ідеї стимулюють вчителя аналізувати 
особисту діяльність і породжують прагнення 
творчо втілювати задуми в реальний навчально-
виховний процес. 

Педагогічна професія вимагає постійного 
творчого пошуку, невтомної роботи над собою. 
Однак дуже часто за творчість видають довільні 
варіанти організації навчально-виховної роботи, 
в тому числі й недосконалі, мотивуючи тим, що 
професійна діяльність вчителя є творчою за 
своєю природою. Виходить, нібито достатньо 
закінчити педагогічний навчальний заклад, 
одержати диплом і приступити до виконання 
своїх професійних обов’язків, щоб вважати себе 
творчою особистістю. Таке спрощене розуміння 
суті педагогічної творчості породжує чимало 
негативних явищ. 

Так що ж таке творчість, педагогічна 
творчість? Вважаємо, що у даній статті немає 
необхідності давати різні визначення поняття 
творчості, які трактуються філософами, 
психологами. Виходячи з аналізу філософської, 
психолого-педагогічної літератури, під 
педагогічною творчістю розуміємо таку 
пошукову діяльність вчителя, коли на основі 
усвідомленого розуміння своєї ролі у суспільстві, 
безперервного самовдосконалення й 
саморозвитку власної особистості він забезпечує 
оптимальний варіант організації навчально-
виховного процесу з метою формування творчої 
особистості учня. 

В.О.Сухомлинський писав: «Творчість є 
діяльністю, в яку людина вкладає немовби 
частинку своєї душі, і чим більше вона вкладає, 

тим багатшою стає її душа. Процес творчості 
характерний тим, що творець самою працею 
своєю і її наслідками справляє величезний вплив 
на тих, хто поряд з ним. Одухотворення й 
натхнення однієї особистості породжує 
одухотворення й натхнення в душах інших 
людей. Творчість – це незримі ниточки, які 
об’єднують серця. Якщо ви хочете, щоб людина 
благотворно впливала на людину, утверджуйте в 
духовному житті колективу й особистості 
творчість…» [3, с. 507]. 

Як бачимо, багато вчених-дослідників 
присвятили свої роботи різним аспектам творчої 
діяльності вчителя. Одним із свідчень цього є 
той факт, що у бібліографії наукових робіт з 
проблем творчості, що видана у 1965 році 
Інститутом творчості у Каліфорнії, міститься 
понад 4 тисячі назв. 

У даній статті автор не ставить за мету 
розкрити педагогічну творчість у всіх її аспектах. 
Наше завдання вбачаємо у тому, щоби розкрити 
одну із граней педагогічної творчості, головним 
критерієм якої є забезпечення творчого розвитку 
особистості учня. 

Творча педагогічна діяльність кожного 
вчителя має свої індивідуальні особливості, а 
тому кожен вчитель потребує особливого до себе 
підходу. При цьому спрямованість її на творчий 
розвиток учнів є необхідною умовою творчого 
розвитку самого вчителя. Вирішити це завдання 
не можливо без оновлення педагогічного 
процесу у середній школі, основною ознакою 
якої є профільне навчання, яке визначає нові 
вимоги до діяльності вчителя і учня. 

Учень старшої школи, потребує 
індивідуального підходу вчителя до розвитку 
нахилів, інтересів, здібностей. Як показує 
практика, він у великій мірі схильний до 
самовираження, саморозвитку, самореалізації. 
Більшість з них готує себе до навчання у вищих 
навчальних закладах. Ці особливості вимагають 
від учителя знань і умінь роботи з такими дітьми. 
При цьому важливий не тільки рівень освітньої 
кваліфікації, але і володіння методами, 
прийомами і засобами індивідуального впливу на 
учня, уміння керувати його індивідуальним 
розвитком у цілому. Тому вчителю необхідно 
підвищувати свою педагогічну майстерність, 
щоб ефективно використовувати результати 
педагогічної діагностики, вести пошук 
оптимальних засобів індивідуалізації навчально-
виховного процесу, застосовувати нові навчальні 
технології. Це потребує творчості, готовності до 
дослідницької і експериментальної роботи, 
інноваційного стилю мислення, готовності до 
інновацій. У коло інтересів вчителя входить і 
підготовка учня до дослідницької роботи і 
організація першого його досвіду як на уроці, так 
і в позакласний час. 
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Дуже коротко зупинимо увагу читача на 
проблемі інновацій, яка на нашу думку, визначає 
творчий потенціал вчителя. 

Інновація (лат. innowatio – оновлення, 
зміна), нововведення, зміна, оновлення; новий 
підхід, створення якісно нового, використання 
відомого в інших цілях [2]. 

Інновації – це такі актуально значущі та 
системні новоутворення, які виникають на основі 
різноманітних ініціатив і нововведень, що стають 
перспективними для освіти і позитивно 
впливають на її розвиток. 

Інноваційний потенціал вчителя – це 
сукупність соціокультурних і творчих 
характеристик особистості вчителя, готовність 
удосконалювати свою діяльність, володіння 
професійною компетентністю. 

Параметрами творчого інноваційного 
потенціалу вчителя є: творча здатність 
генерувати і продукувати нові уявлення та ідеї, а 
головне проектувати і моделювати їх у 
практичних формах діяльності; учителі-
ініціатори та провідники ідей, розробок, які 
вперше з’явилися; відкритість вчителя до нового, 
до альтернативних точок зору; культурно-
естетична розвиненість, що передбачає 
інтелектуальну, емоційну розвиненість тощо. 

Стратегія інноваційної діяльності вчителя 
полягає: у підвищенні ефективності реалізації 
вже існуючих в освіті нововведень; у 
прискоренні процесу розповсюдження інновацій 
у навчально-виховному процесі; у заміні 
існуючих традиційних методик на нові 
інтерактивні технології з метою підвищення 
якості навчання; у здатності стимулювати попит 
на інновації; у забезпеченні експертизи 
інноваційного, допомогти виявити вузькі місця і 
запропонувати шляхи їх усунення. 

Відомо, що будь-яка інновація зустрічає на 
своєму шляху і схвалення, і стриману підтримку, 
і супротив. Консерваторів, які сприймають ідеї і 
принципи нових підходів до освіти, багато. 
Вчителі не завжди приймають нові ідеї. Йде 
звичайний процес: спочатку різке не сприйняття, 
відкидання, супротив, потім увага, апробування, 
і, в кінці кінців нове стає нормальним явищем. 

І все ж таки, як показує досвід, є учителі, 
які; готові до внутрішніх змін, починають 
сприймати нові ідеї як свої власні. Ці вчителі 
бажають щоб їхні учні не стільки заучували 
навчальний матеріал, скільки старались думати 
категоріями науки, яка лежить в основі 
навчального предмету, творчо застосовували 
набуті знання. Практика свідчить, що сприяють 
розвитку творчості учнів нові методи, прийоми, 
інтерактивні технології навчання, які 
використовує вчитель при різних формах 
навчання учнів, зокрема: 

– лекції (проблемне викладання: чітке 
формулювання основних питань, їхня практична 
спрямованість, приклади проблемних ситуацій і 
залучення класу до їхнього вирішення з 
елементами мозкового штурму; періодичний 
діалог з класом; використання ілюстративного 
матеріалу й технічних засобів навчання, зокрема 
мультимедійних систем; використання 
інтерактивних технологій, зокрема технології 
ефективної лекції); 

– практичні заняття (застосування 
проблемних ситуацій; проведення ділової 
сюжетної гри; робота в парах для вирішення 
проблемних завдань; робота в малих групах; 
використання елементів змагання; мозковий 
штурм для вирішення проблеми; використання 
відповідних статистичних відомостей; 
проведення ігор за зразком телевізійних; 
самостійне проведення занять учнями, взаємне 
оцінювання; забезпечення об’єктивності в оцінці 
роботи кожного); 

– семінарські заняття (організація роботи на 
уроці у формі ділової гри, диспуту, конференції, 
діалогу тощо, «круглий стіл» за тематикою 
самостійної роботи; дискусія з актуальних 
проблемних питань; завчасне ознайомлення 
учнів з формами заохочень та оцінювання їхньої 
активної участі; врахування творчого підходу 
учня до обговорення питань семінару; 
урахування роботи учня на семінарі під час 
підсумкового оцінювання); 

– самостійна робота (дослідження тем, що 
винесені на самостійне опрацювання; 
узагальнення результатів самостійних 
досліджень; ділова гра за результатами 
самостійної роботи; складання кросвордів; 
створення можливостей для самореалізації 
особистості учня; презентація та оцінювання 
результатів самостійно створених проектів 
тощо). 

Зупинимо увагу читача на підготовленому 
учнем екологічному проекті, який може бути 
прикладом творчої діяльності учня. 

«…Усі ми зобов’язані життям нашій 
планеті – прекрасній і єдиній Землі-матері, 
голубої від океанів, зеленої від лісів, жовтої від 
пісків, стогнучої сьогодні від болю, яка кличе 
про допомогу і по-дитячому беззахисної перед 
варваром – людиною. Отримавши необмежену 
владу над природою, людина вважає себе вінцем 
природи, забувши про те, що сама є її скромною 
частиною. «Ми і зараз ще не зрозуміли і не 
хочемо зрозуміти, пише російський письменник 
В. Астаф’єв, – що тварини, птахи, риби, рослини 
без нас проживуть, а ось нам без них не прожити 
й одного дня». Вдумайтесь у ці слова, люди! 

Знаки біди, яка насувається, помітні 
сьогодні у світі скрізь. Людство відчуває 
жорстоку екологічну кризу, смертельна 
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небезпека якої вже стала очевидною. Ресурси 
планети не примножуються, а зникають. 
Катастрофічно забруднюють люди воду і 
повітря, придатної для пиття води стає все 
менше. Перетворюються на піски родючі землі – 
головне джерело нашого життя. На очах 
скорочується площа лісів, які дають нам кисень, 
стабілізують клімат і циркуляцію вод. Повсюди 
дають про себе знати хімічні забруднення. 
Унаслідок варварського господарювання людини 
звалюються на планету гори отруйних відходів, 
які знищують усе живе. Викиди в атмосферу 
різних газів підвищують парниковий ефект, 
виснажують навколо планети озоновий шар. 

Екологічні проблеми не знають державних 
кордонів – вони глобальні. Так, екологічна 
катастрофа на Уралі (не дай Бог) може вплинути 
на стан навколишнього середовища у Флориді, а 
процеси, які відбуваються в Каліфорнії, здатні 
вплинути на стан природи на Далекому Сході. 
Пил Сахари з пасатами досягає берегів Південної 
Америки, а подих Чорнобиля відчули і в деяких 
країнах Західної Європи. 

Чи може хто-небудь сховатися – на острові, 
в бункері, в горах або ще десь – від екологічної 
біди? Наївне запитання. Відомий французький 
письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав: 
«Все мы пассажиры одного корабля по имени 
«Земля», значит, пересесть из него просто 
некуда. Вот потому-то все жители планеты 
должны сообща спасать свой общий дом. Если 
же у человечества не найдется сил, средств и 
разума, чтобы поладить с природой, то на 
умершей, покрытой пылью, безжизненной Земле 
стоило бы, пожалуй, установить надгробный 
камень с такой скромной надписью «Каждый 
хотел лучшего для себя». 

Про глибокий інтерес до неї свідчить 
бажання багатьох дослідників створити теорію 
творчості. Важливу роль у розробці основ теорії 
педагогічної творчості відіграли фундаментальні 
праці видатних вчених, зокрема О.О.Абдуліної, 
А.М.Алексюка, Є.С.Березняка, І.А.Зязюна, 
Ю.Л.Львової, В.Ф.Паламарчук, М.М.Поташніка, 
О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинської, В.А.Семи-
ченко, С.О.Сисоєвої, Л.І.Рувинського, Р.Х.Шаку-
рова та багатьох інших. 

Є країни, для яких ці проблеми практично 
не характерні. Але в цілому для людства вони 
дуже суттєві. 

Ми переживаємо зараз важкі часи, коли у 
світі руйнуються ідеали, людська мораль, 
руйнуються підвалини всесвітньої культури… 
Цей процес дуже яскраво проявляється, на жаль, 
і в нашій країні. 

Не наводитимемо приклади з учнівського 
проекту далі. А ось висновок, який робить учень: 
«Сьогодні у світі склалася парадоксальна 
ситуація, коли людство досягло певних висот у 
розвитку цивілізації і водночас саме опинилося 

на краю загибелі. Так може людина досягла не 
«тих» висот, зробила не «те» відкриття, створила 
не «ту» цивілізацію! Про це сьогодні 
сперечаються у світі. 

Глобальні – загальнолюдські проблеми – 
зачіпають основи існування цивілізації. Людство 
зможе вижити тільки у тому разі, коли 
усвідомить згубність своїх нинішніх дій і знайде 
вірний шлях до істини». 

Саме такі проекти, підготовлені учнями, 
достойні високої оцінки. Опрацьована учнем 
література з проблем екології спонукає його 
думати, творчо опрацьовувати і відбирати 
відповідний матеріал, виявляє його ставлення до 
проблеми, виховує активного громадянина 
України. Презентований учнем проект перед 
своїми однокласниками або й не тільки, змушує 
й інших бути не байдужими до цієї проблеми, 
виявляє бажання і самим створювати подібні 
проекти відповідно до їх інтересів. 

Проектне навчання, яке здійснюється в 
рамках класно-урочної системи, передбачає 
самостійність учнів у виборі предмета 
дослідження, способів пошукової роботи, 
усвідомлення практичного значення отриманих 
знань. Під час роботи у начальному проекті, яка 
вибудовується як науково-пошукова, учень стає 
активним учасником життя і має цільову 
установку. Робота має для нього практичне 
значення, адже під час захисту він стверджується 
як самодостатня творча особистість, а набутий 
досвід зможе використати і в майбутньому. 

Проектні технології дають змогу формувати 
особистісні якості, які розвиваються лише в 
діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. 
В ході роботи над проектом учні набувають 
досвід індивідуальної самостійної діяльності.  

Створення проекту стимулює учнів до 
розв’язання проблем, які вимагають певної суми 
знань; а також розвиває критичне мислення; 
формує навички роботи з інформацією (учні 
відбирають відповідну інформацію, аналізують 
її, систематизують); допомагає вирішувати 
пізнавальні й творчі завдання у співпраці, де учні 
виконують різні соціальні ролі. 

Творча активність учнів проявляється в 
енергійній, інтенсивній діяльності, яка 
спрямована на засвоєння і творче застосування 
знань, умінь і навичок, на розвиток особистості. 

Основними параметрами творчої навчальної 
діяльності учня вважаємо: уміння сформулювати 
проблему або побачити суть поставленого перед 
ним творчого завдання, виділити в ньому 
головне і найбільш суттєве, самостійно 
розв’язати і надати розв’язку завершеного 
вигляду. 

В.О.Сухомлинський відповідаючи на 
питання: від чого залежить інтерес до навчання, 
до книжки, до розумової праці – зазначав: «Якщо 
увага всього колективу буде спрямована до цих 
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багатогранних залежностей, якщо кожен 
навчиться шукати джерела інтересу, школа стане 
лабораторією творчої думки. Відвідуючи й 
аналізуючи уроки, ми з заступником директора 
завжди звертали увагу на те, як учитель 
досліджує проблему, що об’єднує зусилля всього 
колективу …» [4, с. 404]. 

Багато творчих вчителів України, цілі 
педагогічні колективи, працюють над 
методичною темою. У процесі роботи над нею 
вони набувають умінь та навичок аналізу власної 
педагогічної роботи, вчаться оволодівати 
прийомами науково-дослідницької діяльності. 
Великого значення адміністрація шкіл і вчителі 
м. Києва, Донецької, Черкаської, 
Кіровоградської, Дніпропетровської, 
Херсонської, Івано-Франківської та інших 
областей надають проблемі вибору методичної 
теми. Дуже добре коли у навчальних закладах 
налагоджено систематичне взаємовідвідування 
уроків з наступним їх аналізом, при цьому 
приділяється увага до тих чи інших позитивних 
якостей стилю роботи вчителя, недоліків роботи, 
які враховуються при виборі методичної теми. 
Не будемо описувати етапи роботи над 
методичною темою. Їх читач може знайти у 
педагогічній літературі. Робота над методичною 
темою – один із найбільш вагомих видів 
самоосвітньої, творчої діяльності вчителя. 

Сухомлинський В.О. зазначав, що 
неможливо уявити собі творчу роботу без 
колективного запалу, за умов, коли педагогічні 
ідеї не оволоділи свідомістю всіх учителів. У 
зв’язку з цим виникають думки про поширення 
педагогічного досвіду. Досвід не можна 
передати, якщо свідомістю того, хто хоче 
запозичити досвід, не оволодіє ідея, яка стала 
джерелом натхнення для творчої праці. А ідея 
може оволодіти свідомістю педагога тільки тоді, 
коли якісь залежності між педагогічними 
явищами помітив він у своїй власній роботі і в 
роботі товаришів, коли осмислення цих 
залежностей спонукає шукати щось нове, думати 
над удосконаленням своєї майстерності. З самого 
початку використання чужого досвіду є творчою 
справою… [4, с. 405]. 

Отже, визначальною тенденцією процесу 
формування вчителя сучасної школи є його 
прилучення до творчості, наукової та 
експериментальної роботи, методичного, 
технологічного збагачення. Вважаємо, що 
досягненням вчителя у роботі над актуальною 

педагогічною проблемою є розвиток ініціативи і 
творчості вчителя; різноманітність форм і 
інтерактивних методів роботи; оцінка 
результатів внутрішкільної роботи за кінцевим 
результатом, який виражається у рівні знань, 
формуванні творчої особистості учня, його 
розвитку і вихованості. 

Учитель повинен розвивати і 
удосконалювати свою здатність до творчості. 
Вона є у кожного. Необхідно знайти у собі ту 
родзинку, постійно розвивати і удосконалювати 
її, ту в якій ви розкриєте свій творчий потенціал і 
станете щасливим у своїй праці. Для цього 
достатньо мати будь-яку всепоглинаючу ідею, 
метод, технологію, які виведуть учителя із 
рутини повсякденності і на якийсь час 
переведуть в іншу реальність. Насправді багато 
вчителів не живуть, а перебираються із одного 
дня в інший, і єдиною перепоною, яка стоїть у 
них на шляху, є вони самі. Точніше, образ їх 
думок. Підтверджується це давньою мудрістю: 
звичайні почуття і думки – джерело всіх 
проблем. 

Щасливими по-справжньому бувають тільки 
ті люди, які знайшли себе. Деякі йдуть своєю 
стежкою майже від народження, інші 
наполегливо шукають її і знаходять, треті 
шукають, але не знаходять, ну а більшість і не 
шукає, і не знаходить, перебираючись, як було 
сказано вище, із одного дня в інший і не 
прагнуть нічого змінити. 

Зараз так жити неможливо. Погляньте 
навколо: світ змінюється стрімко, ми повинні 
інтегруватися у нього. Інтеграція можлива тільки 
через самореалізацію, формування 
інтелектуальної, творчої особистості. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Ольга КОЧЕРГА (Прилуки) 
Стаття присвячена аналізу проблеми формування творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів. На 

основі аналізу психолого-педагогічної літератури автор розкриває сутність та структуру творчого потенціалу вчителя 
початкової школи, аналізує шляхи його формування у студентів педагогічного коледжу у процесі професійної підготовки. 

Ключові слова:  творча особистість, творчий учитель, творча діяльність, творчий потенціал, творчий потенціал 
учителя початкових класів. 

Статья посвящена анализу проблемы формирования творческого потенциала будущего учителя начальных классов. 
На основе анализа психолого-педагогической литературы автор раскрывает сущность и структуру творческого 
потенциала учителя начальной школы, анализирует пути его формирования у студентов педагогического колледжа в 
процессе профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: творческая личность, творческий учитель, творческая деятельность, творческий потенциал, 
творческий потенциал учителя начальных классов. 
Постановка проблеми… В сучасних 

умовах спостерігається зростання інтересу до 
формування особистості творчого вчителя як 
духовно розвиненої, соціально зрілої, креативної 
особистості, компетентного фахівця, який 
професійно володіє всім арсеналом педагогічних 
засобів, постійно прагне до самовдосконалення 
та саморозвитку, стимулюючи до цього своїх 
вихованців. Це зумовлено насамперед тим, що 
молодій українській державі потрібне творче, 
обдароване покоління, здатне адекватно 
орієнтуватись в умовах сьогодення, приймати 
правильні рішення, гнучко і креативно 
працювати, генерувати нові ідеї і задуми, вміло 
застосовувати сучасні технології для вирішення 
складних завдань і прогресивних ідей, творчо 
розв’язувати безліч різноманітних нагальних 
проблем, конструктивно працювати в 
динамічних умовах життя. Практика переконує: 
сучасній школі потрібен лише творчий учитель, 
здатний розвивати особистість дитини, 
зорієнтований на особистісний та професійний 
саморозвиток і готовий працювати творчо [1].  

Ще В. О. Сухомлинський наголошував на 
тому, що робота вчителя – це  творчість, а не 
буденне заштовхування у дітей готових знань. 
Відтак, покликання педагога – у розвитку 
творчих можливостей, здібностей дитини, 
вихованні в неї потягу до нового, формуванні 
творчої особистості. 

Аналіз останніх 
досліджень…Дослідженню питань формування 
творчої особистості вчителя, його педагогічної 
культури присвячено праці А .С. Макаренка, 
В. О. Сухомлинського, Ш. О. Амонашвілі. 
Специфіка творчої педагогічної діяльності 
розглядалася в працях В. І. Андрєєва, В. І. За-
гвязинського, В. А. Кан-Калика, Н. В. Кузьміної, 
А. К. Маркової, Я. А. Пономарьова, М. М. По-
ташника, В. О. Сластьоніна, К. І. Щербакової та 
ін. 

Особлива увага надається цій проблемі у 
науковому доробку В. О. Сухомлинського. 

Аналіз праць видатного павлиського педагога 
«Сто порад учителеві», «Розмова з молодим 
директором школи», «Павлиська середня 
школа», «Методика виховання колективу», 
«Суспільство і вчитель», «Які якості треба мати 
педагогу як вихователеві» та багатьох інших 
дозволяє зробити висновок про те, що проблема 
особистості вчителя є однією з центральних у 
його педагогічній спадщині. 
В. О. Сухомлинський 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» [6, c.413]. 

В. О. Сухомлинський обґрунтував ідею про 
те, що тільки творча особистість учителя зможе 
виховати творця. Тому вчитель повинен 
усвідомлювати свою соціальну відповідальність, 
прагнути працювати творчо. «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», – відмічав 
В. О. Сухомлинський [7, с. 5]. 

Найбільш складною проблемою у підготовці 
творчої особистості педагога, у формуванні його 
творчого ставлення до виконання професійних 
обов’язків є проблема формування творчого 
потенціалу. Ця проблема знайшла своє 
відображення у працях Б. Г. Ананьєва, 
А. М. Матюшкіна, Я. А. Пономарьова, 
С. Л. Рубінштейна, Д. М. Узнадзе та ін. 

Метою статті є аналіз шляхів 
формування творчого потенціалу студентів 
педагогічного коледжу, майбутніх учителів 
початкових класів, як важливої і визначальної 
якості педагога та головної умови його 
особистісно-професійного становлення. 

Виклад основного матеріалу …Необхідною 
складовою праці вчителя є творчість. Без неї 
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неможливий педагогічний процес. Творчість 
учителя специфічна за своєю суттю: педагог дає 
нове життя науковим фактам, теоріям, гіпотезам, 
відкриваючи їм шляхи до розуму і серця своїх 
вихованців. При цьому творчість – необхідна 
умова становлення самого педагога, його 
самопізнання, розвитку і розкриття як 
особистості. Творчість, розвиваючи здібності, 
формує педагогічну талановитість учителя.  

Творчу діяльність педагога 
В. О. Сухомлинський розглядав як складну, 
багатогранну справу, яка починається там, «де 
зароджується іскра живої, трепетної думки, що 
шукає відповідь на питання, яке висувається 
життям. Без питання, без бажання знайти 
причинні залежності між явищами ця іскра 
ніколи не загориться. Питання, що запалює іскру 
творчості, виникає тоді, коли ти хочеш бачити 
свою справу, свою працю, результати своєї праці 
кращими, ніж вони є зараз, коли тобі не дає 
спокою думка: чому твої зусилля не приводять 
до того, до чого вони, здавалося б, повинні 
привести?» [6, с.406].  

Дослідження науковців вказують на те, що 
зростанню професіоналізму вчителя, 
удосконаленню його як професіонала сприяє 
творчий потенціал педагога. Міра розвиненості 
творчого потенціалу обумовлює характер 
педагогічної взаємодії «вчитель – учень» і 
забезпечує перетворювальні процеси в 
особистісних структурах обох сторін. 

Цілеспрямованих визначень творчого 
потенціалу в науковій літературі дуже мало. Це 
свідчить про те, що дане поняття 
характеризується багатоаспектністю та 
складністю підходів щодо його вивчення. 
Найширшим є визначення творчого потенціалу 
як фонду, сукупності можливостей реалізації 
нових напрямів діяльності суб’єкта творчості [2]. 
Стосовно окремого індивіда творчий потенціал 
визначають як інтегруючу якість особистості, що 
характеризує міру її можливостей ставити і 
вирішувати нові завдання у сфері її діяльності, 
яка має суспільне значення [4]. 

Серед сучасних психологів, які займаються 
проблемами розвитку творчої особистості, слід 
насамперед назвати В. О. Моляко, який 
обґрунтував власну концепцію формування 
творчої особистості та реалізації її творчого 
потенціалу. Учений визначає творчий потенціал 
як інтегративну властивість особистості, що 
характеризує міру можливостей здійснювати 
творчу діяльність, готовність та здатність до 
творчої самореалізації та саморозвитку. Творчий 
потенціал – це саме та система, яка абсолютно 
прихована від будь-якого зовнішнього 
спостереження; більше того, сам носій творчого 
потенціалу іноді мало або й зовсім не знає про 
свої творчі можливості. Про справжні творчі 

можливості конкретної людини можна говорити 
лише на основі здійсненої діяльності, отриманих 
оригінальних творів. Творчий потенціал стає не 
уявною, а реальною, прогнозованою цінністю 
лише тоді, коли реалізовується у винаходах, 
конструкціях, книгах, картинах, фільмах та ін. 
В. О. Моляко представляє загальну структуру 
творчого потенціалу, яка визначається такими 
складовими: задатки, нахили, які проявляються у 
наданні переваг чомусь; інтереси, їх 
спрямованість і частота; допитливість, потяг до 
створення чогось нового; швидкість у засвоєнні 
нової інформації; прояви загального інтелекту; 
наполегливість, цілеспрямованість, 
працелюбність; порівняно швидке та якісне 
оволодіння вміннями, навичками, майстерністю 
виконання певних дій; здібності до реалізації 
власних стратегій і тактик різних проблем, 
завдань, пошуку виходу зі складних 
нестандартних, екстремальних ситуацій [3].  

Виходячи із загального розуміння творчого 
потенціалу, ми розглядаємо творчий потенціал 
учителя початкових класів як інтегративне 
утворення, до структури якого входять здібності, 
уміння, психічні процеси, способи мислення та 
діяльності, що допомагає фахівцю нестандартно 
вирішувати навчально-виховні завдання, 
спрямовані на формування творчої особистості 
учня. Наявність творчого потенціалу є 
неодмінною умовою професійної діяльності 
педагога. 

Слід зазначити, що творчий потенціал 
вчителя не є суто природним даром, який 
отримує або не отримує людина від народження, 
що вказує на необхідність створення умов для 
його розвитку. Отже, творчий потенціал можна і 
необхідно формувати, а в подальшому 
розвивати. Оскільки сферою актуалізації творчих 
потенцій є творча діяльність, вона повинна бути 
організована, методично забезпечена і 
спрямована на нарощування і постійне 
функціонування творчого потенціалу студента. 
Система професійної підготовки вчителя 
початкової школи має бути зорієнтована на 
пошук оптимальних шляхів формування 
творчого потенціалу учителя, на підвищення 
рівня його зорієнтованості на творчу діяльність, 
удосконалення складових готовності до творчого 
вирішення завдань навчально-виховного процесу 
підростаючих поколінь. 

Вирішення проблеми формування творчого 
потенціалу майбутнього учителя потребує 
досконалого вивчення його структури.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури з 
досліджуваної проблеми дозволив виділити 
наступні елементи в структурі творчого 
потенціалу вчителя початкових класів:  

- мотиваційний – являє собою наявність 
інтересу до творчої діяльності, прагнення до 
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відкриття нових способів пізнавальної та 
практичної діяльності, стимулювання творчої 
активності;  

- емоційно-вольовий – представлений 
позитивним емоційним ставленням до творчості, 
умінням концентрувати власні творчі сили, 
позитивним самосприйняттям;  

- змістовий – включає професійні знання, 
знання про способи творчої діяльності;  

- операційний – інтегрує творчі здібності, 
професійно-творчі уміння, індивідуально-
творчий стиль, нестандартні способи виконання 
дидактико-методичних завдань;  

- оцінювально-рефлексивний – передбачає 
наявність рефлексії, адекватної самооцінки, 
уміння критично аналізувати власну діяльність 
[5]. 

Досліджуючи процес становлення, розвитку 
і формування творчого потенціалу особистості 
фахівця, науковці виділяють фактори, які суттєво 
впливають на особистість і відіграють значну 
роль у тих змінах, що відбуваються з нею. Це 
мотивація діяльності і пізнавальна активність – 
тільки та людина достойна займатися 
педагогічною діяльністю, яка постійно опановує 
нові знання і прагне творчо використовувати їх у 
практичній діяльності. Здатність до критичного 
аналізу – саме за умов постійної саморефлексії, 
загального і професійного аналізу діяльності 
майбутній педагог може розвивати і збагачувати 
свій творчий потенціал, шліфувати свою 
майстерність. Самооцінка є одним із важливих 
показників успішності, бо тільки за умови 
адекватної самооцінки молодий спеціаліст зможе 
творчо працювати і здійснювати виховний вплив 
на учнів. Дисциплінованість – тільки вимагаючи 
від себе постійного дотримання певних норм і 
правил поведінки, педагог зможе навчити учнів 
дотримуватись вимог шкільної дисципліни на 
норм суспільного життя. Важливим фактором є 
цілеспрямованість – уміння ставити перед собою 
значимі цілі, поетапно вирішувати завдання, 
досягаючи практичних результатів, що 
допомагає фахівцю бачити перспективу власного 
інтелектуального і професійного удосконалення. 
Високі естетичні, морально-етичні, 
загальнолюдські цінності, толерантність, 
гнучкість мислення, його образність, впевненість 
у собі, наполегливість – всі ці якості 
допомагають людині, яка безпосередньо 
займається педагогічною діяльністю, реалізувати 
свій професійний потенціал і певним чином 
впливати на своїх вихованців. 

Формування творчого потенціалу 
майбутнього вчителя початкових класів має 
відбуватися впродовж усього періоду 
професійного навчання у педагогічному коледжі 
і здійснюватися як під час аудиторних занять 
(лекції, семінарські, практичні та лабораторні 
заняття), так і в процесі позааудиторної 

самостійної роботи, під час різних видів 
педагогічної практики, в ході науково-дослідної 
діяльності.  

Професійна підготовка студентів 
здійснюється через використання активних форм 
та методів навчання, які мають безпосередній 
вплив на формування їх творчих здібностей, 
сприяють активізації їх інтересу до творчої 
діяльності, прагнення до відкриття нових 
способів пізнавальної та практичної діяльності, 
стимулювання творчої активності тощо. Такими, 
наприклад, є педагогічні тренінги, метою яких є 
відпрацювання умінь та навичок творчого 
застосування різних навчальних та виховних 
технологій у роботі з молодшими школярами; 
ділові професійно зорієнтовані ігри, змістом 
яких є мікровикладання фрагментів уроків та 
виховних занять з використанням елементів 
творчих технологій; педагогічні майстерні, метод 
проектів і т.п.  

Особливий інтерес у студентів усіх курсів 
викликає використання у навчальному процесі 
методу проектів. Слід відзначити його важливу 
роль у збагаченні творчого потенціалу 
майбутнього вчителя: він сприяє формуванню у 
студентів пошуково-дослідницьких, 
технологічних та інформаційних компе-
тентностей, розвитку творчості, інтелектуальної 
активності, виробленню навичок використання 
інформаційно-телекомунікаційних технологій у 
проведенні навчальних занять, навичок роботи в 
групі. Все це підвищує мотивацію студентів, 
оскільки в даному випадку засвоєння навчальної 
інформації стає не ціллю, а засобом створення 
кінцевого продукту діяльності. Крім того, метод 
проектів пов’язує навчальну і позанавчальну 
діяльність, розвиває такі якісні характеристики 
особистості, як потребу в самоосвіті та вміння 
взаємодіяти. Особливе значення методу проектів 
полягає в тому, що він сприяє активному 
включенню студентів у навчальну діяльність, в 
якій кожний студент бере власну 
відповідальність за особистісне просування в 
навчанні, він поряд з викладачем виступає 
рівноправним суб’єктом навчання. Така 
діяльність передбачає доречний розподіл 
функцій та ролей між її учасниками, прийняття 
кожним студентом певних обов’язків, самостійне 
планування своїх дій та дій товаришів, 
самостійний пошук інформації, обмін думками, 
вибір прийомів звітності за власну роботу, 
самоаналіз та самокорекцію, взаємоконтроль і 
взаємооцінку тощо, що потребує відповідального 
ставлення кожного студента і групи в цілому. До 
того ж метод проектів сприяє вихованню 
гуманних взаємин між учасниками навально-
виховного процесу, встановленню стосунків 
відповідальної залежності, побудованих на 
принципах взаємодопомоги і співробітництва.  
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Методична різноманітність аудиторної та 
позааудиторної роботи з метою розвитку 
творчого потенціалу майбутніх учителів 
початкових класів є багатогранною. Існує цілий 
комплекс педагогічних прийомів, які сприяють 
формуванню досліджуваної якості майбутніх 
учителів початкових класів. Упровадження в 
систему роботи творчих завдань, написання 
творів, колективне обговорення самостійно 
складених творчих робіт, завдань, оригінальних 
рішень, навчання прийомам взаємо- і самооцінки 
сприяють розвитку творчої особистості фахівця 
початкової школи.  

Важливого значення у формуванні всіх 
елементів творчого потенціалу учителя 
приділяємо використанню творчих завдань. 
Наприклад, в курсі вивчення «Педагогіки» 
пропонуємо студентам самостійні творчі 
завдання, виконання яких сприяє формуванню 
ідеального образу педагога-вихователя, 
проектуванню й моделюванню стилю власної 
педагогічної діяльності, розвитку необхідних 
професійно-педагогічних якостей, здібностей. 
Створюючи проективні портрети-асоціації на 
тему «Мій професійний ідеал у двох 
професійних вимірах: минулому і сьогоденні», 
«Портрет ідеального вчителя», студенти у 
вербальній чи невербальній формах зображують 
власний ідеал вчителя, який для них є взірцем 
професійного удосконалення. Виконання 
запропонованих завдань сприяє актуалізації 
знань студентів про професію вчителя, спонукає 
їх до вивчення життєвого і творчого шляху 
відомих педагогів минулого, досвіду роботи 
вчителів-новаторів, учителів-практиків, формує 
їх здатність виділяти найважливіші професійні 
якості вчителя, інтегрувати їх у власну ідеальну 
модель гуманного учителя ХХІ століття.  

Поглибити уявлення про особливості 
професії вчителя, сформувати правильний 
професійний ідеал студентам допомагає 
вивчення праць класиків педагогічної думки, в 
яких визначено вимоги до особистості вчителя, 
його професійні та особистісні якості. Під час 
виконання цього завдання студенти аналізують 
джерела, у яких комплексно й системно 
окреслено професійно-педагогічний ідеал 
вчителя.  

Особливий вплив на студентів має 
знайомство майбутніх учителів із життєвим та 
творчим шляхом, педагогічною спадщиною 
В. О. Сухомлинського. Наведемо окремі 
фрагменти з власного досвіду у цьому напрямку. 

Вивчення «Загальних основ педагогіки» 
студентами ІІ курсу розпочинаємо темою 
«Вчитель, його соціальні функції». Одним із 
питань плану лекції є «Творча особистість 
учителя у педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського. Деякі поради педагога-

гуманіста вчителю». Викладач знайомить 
студентів із невідомими ще для них сторінками 
життєвого і творчого шляху видатного педагога-
гуманіста, доповнюючи і поглиблюючи їх 
попередні знання, формує уявлення про нього як 
тонкого психолога дитячих душ, наводячи 
приклади із його праць «Серце віддаю дітям», 
«Павлиська середня школа», які яскраво 
демонструють глибоке розуміння світу 
дитинства, вміння проникати у найпотаємніші 
куточки дитячої душі. Читаючи поради 
В. О. Сухомлинського, студенти переконуються 
в тому, що саме вчитель має виховувати в дитині 
особистість. Вони самостійно приходять до 
висновку, що для цього потрібно глибоко 
вивчати кожну дитину: її оточення, дозвілля, 
друзів, ставлення до неї, становище в сім’ї. 

Під керівництвом викладача на основі 
аналізу поглядів В. О. Сухомлинського на особу 
вчителя-вихователя студенти виділяють основні 
вимоги до сучасного педагога, а потім, 
узагальнивши, розробляють професіограму 
творчої особи вчителя, що має стати взірцем для 
молоді, яка обирає педагогічну професію, в 
умовах розбудови національної школи в Україні.  

Ось рядки із праць В. О. Сухомлинського, 
які записали до своїх конспектів студенти: 

 «Вчитель – це вдумливий геолог, який 
повинен уміти розшукати скарби природи, уміти 
натрапити чи на золоту жилку, чи на 
коштовний камінь, чи на вічний граніт…» 

 «Від педагога залежить, чим стане 
серце дитини – «ніжною квіткою чи засушеною 
корою». 

 «Мудрість влади педагога – це велика 
творчість, глибоке сердечне проникнення в світ 
дитячих думок і почуттів, уміти розуміти мову 
дитини, зберігати в собі чисту краплину 
дитинства, не стати на дошку з дитиною за 
рівнем її розвитку». 

 «Творчий вчитель – це той, хто 
відповідно освічений, добре знає свій предмет. 
Цього мало. Учительська професія – це 
людинознавство, постійне проникнення в 
духовний світ людини, яке ніколи не 
припиняється». 

 «Справжній вчитель не може жити без 
творчості. У цьому немаловажну роль відіграє 
педагогічне покликання, глибока віра в 
можливість виховання кожної дитини». 

Наведемо зразок професіограми творчої 
особи вчителя, колективно розробленої 
другокурсниками на основі аналізу поглядів 
В. О. Сухомлинського. 

Вчителеві потрібно: 
 «любити дітей»; 
 «любити благородну свою справу»; 
 «знати кожний порух юної душі»; 
 «розуміти світ дитинства»; 
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 «проявляти сердечну турботу про 
людину»; 

 «бути творчим»; 
 «володіти мистецтвом говорити, 

звертатися до людського серця»; 
 «бути скромним, винахідливим, 

життєрадісним, чуйним…»; 
 «бути добрим, а не добреньким». 
Оригінальною формою активізації творчого 

потенціалу майбутніх учителів, на наш погляд, є 
залучення студентів до створення навчально-
методичних матеріалів портфоліо, яке 
передбачає проектування ними змісту 
відповідної складової портфоліо, обговорення з 
колегами розроблених навчально-методичних 
матеріалів, оцінювання та самооцінювання 
навчальної діяльності студентів щодо створених 
ними окремих складових і в цілому портфоліо.  

З перших днів навчання студентів у 
педагогічному коледжі викладачі прагнуть до 
того, щоб майбутній фахівець усвідомлював, що 
успіхи у його творчому зростанні, результати 
його професійної підготовки залежать тільки від 
власної наполегливості, систематичної роботи по 
удосконаленню своєї особистості, 
відповідальності за власний творчий розвиток. 
Одним із засобів творчого професійного 
самоудосконалення є створення навчально-
методичних матеріалів портфоліо, до якого 
залучають студентів уже з першого курсу. За 
допомогою портфоліо вчимо студентів 
систематизувати педагогічний досвід, 
накопичувати необхідні знання, аналізувати та 
критично оцінювати власні можливості та 
здібності, співставляти їх з вимогами 
професійної діяльності. За період навчання у 
педагогічному коледжі з року в рік майбутні 
учителі поповнюють власне професійне 
портфоліо вдалими методичними розробками 
виховних занять у початковій школі, 
конспектами творчо підготовлених уроків 
власноруч та своїми одногрупниками, зразками 
творчих робіт, документами, які констатують 
власний творчий розвиток студента (грамоти, 
дипломи, подяки), власними статтями та 
статтями науковців, у яких розкриваються і 
висвітлюються ті проблеми, над якими працює 
власник портфоліо. Така форма роботи дозволяє 
студенту не лише збагатити певний педагогічний 
багаж досвіду, але й прослідкувати власну 

динаміку, проаналізувати шляхи свого 
професійного зростання, констатувати 
професійні успіхи перших кроків педагогічної 
діяльності, переконатися у можливостях 
реалізації власного творчого потенціалу як в ході 
професійного навчання, так і під час педагогічної 
практики та науково-дослідної роботи.  

Висновки …Отже, творчий потенціал 
особистості вчителя є його здатність до 
виведення особистості на новий рівень 
життєдіяльності, перетворення самої особи. 
Основи творчого потенціалу майбутнього 
вчителя формуються, закладаються у процесі 
професійної підготовки. Успіхи у вирішенні 
проблеми формування творчого потенціалу 
майбутнього вчителя великою мірою залежить 
від усієї системи навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі, створення у ньому 
творчого культурно-освітнього середовища.  
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УДК 37.013(092) 

УМОВИ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЦІ  

ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 
Віталій КРАВЦОВ (Кіровоград) 

У статті висвітлюються теоретичні засади та методичні аспекти розвитку методологічної культури майбутнього 
вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Автор акцентує увагу на дослідженні інтерпретації видатним 
педагогом змісту та умов формування методологічної культури як важливої характеристики професіоналізму вчителя. 

Ключові слова: методологічна культура, методологія, педагогічна культура, розвиток, особистість. 
В статье освещаются теоретические основы и методические аспекты развития методологической культуры 

будущего учителя в педагогическом наследии Василия Сухомлинского. Автор акцентирует внимание на исследовании 
интерпретации выдающимся педагогом содержания и условий формирования методологической культуры как важной 
характеристики профессионализма учителя. 

Ключевые слова: методологическая культура, методология, педагогическая культура, развитие, личность. 
В умовах реформування системи 

вітчизняної освіти істотно змінилися вимоги до 
професійної підготовки та педагогічної 
діяльності вчителя, що зумовлено новим змістом 
навчальних програм, появою інноваційних 
педагогічних технологій, переходом від 
репродуктивних до творчо-продуктивних форм 
організації навчання. Відтак, сучасні вимоги до 
особистості майбутнього вчителя також якісно 
змінилися, передбачають його здатність на 
високому рівні організовувати навчально-
виховний процес, вести самостійні наукові 
дослідження, опановувати новими технологіями 
та інформаційними системами, узагальнювати 
передовий педагогічний і методичний досвід, 
критично оцінювати результати власної роботи, 
творчо працювати над власним 
самовдосконаленням. 

Як свідчить аналіз сучасної наукової 
літератури, відповідність сукупності означених 
вимог може бути забезпечена за умови розвитку 
у майбутнього вчителя методологічної культури, 
що робить актуальним дослідження теоретичних 
засад та практики її формування.  

У цьому контексті актуальним є звернення 
до педагогічної спадщини видатного 
вітчизняного педагога – Василя Олександровича 
Сухомлинського, який розглядав учителя 
центральною фігурою навчально-виховного 
процесу, розробив систему вимог до його 
підготовки, практично здійснював керівництво 
професійним розвитком вчителів Павлиської 
середньої школи, обґрунтував методику роботи 
директора школи з молодими педагогами. 
Звичайно, цінність спадщини Василя 
Сухомлинського полягає ще й у тому, що 
видатний педагог не тільки науково обґрунтував 
систему розвитку професіоналізму вчителя, але й 
практично, на власному прикладі, демонстрував 
взірці педагогічної майстерності, педагогічної та 
методологічної культури. 

Аналізуючи ступінь дослідженності 
проблеми, слід відзначити, що теоретичні засади 
формування методологічної культури 
майбутнього вчителя стали предметом 
досліджень відомих науковців: Є.Бондаревської, 
Г.Валєєва, С.Гончаренка, В.Загвязінського, 
П.Кабанова, В.Краєвського, М.Нікандрова, 
А.Піскунова,  О.Ходусова та ін. 

Проблеми методів і методології педагогічної 
діяльності та наукових досліджень стали 
предметом наукового пошуку закордонних 
науковців М.О’Коннора, Ф.Вудфорта, 
К.Інгекампа, Л.Мейніона, Е.Стоунса, Б.Холмса 
та ін. Зміст і функції культури, як базової 
категорії досліджуваного феномену розкрито у 
працях відомих філософів: В.Біблера, Д.Валєєва, 
П.Гуревича, Е.Ільєнкова, В.Межуєва.  

Вихідні положення формування 
методологічної культури вчителя також 
обґрунтовувалися у процесі дослідження 
структури, особливостей, закономірностей 
професійної педагогічної діяльності 
(К.Абульханова-Славська, С.Вершловський, 
І.Зязюн, Н.Кузьміна, Н.Ничкало, О.Савченко, 
В.Семиченко, В.Сластьонін), сутності та 
технологій формування професіоналізму вчителя 
(С.Вершловський, Б.Гершунський, А.Деркач, 
В.Зазикін, Р.Стернберг, Е Харгріверс та ін). 

Слід відзначити, що проблемі формування 
педагогічної та методологічної культури вчителя 
присвячено значне місце у основних творах 
В.Сухомлинського. Найповніше це питання 
висвітлене у таких працях, як: “Павлиська 
середня школа”, “Сто порад учителеві”, 
“Проблеми виховання всебічно розвиненої 
особистості”, “Методика виховання колективу”, 
“Розмова з молодим директором” та інших.  

Цей аспект педагогічної спадщини 
В.Сухомлинського був досліджений у працях 
таких дослідників: Ю.Азарова, М.Антонця, 
Г.Васяновича, І.Зязюна, О.Дзеверіна, Н.Гарячої, 
Л.Бондар, С.Карпенчук, К.Кривошеєвої, 
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Л.Попової, М.Стельмаховича, К.Юр’євої та 
інших. 

Разом із тим, аналіз психолого-педагогічної 
літератури дозволяє стверджувати, що проблема 
розвитку методологічної культури майбутнього 
вчителя у педагогіці Василя Сухомлинського ще 
не дістала належного наукового розв’язання.  

Тому мета статті: обґрунтувати змістовні 
характеристики та умови розвитку 
методологічної культури майбутнього вчителя у 
педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. 

Завдання: 1. Обґрунтувати сутність та 
змістовні характеристики методологічної 
культури як показника якості професійної 
підготовки та професіоналізму майбутнього 
вчителя. 

2. Окреслити умови розвитку 
методологічної культури майбутнього вчителя у 
педагогіці В.Сухомлинського.  

Слід відзначити, що не дивлячись на 
загальновживаність поняття “методологічна 
культура”, його зміст, об’єм і місце серед  інших 
понять як у філософії, так і в педагогіці 
залишається невизначеним. Одна з головних 
причин такого стану речей полягає в традиції 
ототожнення методології й філософії, 
методологічної культури з філософською 
культурою, що склалася у вітчизняній 
педагогічній науці XX століття. При цьому 
головним критерієм методологічної культури 
вчителя визначалися знання основних положень 
діалектичного матеріалізму, уміння їх 
використовувати в діяльності ученого-
дослідника і педагога-практика. Тому постійна 
увага приділялася формуванню світоглядної 
культури. 

Категорія “методологічна культура” має 
складну структуру, яку утворюють такі родові 
поняття, як “методологія” і “культура”. Ми 
враховуємо думку відомого дослідника 
П.Гуревича, який уважає, що поняття культура 
належить до переліку фундаментальних у 
сучасному суспільствознавстві і має багато 
визначень. Не дивно, що існує значна кількість 
досліджень цієї проблеми, зокрема це праці 
С.Аверинцева, Л.Кертмана, М. Кагана, 
Ю.Лотмана, Е.Маркаряна, В.Межуєва та ін.  
Узагальнюючи їхні підходи, ми можемо 
констатувати, що феномен культури в цілому 
визначається як історично обумовлений рівень 
розвитку суспільства, творчих сил і здібностей 
людини, виражений у типах організації життя, 
світогляді й діяльності людей. Загалом у 
вітчизняній науці домінують два підходи до 
інтерпретації культури: аксіологічний і 
діяльнісний. Аксіологічний підхід заснований на 
тлумаченні змісту культури через категорію 
цінностей. Зокрема С.Франк вважає, що культура 
є сукупністю здійснених в суспільно-
історичному житті об’єктивних цінностей. У 

цьому сенсі культура виступає як вищий вимір 
одухотвореності і олюдненості природних і 
соціальних умов життя і людських стосунків, 
практичної реалізації загальнолюдських і 
духовних цінностей у людській діяльності та 
стосунках.  

Слід відзначити, що В.Сухомлинський був 
одним із перших вітчизняних науковців, хто 
почав обґрунтовувати засади культурологічного 
підходу в освіті, теоретичні та практичні аспекти 
формування педагогічної культури вчителя. 
Аналіз творчої спадщини Василя 
Сухомлинського дозволяє зробити висновок про 
створення видатним педагогом соціокультурного 
середовища, в якому відбувався розвиток 
вчителів та учнів, а саме: культурно-
пізнавального, художньо-естетичного, 
культурно-комунікативного, культурно-
екологічного, культурно-трудового, культурно-
рефлексивного. Відтак, В.Сухомлинський 
обумовлював вирішення широкого кола завдань 
навчально-виховного процесу з всебічним 
розвитком особистості вчителя, вважаючи, що: 
“Вчитель – це перший, а потім і головний світоч 
в інтелектуальному житті школяра, він 
пробуджує в дитині жадобу знань, повагу до 
науки, культури, освіти” [8, с.50]. 

У сучасній педагогічній науці педагогічні 
аспекти вивчення методологічної культури 
майбутнього вчителя, на наш погляд, найбільш 
ґрунтовно висвітлені в роботах Г.Валєєва, 
Є.Бондаревської, В.Краєвського, П.Кабанова, 
С.Кульневича, В.Сластьоніна, А.Ходусова та ін. 
На противагу традиційному уявленню про 
методологічну культуру, яка пов’язувалася 
виключно з науковою діяльністю, вони 
стверджують, що ця культура необхідна в 
практичній діяльності. Її особливість полягає в 
тому, що вона спрямована на перетворення 
конкретної ситуації, тоді як теоретична 
діяльність виявляє специфіку цього 
перетворення на основі тих або інших 
закономірностей.  

Узагальнюючи вищеназваних науковців та 
результати власних досліджень методологічну 
культуру майбутнього вчителя ми розглядаємо 
як цілісне багаторівневе і багатокомпонентне 
утворення у структурі його особистості, що 
містить знання педагогічної методології, 
володіння методами і методологією наукового 
пізнання, розумову діяльність в режимі 
методологічної рефлексії, розвинуті здібності 
критичного аналізу педагогічної дійсності, 
систему інтеріоризованих педагогічних та 
загальнолюдських цінностей, котрі визначають 
професійну свідомість, філософію педагогічної 
діяльності і детерміновані властивостями 
інтегральної індивідуальності. 

Разом з тим, В.Сухомлинський стверджував, 
що “зміст вчительської професії – це 
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людинознавство, постійне проникнення в 
складний духовний світ людини, яке ніколи не 
припиняється” [10, с.420]. Відповідно він ставив 
досить високі вимоги до рівня професійної 
підготовки вчителя, адже справжнім творцем 
людських душ може стати педагог, який має 
цілісну систему особистісних якостей, 
інтеріоризованих в особистісну духовну 
культуру, світоглядні переконання. Вважаючи 
провідною для вчителя саме педагогічну 
діяльність, В.Сухомлинський найчастіше 
використовує термін “педагогічна культура”. 
Проте зміст цієї категорії значно ширший, аніж 
культура педагогічної діяльності. Про це, 
наприклад, свідчить перелік властивостей і 
якостей, притаманних, на думку 
В.О.Сухомлинського, педагогічній професії: 

“а) ми маємо справу з найскладнішим, 
неоціненним, найдорожчим, що є в житті – з 
людиною. Від нас, від нашого вміння, 
майстерності, мистецтва, мудрості залежать її 
життя, здоров’я, розум, характер, воля, 
громадянське і інтелектуальне обличчя, її місце і 
роль у житті, ї щастя; 

б) кінцевий результат педагогічної праці 
можна побачити … через дуже тривалий час; 

в) на дитину впливає багато людей і явищ 
життя… .Але людська природа може розкритися 
повною мірою лише тоді, коли в дитини є 
розумний, умілий, мудрий вихователь; 

г) об'єкт нашої праці – найтонші сфери 
духовного життя особистості, яка формується, – 
розум, почуття, воля, переконаність, 
самосвідомість. Впливати на ці сфери можна 
тільки так само – розумом, почуттями, волею, 
переконаністю, самосвідомістю. Найважливіші 
інструменти нашого впливу на духовний світ 
школяра – слово вчителя, краса навколишнього 
світу і мистецтва, створення обставин, в яких 
найяскравіше виражаються почуття – весь 
емоційний діапазон людських відносин; 

д) однією з найважливіших особливостей 
творчості педагога є те, що об’єкт його праці – 
дитина – повсякчас змінюється, завжди новий, 
сьогодні не той, що вчора. Наша праця – 
формування людини, і це покладає на нас 
особливу відповідальність, яку ні з чим не 
зіставиш” [10, с.420-421]. 

Більшість дослідників переконані, що у 
сфері освіти методологічну культуру доцільно 
розглядати як культуру професійної діяльності й 
як певну культуру мислення, що проявляється в 
здатності до педагогічної рефлексії, уміннях 
самостійно порівнювати, зіставляти різні точки 
зору, виявляти власну позицію, науково її 
обґрунтовувати та професійно відстоювати. Для 
цього майбутньому вчителеві потрібен 
необхідний інструментарій, за допомогою якого 
він буде виконувати зазначені вище операції, дії. 

До цих універсальних дій слід віднести отримані 
знання певних методологічних норм (правил 
наукового пізнання) та вміння їх застосовувати в 
процесі розв’язання різних педагогічних задач, 
нестандартних ситуацій. 

На думку Г.Васяновича, В. Сухомлинський 
постійно підкреслював, що методологічна 
культура потрібна не лише вченому, а й 
учителю-практику, оскільки вона є культурою 
мислення, культурою почуттів, які ґрунтуються 
на методологічних знаннях. Така культура 
потрібна практиці не менше ніж науці, хоча і не 
всі учителі усвідомлюють це, і навіть нехтують 
психолого-педагогічними знаннями. 
Мисленнєвий акт у педагогічному процесі 
спрямований на розв’язання проблем, які 
постійно виникають, і тут не обійтись без 
рефлексії, тобто осмислення власної діяльності, 
оскільки вона пов’язана з вихованням дитини [2, 
с.92]. „...Ми, вчителі, – писав В.Сухомлинський, 
– маємо справу з найніжнішим, найтоншим, 
найчутливішим, що є в природі, – з мозком 
дитини. Коли думаєш про дитячий мозок, 
уявляєш ніжну квітку троянди, на якій тремтить 
крапля роси. Яка обережність і ніжність потрібні 
для того, щоб зірвавши квітку, не зронити 
краплю. Ось така обережність потрібна нам 
щохвилини: адже ми торкаємося найтоншого, 
найніжнішого в природі – мислячої матерії 
організму, що росте ” [9, с.33]. 

Отже, методологічні знання, уміння й 
навички методологічного аналізу педагогічного 
процесу та власної професійної діяльності, 
здатність до організації науково-дослідної 
роботи є важливими показниками 
методологічної культури майбутнього вчителя. 

Слід відзначити, що у сучасній науці 
методологія розуміється у вузькому і широкому 
значеннях. У широкому значенні методологія – 
це сукупність найбільш загальних, перш за все 
світоглядних, принципів в їх застосуванні до 
розв’язання складних теоретичних і практичних 
задач, світоглядна позиція дослідника. Разом з 
тим, це і вчення про методи пізнання, що 
обґрунтовує початкові принципи і способи їх 
конкретного застосування в пізнавальній і 
практичній діяльності. Методологія у вузькому 
значенні – це вчення про методи наукового 
дослідження. 

Тому, на думку видатного педагога, важливо 
вже на перших етапах формування 
методологічної культури майбутнього вчителя 
закласти основи педагогічного мислення, які, в 
подальшому, дозволять сформувати 
методологічні знання та вміння, що дозволяють 
судити про готовність педагога самостійно 
створювати простір, що сприяє здійсненню 
процесів розвитку освіти та науково-дослідної 
діяльності. Тобто, формування методологічної 
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культури майбутнього вчителя має бути одним з 
пріоритетних завдань професійно-педагогічної 
освіти.  

В.Сухомлинський обґрунтував високі 
вимоги до рівня фахової освіченості й 
компетентності майбутнього вчителя. На його 
думку, справжній педагог повинен мати не 
тільки широкий кругозір, але й насамперед – 
досконалі знання зі свого фаху. Це можливе 
тільки за умови постійного самовдосконалення 
та самоосвіти. Василь Олександрович був 
переконаний, що кожен учитель повинен 
постійно працювати індивідуально, бути в курсі 
сучасних наукових досягнень. Саме з метою 
створення умов для самоосвіти вчителів у 
Павлиській школі було зібрано потужну 
бібліотеку з 18 тисяч примірників, ще близько 50 
тисяч книг і посібників знаходились у власних 
бібліотеках вчителів.  

Вчений-педагог надавав великого значення 
оволодінню вчителем психолого-педагогічними 
знаннями. З цією метою ним було започатковано 
психологічний семінар, на якому розглядалися як 
питання педагогічної теорії, так і практичні 
напрацювання вчителів школи, зокрема – самого 
В.Сухомлинського. 

Аналіз творів В.Сухомлинського дозволяє 
вважати, що методологічну культуру він 
розглядав як інтегративну якість особистості 
вчителя, світоглядне підґрунтя його 
професіоналізму, що базується на основі 
загальнолюдських цінностей гуманізму, добра, 
краси, любові до дітей. Як прибічник 
діалектичної філософії та наукової організації 
педагогічного процесу, В.Сухомлинський був 
переконаний, що справжній вчитель повинен 
мати розвинений науковий світогляд, бути 
обізнаним у багатьох сферах життя. Він 
підкреслював: “ Гордістю школи стає вчитель, 
який знає значно більше ніж передбачає 
програма середньої школи” [8, с.49] і сам 
демонстрував не тільки глибокі й різнобічні 
знання із свого предмета та широкий кругозір, 
але й здатність кваліфіковано провести урок з 
будь-якого предмету. Важливими складовими 
методологічної культури майбутнього вчителя 
В.Сухомлинський вважав різні ідеали, судження, 
смаки, переконання, сформовані професійною 
освітою та самоосвітою. У зв’язку з цим у 
багатьох своїх працях він робив наголос на 
необхідності теоретичної і практичної 
підготовки вчителів у галузі етики, естетики, 
мистецтвознавства, психології і соціології, а 
також – постійного розширення і поглиблення 
наукових знань через самостійну роботу.  

Важливою складовою методологічної та 
педагогічної культури вчителя, на думку 
В.Сухомлинського, є морально-естетична 
культура, зміст якої становлять інтериоризовані 
загальнолюдські й педагогічні цінності, вміння 

створювати у навчально-виховному процесі 
атмосферу співробітництва, гуманних і 
демократичних взаємин між педагогом і 
вихованцями. 

Безумовно, головними цінностями 
педагогічної професії В.Сухомлинський вважав 
віру в творчі сили дитини, в можливість 
ефективного виховання всіх учнів, сердечність і 
любов до дітей. Він наголошував: “Перша, 
найголовніша і найважливіша якість, без якої не 
кожна людина може бути педагогом – це глибока 
любов до дітей, органічна потреба в дитячому 
колективі, глибока людяність і здатність 
проникнути в духовний світ людини, зрозуміти, 
відчути в кожному з вихованців особисте, 
індивідуальне” [8, с.31]. Видатний педагог 
застерігав від появи у духовній культурі вчителя 
таких негативних явищ, як підозрілість, 
недоброзичливість, озлобленість, злорадство 
щодо дітей. Справжній вчитель, на його думку, 
повинен бачити, поважати, заохочувати та 
розвивати загальнолюдські цінності в кожному, 
хто знаходиться поруч, як у учнів, так і у своїх 
колег-педагогів. 

Процес формування методологічної 
культури майбутнього вчителя В.Сухомлинський 
пов’язував із розвитком його чуттєво-емоційної 
сфери. Він висував значні вимоги до виховання 
витонченості й краси почуттів, сприятливого, 
делікатного ставлення до учнів, формування 
готовності адекватно емоційно реагувати на різні 
педагогічні ситуації. 

Емоційна культура, на думку видатного 
педагога, обов’язково містить культуру 
керування своїми емоціями. Він був 
переконаний, що вміння володіти собою, 
тримати себе в руках – одне з найнеобхідніших 
умінь, від якого залежать і успішність 
педагогічної діяльності й психічне здоров’я 
вчителя. Про вимоги до емоційної культури 
вчителів Павлиської школи, на нашу думку, 
яскраво свідчать рекомендації психологічного 
семінару (з доповіді В.О.Сухомлинського 
“Проблеми взаємовідносин учителя і учнів”): 
“Учитель така ж людина, як і учень, як його 
батько, мати. У нього своїя сім’я, свої радощі і 
біда. Бувають такі хвилини, коли найпотрібніше і 
найкорисніше для вчителя було б залишитися на 
самоті, відпочити серед природи;… учень же 
повинен бачити вчителя життєрадісним і 
чуйним, уважним, і ні відпочити, ні усамітнитись 
неможливо, бо треба йти на роботу. Йдучи до 
класу, вчитель заставляє себе відвернутися від 
власного серця, стиснути свою душу, спрямувати 
свою думку в те річище, по якому і належить 
плинути, щоб у класі панували лише спокій, 
глибина розуму і ясність мислення, щоб його 
ентузіазм одухотворював кожну душу, щоб 
учням думалося легко й вільно” [7, с.28-29]. 
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Вчений-педагог був переконаний, що 
наявність у вчителя розвиненої емоційної 
культури позитивно впливає на загальну 
культуру шкільного життя, визначає ставлення 
вчителя до учнів як до найвищої цінності.  

Важливого значення у процесі формування 
методологічної культури майбутнього вчителя, 
на думку сучасних дослідників має 
методологічна рефлексія. Постійний аналіз 
педагогічних ситуацій, самоаналіз власної 
навчальної та практичної діяльності, причин 
своїх успіхів і невдач, виявлення утруднень, 
моделювання варіантів розв’язання педагогічних 
задач дозволяє удосконалити педагогічну 
діяльність, сформувати у майбутніх учителів 
потребу у професійному самовдосконаленні та 
стійку мотивацію професійного саморозвитку. 

Розвиток методологічної рефлексії видатний 
педагог пов’язував із здатністю майбутнього 
вчителя до творчої праці. Він не зважав на певну 
дидактичну і методичну недосвідченість 
молодого вчителя. Головне – щоб людина була 
працьовитою і охопленою жадобою знань. На 
його думку, педагогічна творчість виникає тоді, 
коли у вчителя народжується бажання бачити 
свою справу та її результати кращими, якомога 
повніше втілювати у навчальному процесі 
гармонію мети та засобів. 

Із здатністю до творчої праці В. 
Сухомлинський пов’язував також таку функцію 
методологічної рефлексії, як наукове 
передбачення. “Без наукового передбачення, без 
уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які 
зійдуть через десятиріччя, виховання 
перетворилося б у примітивний нагляд, 
вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у 
знахарство. Треба науково передбачити – в 
цьому суть культури педагогічного процесу, і 
чим більше тонкого, вдумливого передбачення, 
тим менше несподіваних нещасть” [10, с.423], – 
писав видатний педагог. Він був переконаний, 
що вміння творчо працювати кожен вчитель 
повинен виробити у собі сам. Підґрунтям для 
цього повинні стати професійні знання, загальна 
ерудиція та внутрішня мотивація до педагогічної 
діяльності. 

Висновок: таким чином, у своїй педагогіці 
В.Сухомлинський одним з перших обґрунтував 

ідеї та вихідні положення щодо розвитку 
методологічної культури майбутнього вчителя. 
Провідними умовами розвитку методологічної 
культури як характеристики професіоналізму 
майбутнього вчителя, за В.Сухомлинським є: 
створення педагогічного соціокультурного 
простору у педагогічних навчальних закладах, 
формування наукового світогляду та розвиненої 
духовної культури майбутніх вчителів, розвиток 
у них методологічної рефлексії та здатності до 
творчої праці. Як свідчить аналіз сучасних 
досліджень з проблематики розвитку 
методологічної культури, творчий внесок 
В.Сухомлинського у цій царині є актуальним для 
сьогодення, потребує ґрунтовного наукового 
вивчення.  
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УДК 371.011 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДОВІДПОВІДПОВІДНОГО ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ У ПЕДАГОГІЦІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

Тетяна КРАВЦОВА (Кіровоград) 
У статті розглядаються наукові погляди та освітня діяльність В.О. Сухомлинського, щодо організації 

природовідповідного виховання учнів. Автор акцентує увагу на основних підходах до організації природовідповідного 
виховання учнів. 
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Ключові слова: природовідповідне виховання, принцип природовідповідності, особистісно-зорієнтоване виховання. 
В статье рассматриваются научные взгляды и образовательная деятельность В.А. Сухомлинского по организации 

природосообразного воспитания учащихся. Автор акцентирует внимание на основных подходах природосообразности 
организации воспитанияучеников. 

Ключевые слова: природосообразное воспитание, принцип природосообразности, личностно-ориентированное 
воспитание. 
В умовах реформування вітчизняної освіти 

при переході до парадигми особистісно 
зорієнтованого виховання і навчання учнів, 
безумовно, зростають вимоги до реалізації 
основних завдань і напрямків розвитку 
національної системи освіти. Серед них на 
чільному місці – гуманізація, гуманітаризація 
освіти, визнання головною цінністю 
індивідуальності учня, особистісна орієнтація 
виховного процесу, створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей учня, продуктивний 
характер навчання, необхідність виховання 
активної, духовно багатої особистості. В цих 
умовах особливої актуальності набуває 
дослідження педагогічного досвіду в контексті 
організації вільного, природовідповідного 
виховання. 

Інтерес до теми дослідження пов’язаний 
насамперед з її універсальністю, 
різноплановістю, багатоперспективністю, 
загальною гуманістичною спрямованістю. Тому, 
незважаючи на значну кількість досліджень, 
актуальною є спроба узагальнення та 
систематизації поглядів на організацію 
природовідповідного виховання у педагогічній 
спадщині В.О.Сухомлинського.  

Окремі аспекти реалізації 
природовідповідного виховання 
В.О.Сухомлинським у розумовому, моральному, 
трудовому, естетичному, фізичному, 
екологічному вихованні розглядаються у 
наукових роботах Є.К.Андреєвої, І.Д. Беха, 
Л.С.Бондар, Т.Г.Будняк, С.Г.Карпенчук, 
Т.І.Когачевської, В.О.Кравцова М.В.Лев-
ківського, М.Г.Стельмаховича, Б.С.Тар-
тановського, І.Г. Слюсаренка, З.М. Шевців, 
К.А.Юр’євої та ін. 

Багато уваги проблемі організації 
природовідповідного виховання учнів різних 
вікових груп, викладанні окремих навчальних 
курсів і предметів приділяли педагоги 
Г.І.Сухомлинська, Я.І.Лисак, Р.Н. Зора, 
Н.М.Жаленко, Г.О.Нестеренко, Г.Я.Вовченко, 
С.О.Сухомлинський, З.Г.Курньова. 

Мета дослідження полягає у науковому 
аналізі і визначенні особливостей організації 
природовідповідного виховання в педагогіці 
В.О.Сухомлинського, завдання – обґрунтувати 
основні підходи до організації 
природовідповідного виховання у педагогічній 
спадщині В.О.Сухомлинського. 

Зауважимо, що головну мету освіти 
В.О. Сухомлинський бачив у вихованні 
гармонійної, всебічно розвиненої особистості. 
”Виховання всебічно розвиненої особистості як 

педагогічне керівництво різноманітними її 
відношеннями до навколишнього природного і 
суспільного середовища залежить від 
найрізноманітніших умов, від великої кількості 
явищ, що їх бачить і осмислює дитина, в яких 
перед нею відкривається світ” [4, с. 71] – вважав 
видатний педагог і додавав: “Виховання всебічно 
розвиненої особистості – це вміння розібратися у 
великій кількості найскладніших і немовби 
непомітних на перший погляд залежностей” [4, 
с. 71].  

Відтак, успішність виховання має велику 
залежність від того, наскільки ґрунтовно 
вихователь вивчив природні особливості своїх 
вихованців (анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, 
національні, психологічні) та як він їх врахував у 
виховному процесі.  

Отже, організація природо відповідного 
виховання займала одне з провідних місць у 
педагогічній системі В.О.Сухомлинського. 
“Знати дитину – це та найголовніша точка, де 
стинаються теорія і практика педагогіки, де 
сходяться всі нитки педагогічного керівництва 
шкільним колективом” [7, с. 441] – був 
переконаний видатний педагог, який значно 
розширив зміст принципу природовідповідності, 
створив нову ідеологію взаємин людини і 
природи.  

В.О.Сухомлинський зазначав, що потрібно 
побудувати природовідповідне виховання в світі, 
близькому й зрозумілому дитині. Не дивно, що у 
“Школі під блакитним небом” (інша назва 
“Школи радості”) принцип природовідповідності 
визначав і форму, і зміст навчання.  

Педагог практично відійшов від традиційної 
класно-урочної системи і проводив заняття 
виключно на лоні природи. Головна мета цих 
занять – “навчити думати, сприймати, 
спостерігати” [10, с. 99]. Природа стає першим 
об’єктом дослідження в процесі спілкування з 
нею учнів. При цьому вчитель використовує ці 
взаємини для закладання основ не тільки 
розумового, а й морального, естетичного, 
фізичного розвитку своїх учнів, створення 
дитячого колективу. “Школа радості” стає 
своєрідним містком між дошкільним життям і 
шкільним навчанням, дозволяє педагогу 
реалізувати свої філософські гуманістичні ідеї 
про можливість вільного виховання.  

Крім того, організоване спілкування дітей з 
природою в цей час виконує визначальну 
функцію у виявленні педагогом в процесі 
спостереження індивідуальних здібностей, 
нахилів, задатків учнів, вивчення індивідуальних 
особливостей процесів сприймання, мислення, 
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розумової праці, здоров’я. Все це дозволить 
ефективно організовувати процес навчання у 
шкільні роки і реалізовувати одну з головних 
складових принципу природовідповідності – 
врахування індивідуальних потреб і здібностей 
дитини при організації процесу виховання.  

Отже В.О.Сухомлинський так визначав роль 
природовідповідності у виховному процесі: 
“Природа – величезної ваги виховний фактор, що 
накладає свій відбиток на весь характер 
педагогічного процесу. Природа, як світ, в якому 
дитина народжується, пізнає навколишню 
дійсність і саму себе, полегшує виховну роботу і 
водночас ускладнює її, робить її багатшою, 
багатограннішою” [15, с 537]. 

В.О.Сухомлинський був впевнений у 
необхідності поступового введення учнів у нове 
для них життя. Тому перші роки навчання мало 
відрізнялися від “Школи радості”. Педагог 
відзначав: “Поступовість у підготовці дітей до 
класних занять – неодмінна умова повноцінного 
трудового, морального й розумового виховання. 
Кінцева мета в тому, щоб навчити людину 
працювати в будь-яких умовах” [10, с. 114].  

Зазначимо, що В.О.Сухомлинський прагнув 
організовувати природовідповідне виховання для 
учнів різного віку. Так, головне призначення 
природо відповідного виховання у молодшому 
шкільному віці – сприяти розвитку 
індивідуальних здібностей, творчого мислення, 
фізичному загартуванню, заохоченню до 
навчання, адаптації до шкільного життя.  

У великій мірі, організація 
природовідповідного виховання у молодших 
класах визначала спілкування з природою як 
ефективну форму організації навчання.  

Більш активна, самостійна 
природовідповідна діяльність учнів 
організовується у роки юнацтва. Великою мірою 
організація природовідповідного виховання у 
старшому шкільному віці показана Василем 
Олександровичем у рукописі монографії 
“Виховання юнацтва”,де головною метою 
природовідповідного виховання у старших 
класах є врахування природних нахилів і 
здібностей учнів з метою їхньої підготовки до 
вибору професії, що реалізовується через 
навчальні предмети і діяльність факультативів та 
предметно-наукових гуртків. 

Зауважимо, що організація 
прородовідповідного виховання учні спирається 
на вивчення і врахування природно-
індивідуальних здібностей дитини, на 
організацію творчого, активного спілкування 
учнів з природою, на пріоритетність духовного 
розвитку, екологічне виховання.  

Слід зазначити що, у педагогіці 
В.О. Сухомлинського природовідповідність 
відіграє провідну роль в усіх сторонах всебічного 

розвитку особистості: розумовому, моральному, 
фізичному, трудовому, естетичному вихованні.  

В основу механізму побудови розумового 
виховання В.О.Сухомлинський поклав 
філософські ідеї гармонійної цілісності при 
визначені мети виховання і створенні системи, за 
допомогою якої вона реалізується. Він 
діалектично підходив до процесу сприйняття 
учнями навколишньої дійсності через творчу 
працю і активне, організоване спілкування з 
природою, поклав філософію гуманізму і ідеї 
педоцентризму в основу методики розумового 
виховання. В. О. Сухомлинський був впевнений 
у необхідності спеціальної спрямованості на 
постійний і планомірний розвиток розумових сил 
і здібностей дітей. 

 Видатний педагог приділяв багато уваги в 
своїй творчості вивченню і створенню умов для 
цілеспрямованого розвитку розумових 
здібностей учнів. Серед здібностей, які 
визначають розумовий розвиток, він називав 
спостережливість, гнучкість, самостійність, 
критичність, місткість, дисциплінованість, 
допитливість, системність [2, с 246].  

Велику роль у їхньому розвитку 
В.О.Сухомлинський відводив організації 
природовідповідного виховання шляхом 
організації керованого спілкування і взаємодії 
учнів з природою. Він був впевнений, що 
особливе місце у розумовому вихованні займає 
пізнання світу за допомогою художніх засобів. 
“Могутнім союзником думки” [1, с. 395] називав 
Василь Олександрович емоційне сприймання 
явищ навколишнього світу, природи. В цьому 
положенні знайшла відображення думка про 
ідейність розумового виховання, зв’язок етики і 
знань. 

Виходячи з ідеї, що справжнє розумове 
виховання орієнтує людину на життя, в усьому 
його різноманітті і багатстві, 
В.О. Сухомлинський передбачав реалізацію 
кількох взаємопов’язаних, підпорядкованих одне 
іншому завдань: розумовий розвиток 
неможливий без його спеціальної спрямованості 
на постійний і планомірний розвиток розумових 
сил і здібностей; розумове виховання повинне 
носити світоглядноформуючий характер, 
будуватись у тісному взаємозв’язку з іншими 
видами виховної діяльності; розумове виховання 
повинне організовуватись без насилля над 
природою і психікою дитини, сприяти 
формуванню психологічно врівноваженої, 
творчої, активної особистості.  

Найповніше реалізація 
природовідповідності у моральному вихованні 
просліджується у таких працях 
В.О.Сухомлинського, як “Виховання 
радянського патріотизму у школярів”, 
“Духовний світ школяра”, “Моральний ідеал 
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молодого покоління”, “Виховання особистості у 
радянській школі”, “Серце віддаю дітям”[10], 
”Павлиська середня школа”[3], “Народження 
громадянина”[1] та ін.  

Виходячи з власних філософських поглядів, 
В.О.Сухомлинський на перше місце в практиці 
морального виховання ставив виховання 
людяності, гуманності. При цьому педагог 
вказував, що у формуванні духовного світу 
школяра, а відтак – і його моральних переконань 
першочерговий вплив має розумова діяльність 
В.О.Сухомлинський вважав, що “радість як 
джерело оптимістичної впевненості дитини в 
своїх силах є умовою того багатства дійсного 
ставлення до навколишнього світу, без якого 
неможливий духовний розвиток”. 

 Разом з прищепленням учням 
загальнолюдських цінностей, В.О.Сухомлин-
ський реалізовував природовідповідность у 
вихованні для формування комплексу моральних 
почуттів і переконань, які об’єднуються в 
понятті патріотизму.  

Видатний педагог був переконаний, що 
“патріотизм починається з любові до людини” [5, 
с. 318] Розглянемо ще один важливий аспект у 
моральному вихованні – залежність особистої 
свободи і самообмеження в свідомості 
особистості. Слід зазначити, що 
В.О.Сухомлинський був ініціатором виховання 
“без покарань”, принаймні у молодшому 
шкільному віці. Але абсолютна свобода веде до 
хаосу. Тому він розробив систему виховних 
впливів, активно реалізовуючи при цьому 
принцип природовідповідності виховання. По-
перше, регулярні заняття на природі дають змогу 
дати вихід внутрішній енергії малюків, захопити 
їхню увагу; по-друге, вивчення гармонійного, 
відносно сталого і впорядкованого світу природи 
зароджує в учнів думки про необхідність 
прилаштування своїх інтересів, потреб, 
діяльності до умов вселенського порядку, тим 
самим зароджуються ази дисципліни; по-третє, 
діяльність носить чітко виражений колективний 
характер, зацікавленість більшості колективу 
вивченням природних явищ змушує дітей 
прилаштовувати свої інтереси до суспільних. 
Саме тут зароджується колективне виховання 
через осуд або підтримку дій конкретного учня 
його товаришами; нарешті, подальший розвиток 
естетичних почуттів, етичних переконань, що 
відбувається при спілкуванні з природою, начала 
природоохоронної діяльності – все це закладає 
основи почуття самообмеження, 
відповідальності за свої вчинки.  

Разом з тим, В.О.Сухомлинський був 
переконаний, що дитина може залишитись 
черствою, холодною, байдужою, якщо вона 
тільки “споживає” радість і добро, а не здобуває 
їх працею, напруженням всіх духовних сил. 
“Величезною моральною силою, що 

облагороджує дітей, є творіння добра для людей” 
[10, с. 227] – вважав видатний педагог. Тому, 
навчивши учнів творити добро в природі, він 
вчив співпереживати почуття інших людей, 
ставити себе на їхнє місце.  

Пильну увагу В.О.Сухомлинського в 
моральному вихованні школярів усіх вікових 
груп привертала проблема так званих “важких” 
дітей. У своїх основних працях, статтях “Про 
“важких” і “неможливих”, “Розмова про важких 
дітей” [6], монографії “Важкі діти” та інших він 
ґрунтовно характеризував дві групи учнів з 
девіантною поведінкою: діти з аномаліями 
розумового розвитку та діти з моральними 
проблемами  

Головним шляхом проникнення вихователя 
в духовний світ вихованця, розуміння його 
людської сутності і впливу на неї називав 
В.О.Сухомлинський формування моральних 
звичок. Без моральної звички, на думку педагога, 
неможливі самоутвердження, самовиховання, 
самоповага. Моральні звички повинні ввійти у 
підсвідомість учня, стати “голосом совісті” [1, 
с.452], духовними інстинктами, що визначають 
природну сутність справжньої людини. Слід 
відмітити, що проблемі реалізації принципу 
природовідповідності в естетичному вихованні 
школярів видатний педагог приділив значну 
увагу в своїх основних творах, монографіях, 
багатьох статтях. 

В.О.Сухомлинский також вважав категорію 
естетичного важливою складовою процесу 
сприйняття людиною навколишнього світу. Тому 
здатність до естетичних почуттів і оцінок він 
називав однією з визначальних рис природи 
людини як соціально-біологічної істоти. 
Виходячи з необхідності врахувати 
взаємозалежність природного і соціального в 
дитині, він визначав мету естетичного 
виховання: “Навчити дитину бачити в красі 
навколишнього світу духовне благородство, 
доброту, сердечність і на основі цього 
утверджувати прекрасне в собі” [2, с. 369]. Він 
вважав, що “дитина за своєю природою – 
допитливий дослідник, відкривач світу. Так 
нехай перед нею відкривається чудовий світ у 
живих фарбах, яскравих і трепетних звуках, у 
казці та грі, в особистій творчості, в красі, що 
надихає її серце, у прагненні робити добро 
людям “ [10, с. 32]. У цих словах видатного 
педагога – програма естетичного і чуттєвого 
виховання дитини. 

З ідеї природовідповідного виховання 
випливає і гуманістичне переконання 
Сухомлинського, що кожна дитина художньо 
обдарована. Відтак, мета реалізації принципу 
природовідповідності у естетичному вихованні – 
розкрити і розвинути ці задатки, прищепити 
учням основи художніх смаків і уподобань.  
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Наразі зауважимо, що В.О.Сухомлинський 
розглядав розумову і фізичну працю в 
органічному взаємозв’язку, виходячи з цілісної 
природи людської особистості. Тому, 
реалізовуючи природовідповідне виховання, він 
домагався, щоб фізична праця з раннього 
дитинства ввійшла в духовне життя учнів як 
розумовий інтерес. “Панування розумової 
фізичної праці в школі” [3, с. 553] – ось, на 
думку В.О.Сухомлинського, необхідна 
передумова ефективного трудового виховання, 
поєднання розвитку розумових і фізичних сил 
дитини.  

Важливого значення у трудовому вихованні 
Василь Сухомлинський надавав 
самообслуговуванню, вихованню вмінь 
задовольняти свої особисті потреби. Це – 
природовідповідна діяльність, сенс якої 
зрозумілий кожній дитині. Видатний педагог 
наголошував на необхідності виховання звички 
до самообслуговування як життєвої потреби з 
раннього дитинства, тісно пов’язував цей процес 
з вихованням емоційно-естетичної чутливості до 
навколишньої обстановки.  

Крім того, ідея природовідповідності у 
трудовому вихованні розглядалась 
В.О. Сухомлинським як фактор зростання 
соціальної зрілості учнів. Організація праці, 
суттю якої було активне спілкування учнів з 
природою, дозволяла вченому-педагогу зробити 
дитячу працю нелегкою, але посильною, надати 
їй продуктивного характеру. Практична цінність 
такої діяльності в тому, що в процесі подолання 
труднощів у дітей розвиваються морально-
вольові якості, вони отримують моральне 
задоволення не тільки від подолання труднощів 
під час праці, але й від кінцевого результату 
(вирощених власними руками хліба квітів, овочів 
тощо). Відтак, у них формується почуття 
гордості за свою працю, позитивна мотивація 
продовжувати важливу для суспільства роботу, 
усвідомлення суспільної значущості своєї 
діяльності. 

Значне місце у творчій спадщині Василя 
Сухомлинського займають проблеми фізичного 
виховання школярів. Видатний педагог 
розглядав фізичне виховання як важливу сторону 
виховання всебічно розвиненої особистості, 
передумову повноцінного розумового, 
морального, естетичного, трудового розвитку 
учня. Оскільки мета фізичного виховання – 
передусім розвиток біологічних, природних 
якостей особистості, відповідно 
В.О.Сухомлинський надавав пріоритетного 
значення реалізації природовідповідності 
виховання, яка ґрунтується на врахуванні та 
розвиткові природних особливостей дітей, на 
визнанні спорідненості біологічної сутності 
людини з природою.  

Слід відмітити, що В.О.Сухомлинський 
наголошував на необхідності організації 
природовідповідного, екологічного виховання, 
але відзначав складність, довготривалість і 
значущість цього процесу: “Потрібно багато 
місяців терплячого, постійного, розумного 
доторкання педагог до розуму дитини, 
доторкання з тією метою, щоб дитина побачила 
себе як частинку природи, здивувалася, навіть 
була вражена думкою про те, що людина до того 
часу сильна й могутня, поки вона вірний син 
матері-природи, що вміє берегти почуття 
вдячності за те, що вона живе, поки вона діяльна 
клітина організму, що називається природою. З 
цього, на мій погляд [Сухомлинського], повинні 
починатися освіта і виховання” [3 с. 559]. 

Отже В.О.Сухомлинський надавав 
пріоритетного значення ідеї 
природовідповідності в своїй педагогічній 
системі, яка активно реалізовувалася в усіх 
сторонах виховної діяльності; особливо у 
розумовому, моральному, естетичному, 
фізичному, трудовому вихованні. 

Таким чином ми можемо зробити висновок 
на необхідності забезпечення в педагогічному 
процесі всіх основних ідей та поглядів видатного 
вітчизняного вченого щодо організації 
природовідповідного виховання учнів. Їх 
розгортання може дійсно призвести до 
принципової зміни педагогічної системи в 
напрямі її олюднення і гуманізації, сприятиме 
реалізації природовідповіднного виховання 
протягом всього періоду навчання дітей в школі, 
ґрунтуватиметься на врахуванні і розвиткові у 
процесі виховання природних, психолого-
вікових особливостей учнів, через організацію 
спілкування учнів з природою. 
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УДК 37.035.3 

ПЕДАГОГИ-КЛАСИКИ ПРО ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ 
КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ДІТЕЙ 

Юлія КУЗЬМЕНКО (Херсон) 
У даній статті було проаналізовано педагогічну спадщину вітчизняних педагогів-класиків (С. Ф. Русової, 

С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського), що є скарбницею знань, ідей, поглядів на виховання молодого 
покоління, зокрема висвітлено основні ідеї щодо формування у дітей культури праці. 

Ключові слова: освіта, культура праці, трудове виховання, трудова діяльність. 
В данной статье был сделан анализ педагогического наследия отечественных педагогов-классиков (С. Ф. Русовой, 

С.Т.Шацького, А.С.Макаренко, В.О. Сухомлинсккого), которое является сокровищницей знаний, идей, взглядов на 
воспитание молодого поколения, в частности раскрыто основные идеи относительно формирования у детей культуры 
труда. 

Ключевые слова: образование, культура труда, трудовое воспитание, трудовая деятельность. 
Утвердження України як суверенної, 

правової, демократичної, соціально орієнтованої 
держави, сприяє відновленню та розвитку 
національної педагогіки, освіти й виховання 
підростаючого покоління. У пошуках нових 
шляхів вирішення проблем гуманізації 
виховання та навчання, сучасна педагогічна 
наука звертається до різних джерел, зокрема, до 
педагогічного досвіду прогресивних педагогів 
минулого. Історія свідчить, що ХХ століття стало 
періодом посиленої уваги до 
культуроформуючих проблем виховання та 
освіти. Зокрема, сучасна педагогіка активно 
використовує на практиці принципи організації 
трудової діяльності педагогів-класиків 
А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, 
С.Ф.Русової, С.Т.Шацького та інших. Тому в 
даній публікації ми поставили за мету 
проаналізувати педагогічну спадщину 
вітчизняних педагогів-класиків, що є 
скарбницею знань, ідей, поглядів, та висвітлити 
основні ідеї щодо формування у дітей культури 
праці. 

Слід зауважити, що проблема формування 
культури праці хоч і не посідала чільне місце у 
творчості видатних педагогів минулого, але 
науковці намагалися її розв’язати. Так, вони не 
лише з різних сторін досліджували трудову 
діяльність дітей, а й вказували на те, що 
культура, праця і людина неподільні, намагалися 
визначити оптимальні умови і шляхи 

формування у особистості високого рівня 
культури праці. Більш того, усі вони 
наголошували, що виховання в праці – це, 
насамперед, виховання любові до праці. Але, 
зрозуміло, одночасно ця робота педагога 
допомагає у вирішенні інших педагогічних 
задач. Підтримка любові до навчання, до знань, 
виховання любові до людей праці, до результатів 
їх труда, до природи, до всього живого і 
прекрасного, розвиток вмінь працювати в 
колективі, підготовка до свідомого вибору 
професії, виховання моральності, переконань – 
усі педагогічні цілі, скільки їх є, поєднано в одне 
ціле, що можна назвати "праця".  

Дійсно, не може існувати окремо розумове, 
моральне, трудове виховання, оскільки перед 
педагогом особистість – дитина, її духовне 
життя. Саме тому видатні вітчизняні педагоги 
вказують на те, що першою і головною метою 
навчально-виховного процесу – прищепити 
дитині любов до праці.  

Відомо, що С.Ф.Русова вважала працю 
ефективним засобом виховання і навчання лише 
в тому випадку, коли вона була частиною 
загальної системи освіти. У багатьох її роботах 
можна зустріти словосполучення: „виховання  в 
праці”, „трудова діяльність”, „праця як метод 
виховання”, „творча діяльність”, „трудовий 
принцип виховання” тощо. Основне положення, 
яким керувалася педагог у своїй діяльності, було 
таким: „Перш за все виховувати в дитині нахил 
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до праці, звичку вважати працю як наш певний 
обов’язок” [1, с. 89]. 

На думку педагога, праця посідає важливе 
місце у процесі виховання дітей, а її зміст, форми 
і методи повинні бути спрямовані на формування  
і розвиток у них умінь і навичок виконання 
трудових операцій, інтересу до праці, 
спеціальних знань, творчості, працелюбства, 
ініціативності, вміння працювати красиво та 
акуратно, прагнення до якості та досконалості в 
роботі, розуміння, що праця є потребою життя. У 
сучасному розумінні перераховані вище якості є 
складовими поняття „культура праці”. 

Культура праці є виміром духовної культури 
особистості. Це підкреслює С.Ф.Русова, яка 
пише, що праця повинна допомогти дитині 
„виявити і свої знання, й свої почуття” [1, с. 64]. 
Процес формування у дитини культури праці в її 
роботах можна уявити як органічну сукупність 
послідовних дій і цілеспрямованого впливу на 
особистість, спрямовану на гармонійний 
культурний розвиток особистості, що в свою 
чергу зумовлює вплив не лише на розвиток 
індивіда, а й на розвиток суспільства в цілому. 

Проблеми культури праці школярів свого 
часу цікавили і С.Т.Шацького, який звертав 
увагу на її вплив на розвиток дитини. Науковець 
відводив школі провідну роль у процесі 
формування у школярів культури праці. На його 
думку, школа створює своє спеціальне оточення, 
свою дитячу культуру. Вона організує життя 
дітей, розвиваючи в них такі потреби, яких 
звичайне життя не може розвинути [4, с. 43]. 

С.Т.Шацький створив товариство „Детский 
труд и отдых”, метою якого стала культурно-
виховна робота серед підростаючого покоління 
[4, с. 121]. Педагог був прихильником 
конкретних дитячих справ, що, без сумніву, 
сприяло формуванню у них високого рівня 
культури праці. С.Т.Шацький був одним із 
перших, хто зацікавив дітей трудовою 
діяльністю і спробував організувати її так, щоб 
вона стала невід’ємною складовою 
повсякденного життя, змінила побут, умови 
праці тощо. 

Він був глибоко переконаний у тому, що 
праця є тим знаряддям у руках учителя, яке 
сприяє культурному та індивідуальному 
розвитку дитини. Формуючи у дітей такі 
елементи культури праці, як: усвідомлення 
школярами необхідності щоденної праці, вміння 
працювати в колективі й бути відповідальним за 
результати своєї праці, творчий підхід до справи, 
вміння складати план виконання трудових 
завдань і перевіряти його на практиці, 
ініціативність, самоконтроль, допомога 
товаришеві, вміння організовувати робоче місце, 
поважне ставлення до праці інших, – педагог 
завжди підкреслював важливість виховання на 

власному прикладі. Він вважав, що власний 
приклад, культурні звички вчителя, стиль його 
життя тощо завжди є предметом сильного 
інтересу з боку дітей [4, с. 56]. 

С.Т.Шацький підкреслював, що головним 
стимулом у процесі виховання і навчання дитини 
повинен бути інтерес. Треба, щоб діти були 
зайняті цікавою для них справою, а щоб діло 
було цікавим, потрібно, щоб у них створювалися 
відповідні навички, для чого необхідно 
систематично робити відповідні вправи [4, 
с. 200].  

Провідною думкою педагога є розуміння 
того, що потреба у праці закладена в кожній 
дитині природою, але лише творча праця 
приносить задоволення. Така праця вимагає від 
особистості постійної самоосвіти, 
самовдосконалення. Тільки людина, яка має 
високий рівень культури праці, може принести 
користь суспільству. 

У своїх роботах С.Т.Шацький вказує й на 
такий елемент культури праці, як готовність 
дітей до майбутньої трудової діяльності. Він 
подає структуру такої підготовки, пов’язуючи її з 
періодами виховання: 

Дошкільний вік (до 7 років) – період вправ 
зовнішніх відчуттів. 

Елементарна школа (до 12-13 років) – період 
вправ інстинктів  і задатків. 

Рання юність (до 17 років) – вияв 
покликання. 

Юність (до 21 року) – період неоформленої 
спеціалізації. 

Вища школа – точна спеціалізація [4, с. 43-
44]. 

Педагог багато уваги приділяє шляхам 
підготовки дитини до життя,   і вказує на те, що 
знання повинні застосовуватися у практичній 
діяльності,   а практична діяльність без основи на 
теоретичні знання не виправдовує себе. Отже, на 
його думку, потрібна єдність теорії і практики, 
знань і практичних умінь та навичок. Видатний 
науковець не уявляв без праці й поза працею 
процес всебічного розвитку особистості, 
формування культури праці у дітей, бо саме так 
створюється сила культури, що створює прогрес 
суспільства [3, с. 121].  

С.Т.Шацький постійно підкреслював, що 
важливо в усіх видах діяльності дитини 
намагатися накопичувати потенціал культури 
праці, спираючись на соціально-культурний 
досвід людства. Культуру праці він розумів, як 
комплекс загальнотрудових інтелектуальних 
умінь та навичок, які допомагають учням у 
творчих пошуках своєї життєвої справи і шляхів 
самореалізації себе у цьому світі. 

Педагогічна творчість А.С.Макаренка 
пронизана ідеєю поєднання в одне ціле 
виробничої праці та навчально-виховного 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 188

процесу. Засобом задоволення усіх потреб 
людства він вважав єдність освіти та трудової 
діяльності, а тому включав своїх вихованців у 
різноманітні взаємопов’язані види суспільно 
корисної діяльності та рентабельної 
продуктивної праці, у процесі яких в дітей 
формувалася культура праці, оптимістичний 
погляд на свою подальшу долю, досвід 
колективних стосунків, почуття обов’язку і 
відповідальності перед іншими людьми, 
організаційні вміння, а головне – діти 
отримували професію. Від рівня розвитку 
культури праці, якості роботи вихованців, 
мотивів та стимулів трудової діяльності 
залежали дієздатність, життя, здоров’я та 
існування колонії, створеної А.С. Макаренком. 

Аналізуючи педагогічну спадщину 
А.С. Макаренка, хотілося б відмітити, що він 
прагнув виховати у своїх колоністів вміння 
займатися будь-яким видом праці, незалежно від 
того, подобається він чи ні дітям, приємний чи 
неприємний. З нецікавого обов’язку, яким була 
праця для новачків, він вмів поступово 
перетворити її в джерело творчості, предмет 
гордості і радості, як, наприклад, описаний в 
„Педагогічній поемі” свято першого снопа. В 
установах, якими він керував, було впроваджено 
колективна система трудового виховання, що 
передбачала звичай: саму важку роботу доручали 
загону.  

Він у своїй практичній діяльності керувався 
таким правилом: в результаті багатократних 
повторень окреслених дій і вчинків моральні 
звички починають загострювати поведінку 
особистості, її культуру. Свідомість людини, її 
поведінка у процесі активної участі в реальних 
суспільних справах допомагають у формуванні 
культури праці.  

Великого значення педагог надавав 
розвитку такому аспекту культури праці, як 
творчість. Він вважав, що вона може 
проявлятися в роботі дітей тільки в тому 
випадку, коли вони ставляться до справи з 
любов’ю і сприймають її, як основну форму 
вияву себе як індивідуальності, свого „Я”. 

Педагог звертав увагу на те, що спільна 
праця на виробництві, як правило, носить 
колективний характер, тому кожен працівник 
повинен уміти взаємодіяти з іншими членами 
колективу, розуміти і допомагати їм, бути 
професійно мобільним та комунікабельним. Це 
має усвідомити кожна дитина. А ті знання, 
вміння і навички, яких вона набула у процесі 
виробничої праці, допоможуть вирішувати 
практичні завдання, конкретні життєві ситуації, 
що очікують кожну людину в дорослому житті. 
Саме тому серцевиною системи виховання 
особистості в педагогічній діяльності 
А.С. Макаренка було його вчення про колектив. 
Саме в зв'язку з виховуючим впливом колективу 

на особистість вихованця великий педагог і 
вводить в обіг поняття середовища й характеру 
його впливу на вихованця. Він бачив, що кожна 
конкретна особистість завжди безпосередньо 
залежить як від самого середовища, в якому 
перебуває, так і від тих відносин, які 
складаються в даної особистості з оточуючими її 
умовами життя, в межах яких діють не тільки 
позитивні, а й негативні фактори. Тому завдання 
вихователя, стверджував А.С.Макаренко, 
насамперед полягає в такій організації процесу 
виховання, щоб вихованець був включений у 
систему основних відносин особистості й 
природи та навколишнього суспільного життя. 
Це досягається за допомогою участі вихованців у 
різних видах діяльності (навчальній, трудовій, 
суспільній, ігровій, організації побуту, 
споживання тощо). В цьому сенсі все життя 
вихованця (як і людини взагалі) становить собою 
не що інше, як складну систему різносторонніх 
відносин з навколишньою дійсністю. Певна річ, 
ефективність нашої виховної роботи прямо 
залежить від широти й багатства тієї системи 
взаємин у процесі виховання, яку проектує 
школа, вчитель, педагогічний та учнівський 
колектив. 

Підготувати дитину до трудової діяльності – 
означає сформувати у неї достатньо високий 
рівень культури праці, що відображає розвиток 
особистості, який є достатнім для успішного 
оволодіння будь-яким з видів виробничої праці. 
А.С.Макаренко у своїх роботах підкреслює, що 
людина краще розвивається у трудовій 
колективній діяльності, наголошує, що саме 
через працю вона пізнає світ, вчиться допомагати 
членам трудового колективу, творчо підходити 
до трудової діяльності. Результатом праці, на 
думку педагога, стає процес самовдосконалення, 
здатність працювати в колективі та вбирати 
досвід інших, підвищуючи таким чином свою 
майстерність, формуючи власні професіональні 
якості, культуру праці [5; 6]. 

Також педагог підкреслював важливість 
трудового виховання у школі та сім’ї і вважав, 
що необхідно під час виконання дітьми трудових 
завдань вправляти їх у придбанні організаційних 
навичок, розвивати в них уміння орієнтуватися в 
роботі, планувати її, виховувати дбайливе 
ставлення до витраченого часу, бережливе до 
використовуємих матеріалів та інструментів, 
продуктів праці тощо.  

Глибокий аналіз проблеми формування у 
дітей культури праці надає у своїх роботах 
В.О.Сухомлинський, який пише, що „культура 
людини починається в трудовій культурі, в тому, 
що людина знаходить все нові й нові тонкощі і 
деталі діла, в якому далеко ще не все відоме, не 
все відкрите. Трудова культура, трудова 
інтелігентність пробуджують у трудівника 
почуття власної гідності, жадобу знань, 
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дбайливе, бережливе ставлення до культурних 
скарбів суспільства, прагнення прилучитися до 
духовної культури людства” [8, с. 157]. 

Виходячи з того, що культура праці – це 
міра осмислення людиною ролі й значення праці, 
ставлення до трудової діяльності, 
В.О.Сухомлинський розробив і випробував у 
Павлиській школі наступні принципи і вимоги до 
трудового навчання і виховання: 

1. Єдність трудової культури і загального 
розвитку. 

2. Розкриття, вияв, розвиток 
індивідуальності у праці. 

3. Наступність змісту трудової діяльності, 
умінь та навичок. 

4. Творчий характер праці, поєднання зусиль 
розуму і рук. 

5. Загальний характер продуктивної праці. 
6. Єдність праці та багатогранного 

духовного життя. 
7. Розуміння і відчуття залежності життєвих 

благ і культурних цінностей, які дістає людина, 
від її особистої участі в загальній праці [9]. 

Треба відмітити, що ці принципи і вимоги 
ґрунтуються на багатьох елементах культури 
праці та є її складовими. Науковець у своїх 
роботах наводить визначення трудової культури, 
зміст якого є близьким до сучасного визначення 
терміна „культура праці”. Його погляди на 
трудову діяльність дітей переконують, що 
неможливо організувати цілеспрямований 
навчально-виховний процес поза культурою 
праці, без безпосереднього взаємозв’язку з нею. 
„Завдання школи полягає в тому, щоб молодь не 
лише прагнула до духовно багатої, 
інтелектуально насиченої трудової діяльності, а 
й правильно розуміла свої обов’язки в 
підвищенні культури праці”, – писав 
В.О.Сухомлинський, він вважав культуру праці 
одним із основних факторів людської 
досконалості [9, с. 397].  

Не можна не погодитися з його думкою, що 
процес формування культури праці повинен 
відбуватися з дитинства і школа відіграє 
неабияку роль у цьому процесі, а приклад 
вчителя – нерідко й вирішальну роль. З цього 
приводу педагог писав: „Культура праці 
підлітків – дзеркало культури праці вчителя” 
[10, с. 398]. Саме тому кожен вчитель повинен 
переконати кожного учня, що „знання необхідні 
не лише для того, щоб людина не відставала від 
науково-технічного прогресу”, а й для того, щоб 
на основі своєї високої освіченості школяр 
виробив у собі світогляд – свої погляди на 
суспільне життя, на свою власну життєву мету 
[9, с. 482]. Знання без умінь, без практичних 
навичок, без переконань, без здатності долати 
труднощі та перепони у своїй праці, без 
докладання зусиль до виконання поставленої 

мети є пустими, зайвими і непотрібними ні 
дитині, ні суспільству. 

В.О.Сухомлинський відмічає, що праця 
викликає у дитини допитливість, інтерес до 
знань, сумлінність, наполегливість, бажання 
навчитися всьому, що пов’язано з цією працею. 
Таке навчання є основою для формування 
самостійності дитини, її самодіяльності у праці, 
творчості, розвитку її талантів і здібностей. 
Видатний вітчизняний педагог підкреслював 
важливість виховання й таких рис характеру й 
елементів культури праці, як працелюбність, 
охайність, організованість, акуратність, 
допитливість тощо, які ведуть до утворення у 
дітей стійкого позитивного ставлення до праці, 
відчуття потреби у щоденній праці, сприяють 
підтримці інтересу до навчання, вмотивовують 
трудову активність учнів. 

В.О.Сухомлинський доводить, що у процесі 
різноманітної діяльності дитина розкриває в собі 
потребу бути уважною до інтересів інших людей, 
потребу високої моральності та одночасно 
розвиває свої здібності, зберігає 
індивідуальність, іде вперед до свого покликання 
і, як результат, у неї формується високий рівень 
культури праці. 

Таким чином, проведене дослідження 
показало, що проблемі формування у дітей 
культури праці в різні часи приділяли значну 
увагу видатні педагоги, які відзначали 
важливість залучення дітей до праці з дитинства, 
а також указували, що гармонійний розвиток 
особистості не можливий без формування таких 
елементів культури праці, як працелюбність, 
творчість, жага до знань і праці, самостійність, 
організованість, розуміння праці як 
життєвонеобхідної потреби кожного дня, вміння 
працювати в колективі, бути відповідальним за 
результати своєї діяльності тощо. Усі ці 
елементи культури праці допомагають 
підготувати дітей до майбутньої діяльності, до 
життя і праці в людському середовищі.  

Більш того, педагогічна спадщина педагогів-
клависків, їх погляди на визначення суті й 
характеру трудового виховання, на визначення 
мети й засобів формування культури праці 
дитини є актуальними і для сьогодення. 
Значущість їх досвіду й створення системи 
виховання підростаючого покоління, що 
ґрунтується на принципах справжнього 
гуманізму, соціальної рівності та свободи 
особистості, виходять за межі ХХ століття. 

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Русова С.Ф. Нова школа соціального 
виховання /С. Русова. – Катеринослав-Kяйпціг : Укр. 
вид-во в Катеринославі за доп. спр. громадського 
комітету в Ч.С.р., 1924. – 151 с. 

2. Русова С.Ф. Дошкільне виховання 
/С. Русова. – Катеринослав, 1918. – 162 с.  



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 190

3. Шацкий С.Т. Избраные педагогические 
сочинения : В 2-х т. / Под ред. Н.П.Кузьмина, 
М.Н. Скаткина, В.Н.Шацкой. – М. : Педагогика, 1980. 
– Т. 2 – 416 с.    

4. Шацкий С.Т. Избраные педагогические 
сочинения : В 2-х т. / Под ред. Н.П.Кузьмина, 
М.Н.Скаткина, В.Н.Шацкой. – М. : Педагогика, 1980. – 
Т. 1 – 304 с.  

5. Антон Макаренко. Педагогическая поэма. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://www.erlib.com/Антон_Макаренко/Педагогическа
я_поэма 

6. Макаренко А.С. Избранные произведения : В 
3-х т. / Редкол.: Н.Д.Ярмаченко (пред.) и др. – К. : Рад. 
школа, 1984. – Т. 2. – 574 с. 

7. Макаренко А.С Избранные произведения : В 
3-х т. / Редкол.: Н.Д.Ярмаченко (председатель) и др. – 
К. : Рад. школа, 1984. – Т. 3. – 576 с. 

8. Сухомлинський В.О. Статті // Вибрані твори: 
В 5 т. / В. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 
5. – 376 с. 

9. Сухомлинський В.О. Статті 
/В. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5 т. – К. : Рад. 
школа, 1976. – Т. 1. – 654 с. 

10. Сухомлинський В.О. Статті / 
В. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5 т. – К. : Рад. 
школа, 1976. – Т. 3. – 670 с. 

 

УДК 373.21 

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНИКА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В УМОВАХ СУЧАСНОГО 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Раїса КУЛІШ (Миколаїв) 
У статті розкрито чинники розвитку творчої особистості старшого дошкільного віку в педагогічній спадщини 

В. Сухомлинського в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Розглянуто завдання креативного розвитку 
дошкільників, представлені в Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку в Україні  «Я у світі». 

Ключові слова: старший дошкільник, індивідуальність, креативність, творча особистість, дитяча творчість, 
креативний розвиток, чинники розвитку творчої особистості. 

В статье раскрыто факторы развития личности старшего дошкольного возраста в педагогической наследия 
В. Сухомлинского в условиях современного дошкольного образовательного учреждения. Рассмотрены задачи креативного 
развития дошкольников, представлены в Базовой программе развития ребенка дошкольного возраста в Украине «Я в 
мире». 

Ключевые слова: старший дошкольник, индивидуальность, креативность, творческая личность, детское творчество, 
креативное развитие, факторы развития личности. 
Постановка проблеми та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними 
завданнями. Сучасна педагогічна та вікова 
психологія актуалізує проблему подальшого 
розроблення теоретичних положень та 
одержання нових емпіричних даних щодо 
вивчення тих чинників, які сприяють розвитку 
творчої особистості старшого дошкільника. 
Особлива увага при цьому приділяється 
освітньо-виховному середовищу, у якому 
відбувається цей процес. 

Аналіз наукових досліджень. Дослідження 
творчості та креативності особистості 
здійснювали відомі психологи, а саме: 
Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, 
О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, Р. С. Нємов, 
Я. О. Пономарьов, В. А. Роменець, С. Л. Рубін-
штейн  та інші. На їхню думку, креативність 
характеризується наявністю таких рис 
особистості, як творчий потенціал, 
ініціативність, творча активність, 
імпровізаційність, творча спрямованість. Ці риси 
визначають індивідуальність особистості, 

уможливлюють її оптимальну інтеграцію в 
соціум. 

Досліджуючи сутність поняття 
«креативність», зарубіжні вчені дійшли 
висновку, що креативність – це сукупність 
особливостей психіки, що забезпечують 
продуктивні перетворення в діяльності людини 
(Д. Гілфорд, Е. Еріксон, К. Роджерс, Е. Торренс, 
Д. Треффінгер, Е. Фромм та ін.). Як суб’єктивна 
детермінація творчості креативність реалізується 
у процесі творчості, а як об’єктивна 
детермінація – формується залежно від умов, у 
яких вона відбувається.  

Метою статті є аналіз та характеристика 
чинників розвитку творчої особистості старшого 
дошкільника в педагогічній спадщині 
В. Сухомлинського в умовах сучасного 
дошкільного навчального закладу.  

Виклад основного матеріалу. У 
дошкільному віці відбувається початкове 
становлення індивідуальності дитини. 
Максимальні прояви індивідуальності 
спостерігаються у процесі творчості 
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(Д. Б. Богоявленська, В. У. Кузьменко, Я. О. По-
номарьов, Ю. О. Приходько). Дитині цікаво 
пізнавати світ, створювати власні деталі, які 
органічно доповнюють і прикрашають 
навколишню дійсність [3]. 

У Законі України «Про освіту»  (Розділ І, 
стаття 6) передбачено «рівність умов кожної 
людини для повної реалізації її здібностей, 
таланту, всебічного розвитку» [1]. Провідна роль 
у вирішенні цього питання належить освіті. Тому 
оптимізувати навчально-виховний процес, 
зробити його більш досконалим та 
універсальним в контексті формування творчо 
мислячої особистості, здатної до успішної 
самореалізації у соціальному житті, покликана 
саме креативна освіта [5]. 

Творча активність з’являється у дітей як 
наслідок впливу креативогенних (сприятливих) 
факторів, які супроводжують її діяльність ще 
змалку. Щодо мислення як творчості, то воно 
виникає, коли людина потрапляє у проблемно-
конфліктну ситуацію. Я. О. Пономарьов 
зазначає, що експериментальне моделювання 
таких ситуацій є одним зі способів творчого 
мислення людини. Процес творчого мислення 
здійснюється за умов його самоорганізації, 
джерелом якої є пізнавальна активність 
особистості як цілісного «Я», що 
саморозвивається [7]. «Я» спонукається до 
саморозвитку під час розв’язання творчих 
завдань на основі подолання особистісних 
конфліктів, які виникають у зв’язку із 
неможливістю безпосереднього їх вирішення і 
потребують активної особистісної 
самоперебудови. Відбувається певне 
переосмислення як спосіб активного втілення 
«Я» у проблемно-конфліктній ситуації. Це 
визначає самозміну й саморозвиток суб’єкта, що 
трактує переосмислення як рефлексію [7]. 

Розглядаючи саморозвиток дитячого 
мислення, М. М. Подд’яков зауважує, що в 
основі такого саморуху лежить внутрішнє 
протиріччя, яке полягає в тому, що кожен 
наступний етап мислення дитини, з одного боку, 
щось прояснює, а з іншого, дозволяє виявити 
маловідомі сторони об’єкта, що пізнається, 
сформулювати з цього приводу нові запитання 
[6]. 

З огляду на це, в дитячому 
експериментуванні достатньо чітко можна 
прослідкувати процес саморуху мислення 
дошкільника. У процесі такого особливого виду 
діяльності дитина виявляє все більш складні 
приховані зв’язки і відношення між предметами 
та явищами навколишньої дійсності. Нові знання 
сприяють формулюванню нових цілей для 
здійснення більш значних перетворень, що в 
кінцевому випаду призводить до відкриття. 

Дитяча творчість, за твердженням багатьох 
дослідників, відзначається своєрідністю – 
характеризується як «творчість для себе». 
Особливістю цієї творчості є те, що дитина у 
творчій праці самовдосконалюється, змінюється 
на краще, здобуває нові знання, набуває вміння й 
навички, отримує життєвий досвід 
(Н. О. Ветлугіна, Г. С. Костюк, В. Т. Кудрявцев, 
В. О. Сухомлиський, В. С. Юркевич). Поступово 
ця «творчість для себе» починає слугувати 
іншим. Тобто дитина, пізнаючи себе, починає 
розуміти навколишній світ, застосовувати набуте 
раніше, удосконалювати довкілля, творити 
красу. 

На заняттях і в повсякденному житті 
дошкільники перебувають у стані творчості, 
тобто створюють оригінальні продукти своєї 
діяльності – малюнки, вироби з глини, 
пластиліну, паперу, конструкції з будівельного 
матеріалу, добирають рими до слів, складають 
вірші. Але новизна цих витворів є суто 
суб’єктивною. Це вкотре вказує на відмінність 
дитячої творчості від дорослої [8]. 

Вважаємо, що покращити ставлення 
дошкільника до навколишнього світу, знайти з 
ним порозуміння допомагають різні форми 
дослідницької діяльності, її пошуковий, творчий 
характер. Розв’язання проблеми спочатку є 
невимушеною діяльністю, яка поступово 
захоплює дитину, надихає її до пошуку, 
експериментування, що, зазвичай, призводить до 
досягнення позитивних результатів. Така 
легкість у розв’язанні проблем пояснюється 
відсутністю в дошкільника потреби створювати 
суспільно цінний продукт, а також внутрішньої 
критики, яка притаманна дорослій людині [4, 
с. 34]. 

У дослідженнях низки психологів та 
педагогів (А. М. Богуш, В. У. Кузьменко, 
О. В. Проскура, О. В. Сухомлинський, 
Г. А. Урунтаєва та інші) доведено, що 
пригадування дітьми подій недалекого минулого 
та прогнозування майбутнього виводить 
старшого дошкільника за межі ситуації, у якій 
він знаходиться, допомагає оцінити власні 
вчинки та їх значущість і перспективність у 
подальшому житті. У процесі таких ситуацій 
діти починають усвідомлювати, що життя 
людини складається зі взаємопов’язаних подій, 
які можливо заздалегідь спланувати і самотужки 
змінювати. На основі прогнозування 
індивідуально значущих подій дошкільники 
вчаться оцінювати власні вчинки у часовому 
вимірі, усвідомлюють значення власної 
поведінки та її вплив на життєві процеси, 
винаходять нові моделі поведінки, стилі 
спілкування, способи вирішення проблемних 
ситуацій для покращення життя в цілому [3]. 
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Отже, здатність старшого дошкільників до 
наочного просторового моделювання є важливим 
чинником активізації процесу розв’язання 
творчих і винахідницьких завдань, проблемних 
ситуацій, допомагає розвинути самоконтроль. 

«Людина народжується, щоб залишити 
вічний слід на землі», – любив повторювати 
В. О. Сухомлинський [6, с. 3]. Його слід справді 
вічний. Живуть його книги, ідеї, а, головне, учні, 
що зросли на ниві знань, засіяній видатним 
українським педагогом. 

На сьогоднішній день у педагогічній науці 
проблема вияву творчого потенціалу, творча 
праця, творча діяльність, критерії творчості, 
творчий підхід до розвитку здібностей дітей 
дошкільного віку набула широкого розголосу. 
В. О. Сухомлинський називає творчість «однією 
з ділянок педагогічної цілини» [3, с. 565]. 
Вважає, щоб її розорати на рівненькі ріллі 
потрібна довга, копітка праця педагога-творця. 
«Справжній педагогічній творчості властиві риси 
дослідження, творчого узагальнення своєї 
праці», – відмічає наш видатний педагог [4, 
с. 16]. 

Сам В. О. Сухомлинський був і залишився 
для сучасників взірцем креативності. Ця якість 
зумовила народження ним низки неповторних, 
оригінальних ідей, уможливила ряд педагогічних 
відкриттів, котрі донині дивують, викликають 
захват своєю простотою і, водночас, 
геніальністю. 

Творчість видатний український педагог 
трактує як могутній стимул духовного життя. 
Відсутність творчого начала в духовному житті 
вбиває інтерес до навчання [3, с. 565]. Цілком 
справедливо він зауважує: «Дайте дитині радість 
розумової праці, радість успіху у навчанні» [2, 
с. 159]. 

Значним творчим відкриттям 
В. О. Сухомлинського стали заняття мислення, 
що проходили на лоні природи. Вони навчали 
дітей не лише спостерігати, а й думати, будувати 
систему причинно-наслідкових зв’язків, 
описувати їх. Чи не є це творчим процесом, що 
створює момент щастя для дитини й педагога? 

В. О. Сухомлинський вважав, що 
особливістю розвитку просторового 
моделювання є те, що дорослий спочатку 
самостійно розробляє моделі, ознайомлює з ними 
дошкільників, а потім пропонує перейти до 
самостійного моделювання. Важливо, щоб 
моделі, створені дітьми, мали практичне 
застосування в повсякденному житті. Для цього 
варто застосовувати спеціальні ситуації, за 
допомогою яких з’являється можливість для 
поетапного розвитку здатності дітей до 
просторового моделювання, створення 
метафоричних образів, наприклад, порівняння 
улюблених літературних персонажів з певними 
образами (квіткою, хмаринкою, грозою, деревом 

тощо) або обговорення та моделювання 
стосунків (відбувається на основі усвідомлення 
причинно-наслідкових взаємозв’язків між 
окремими вчинками персонажів літературних 
творів, аналізу характеру їхніх стосунків. Діти 
здатні зображувати сцени з життя окремих 
персонажів; при цьому фокусувати свою увагу на 
їхньому розташуванні один відносно іншого). 

На думку вченого-педагога, для покращення 
диференційованого сприйняття дітьми предметів 
та явищ навколишнього середовища доцільно 
застосовувати спостереження [3; 7; 12]. За 
допомогою спостереження в дітей формуються 
власні судження, більш розгорнені уявлення про 
взаємозалежності явищ навколишньої дійсності, 
розвивається здатність розрізняти особливості 
предметів, визначати їх якості та властивості, 
причинно-наслідкові зв’язки, що, у свою чергу, 
сприяє формуванню впевненості дошкільника у 
власних силах і діях, викликає почуття 
задоволення, посилює переконання, підвищує 
самооцінку. Це сприяє спонтанному вияву 
творчості дошкільника. 

На основі своїх спостережень мудрий 
педагог робить висновок: швидкість плину 
думок і творчої уяви у кожного своя, не треба їх 
підганяти, щоб не зруйнувати, не налякати, не 
скривдити моменту народження творчої думки. 

Ось вона – істина: творчість вихователя 
запалює вогник дитячої творчості, і навпаки. 
«Людина творчістю впливає на інших, 
одухотворення спрацьовує як «...ланцюгова 
реакція в колективі» [9, с. 507]. 

Отже, педагог наочно показував, що знання 
набувають практичного значення, дитина 
вчиться мислити, осмислювати й засвоювати 
нові знання на основі вже відомого, це чи не 
найважливіша з тез В. О. Сухомлинського 
[9, с.169]. 

Діалектика мислення В. О. Сухомлинського 
привела його до важливих і плідних поглядів, на 
яких ґрунтувалися новаторські знахідки й 
відкриття: для того, щоб старший дошкільник 
хотів вчитися, він повинен уміти вчитися. 
Інтерес підтримується успіхом, до успіху веде 
інтерес, а він, в свою чергу, викликає 
пізнавальну активність і самостійність. Василь 
Олександрович ставить перед дошкільним 
навчальним закладом задачу озброїти дітей 
інструментами самоосвіти, що будуть 
використовуватись ними протягом всього 
подальшого життя. 

Педагог переконаний, що творчість 
починається там, де інтелектуальні й естетичні 
багатства, здобуті раніше, стають засобом 
пізнання, освоєння, перетворення світу. Наш 
великий співвітчизник вважає книгу 
найважливішим засобом самостійного 
інтелектуального розвитку. У Павлиській школі 
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кожен учень протягом років навчання збирав 
власну бібліотеку.  

Вершиною залучення дітей до творчості, як 
засобу самореалізації, Василь Олександрович 
Сухомлинський вважає трудову творчість, тобто 
такий етап духовного розвитку, «...коли людина 
не може жити без праці в ім’я спільного блага, 
коли праця наповнює її життя високим 
натхненням, духовно збагачує життя колективу» 
[9, с. 166]. 

Він пропонує прилучати старших 
дошкільників до постійної праці на ділянці 
дошкільного навчального закладу, точніше: 
підготували грунт, удобрили, засіяли, зібрали 
перший урожай, випекли хліб і запросили гостей. 
Це було справжнє свято першого хліба. «Ніхто 
не говорив гучних слів про працю і про людську 
гідність. Головне, що турбувало дітей – відчуття 
гордості: ми виростили хліб, ми принесли 
радість батькам» [11, с. 231].  

В. О. Сухомлинський писав про те, що « 
дитина має залучатись до праці з ранніх років, 
інакше вона буде позбавлена чутливості, 
сприйняття тонких засобів впливу на неї, душа 
такої дитини грубішає, черствіє, єдиний засіб 
впливу, що сприймається нею стає окрик, 
примус, покарання» [9, с. 167]. Він також 
відмічав, що радість праці можливо відчути 
через духовність та людяність відносин між 
юними трудівниками та їх наставниками, щоб 
перший творчий початок в праці був творенням 
радості для людей. 

Спираючись на дослідження психолога 
В. У. Кузьменко, варто застосовувати систему 
спостережень, які сприяють розвитку творчої 
особистості дитини дошкільного віку. До них 
відносяться:  

− розпізнавальні спостереження (сприяють 
нагромадженню уявлень про властивості 
предметів і явищ навколишньої дійсності на 
основі сенсорних дій та обстеження);  

− відтворювальні спостереження (сенсорні 
дії звужуються, пріоритет набувають розумові);  

− спостереження, ініційовані дорослим 
(вихователь визначає мету й завдання 
спостереження на основі знань про навколишнє 
середовище, здобутих дітьми під час занять);  

− спостереження, ініційовані дітьми (дитина 
самостійно визначає зміст спостереження та його 
об’єкт; в основі такої діяльності – події, які 
справили на неї найбільше враження) [3].  

Такі спостереження активізують процеси 
мислення дитини, ініціативність, прояви 
спонтанності, евристичності та самостійності. 

Ефективним чинником розвитку творчої 
особистості дитини дошкільного віку, на думку 
 В. У. Кузьменко, є ігрові ситуації [3]. З цією 
метою дослідниця радить застосовувати такі 
ігрові ситуації: «На що схоже?», «Відгадай, що 

це?», «Відгадай на дотик (в піску)», «Що можна з 
цим зробити?», «Чим це було раніше?», 
«Перетвори фігури на різні предмети», «Для кого 
буде це?» тощо. У процесі організації таких 
ситуацій діти спроможні розглянути окремі 
елементи предметів та явищ, співвіднести їх між 
собою, відгадувати, уявляти, завершувати 
зображення, фантазувати, висловлювати власну 
думку, пропонувати різні способи застосування 
предметів [3].  

У Базовій програмі розвитку дитини 
дошкільного віку в Україні  «Я у світі», а саме – 
в розділі «Креативний розвиток» –  зазначено, 
що спілкуючись з природою, освоюючи 
рукотворний світ, налагоджуючи спілкування з 
різними людьми, спостерігаючи за собою, 
старший дошкільник охоче бере на себе роль 
дослідника, відкривача та створювача нового, 
експериментатора, раціоналізатора, фантазера, 
вигадника [2]. Водночас молодший дошкільник 
імпровізує з фарбами, олівцями, глиною, 
пластиліном, готовими аплікативними формами, 
будівельним матеріалом, музичними рухами 
специфічними образами, охоче займається 
словотворчістю. 

Тому серед найважливіших завдань 
креативного розвитку дошкільників у програмі 
визначено такі: 

− збагачувати практичний і теоретичний 
досвід дитини; 

− надавати їй можливість самовизначитися, 
виявляти творчу ініціативу, здійснювати 
самостійні вибори, приймати рішення, варіювати 
зміст і форму виконання завдання; 

− заохочувати до досліджень та 
експериментування; 

− виховувати потребу в нових враженнях; 
− створювати сприятливі умови для 

становлення креативності як базової якості 
особистості [2]. 

Творчість педагога запалює вогник дитячої 
творчості [10, с.627]. Велику роль у вихованні 
особистості старшого дошкільника відіграє 
вихователь дошкільного навчального закладу. 
Щасливі ті дошкільники, яких виховував Василь 
Олександрович. З позицій гуманізму, 
зорієнтованості на особистість розглядав педагог 
процес розвитку дитини, він мав повне право 
сказати про себе: «Серце віддаю дітям!». 

Життя й творчість великого українського 
педагога донині надихає наших сучасників, що 
намагаються зростити справжню творчо 
обдаровану особистість, дає їм наснагу творити, 
йти вперед до нових горизонтів. 

Висновки. Таким чином, важливими 
чинниками розвитку творчої особистості дитини 
старшого дошкільного віку визначаємо такі: 
наявність сприятливого психологічного клімату 
в дошкільному навчальному закладі та в родині 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 194

(атмосфери визнання, поваги, свободи), 
необхідного обладнання і матеріалів для 
творчості, соціально-емоційних (відчуття 
захищеності, безпеки) і розвивально-
інтелектуальних (завдань творчого характеру) 
компонентів [7].  
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ВИТОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ 
УЧНІВ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Ірина КУЧЕРЕНКО (Умань) 
У статті проаналізовано концептуальні ідеї В.Сухомлинського щодо розвитку мовлення і мислення учнів на уроках 

української мови, схарактеризовано технології проведення навчального заняття з метою розвитку мовленнєвої 
діяльності як першооснови формування комунікативної компетентності учнів у доробку вченого-лінгводидакта, що є 
методичним підґрунтям для розроблення сучасних уроків розвитку комунікативних умінь та навичок.  

Ключові слова. В. Сухомлинський, розвиток мовлення і мислення, формування комунікативної компетентності, 
інтегровані уроки мови і мовлення, уроки розвитку комунікативних умінь та навичок.  

В статье проанализированы концептуальные идеи В. Сухомлинского по развитию речи и мышления учащихся на 
уроках украинского языка, охарактеризованы технологии проведения учебного занятия с целью развития речевой 
деятельности как первоосновы формирования коммуникативной компетентности учащихся в лингводидактическом 
наследии ученого-лингводидакта, которые является методическим основанием для разработки современных уроков 
развития коммуникативных умений и навыков. 

Ключевые слова. В. Сухомлинский, развитие речи и мышления, формирование коммуникативной компетентности, 
интегрированные уроки языка и речи, уроки развития коммуникативных умений и навыков. 
Постановка проблеми. Освітні процеси в 

Україні ІІІ тисячоліття спрямовані на розвиток 
комунікативно компетентної мовної особистості, 
здатної доцільно та ефективно спілкуватися і 
досягати поставлених комунікативних цілей. 
Сьогодення вимагає включити до змісту освіти 
не тільки засвоєння знань і вироблення мовних 
умінь, а розвиток мовленнєвого досвіду їх 
застосування, тобто шкільне навчання 
української мови обов’язково повинно бути 
практично спрямованим – мати вихід у живе 
мовленнєве спілкування, навчальний дискурс на 
уроці. Саме тому курс рідної мови в сучасній 
загальноосвітній школі має комунікативне 
спрямування, адже покликаний розвинути 
вміння й навички вільно виражати думку та 
почуття в усіх видах мовленнєвої діяльності 
(аудіюванні, читанні, говорінні, письмі) і в 

різних сферах спілкування (особистісній, 
публічній, освітній), тобто виробити 
комунікативну компетентність особистості. 

Кожен урок мови є однією з ланок системи 
опанування мовних і мовленнєвих знань та 
вмінь, на якому здійснюється процес пізнання 
нового, осмислення й закріплення засвоєного, 
вдосконалення і систематизації набутого, 
вироблення досвіду практичного використання 
сформованих знань, умінь і навичок у процесі 
навчально-мовленнєвого спілкування – тобто 
розвивається мовна особистість учня, його 
комунікативна компетентність. Зміст уроку має 
відповідати вимогам сучасної освітньої системи, 
узгоджуватися з єдиною освітньою парадигмою, 
віддзеркалювати смислову наповнюваність 
шкільної мовної освіти, поетапно реалізовувати 
мету й цілі навчання української мови в 5–9 
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класах, забезпечити вивчення систематичного 
курсу рідної мови, сформувати практичні мовні й 
мовленнєві вміння та навички, необхідні для 
комунікативної діяльності людини. Відповідно 
до вимог нормативних державних документів 
головною спрямованістю сучасного уроку 
української мови є робота з розвитку 
мовленнєвої діяльності учнів, формування їхньої 
комунікативної компетентності, що складається з 
мовного, мовленнєвого, соціокультурного та 
діяльнісного складників. 

Аналіз останніх досліджень. Проблему 
розвитку мовлення учнів на уроках мови 
досліджували О. Біляєв, М. Вашуленко, 
Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, 
С. Караман, Т.Лажинська, М.Львов, В. Мель-
ничайко, М. Пентилюк, О. Текучов, 
Л. Симоненко, Л. Скуратівський, М. Стельма-
хович, В. Сухомлинський, О.Текучов, 
Л.Федоренко, С. Чавдаров, Г. Шелехова та ін. 
Висновки вчених є важливим підґрунтям для 
модернізації сучасного уроку української мови, 
однак проблема розвитку мовленнєвої діяльності 
учнів, їхньої комунікативної компетентності є 
однією з найбільш актуальних у теорії та 
практиці навчання української мови в основній 
школі і потребує подальшого дослідження та 
розроблення. Особливої значущості в аспекті 
порушеного питання постає аналіз 
концептуальних положень методичного доробку 
В.Сухомлинського, який у свій час привніс 
новаторські ідеї щодо вдосконалення шляхів 
розвитку мовленнєвої вправності учнів. 

Мета статті – проаналізувати шляхи 
розвитку мовної особистої учня в 
лінгводидактичній спадщині В.Сухомлинського, 
схарактеризувати технології проведення і 
методичне забезпечення уроків мови з метою 
формування комунікативної компетентності 
учнів у доробку вченого-методиста, що є 
методичним підґрунтям для розроблення 
сучасних уроків розвитку комунікативних умінь 
і навичок.  

Виклад основного матеріалу. У 
вітчизняній лінгводидактиці серед постатей 
учених-методистів і в освітянській практиці з-
поміж учителів-новаторів ім’я Василя 
Олександровича Сухомлинського займає одне з 
почесних місць. Великий патріот і шанувальник 
рідного слова проніс кредо рідномовної освіти 
через усе своє плідне життя і сіяв це зерно в 
душах й серцях своїх вихованців та колег. 
Суттєвим внеском у теорію і практику навчання 
української мови стали дослідження вченим 
уроку рідної мови, розроблення власної 
концепції технології проведення навчального 
заняття – особливого, емоційного, натхненого, 
високоефективного та продуктивного.  

Опанування рідної мови започатковується 
ще у ранньому дитинстві, усвідомлено 
засвоюється в загальноосвітній школі, а 
вдосконалюється упродовж всього життя. 
Основним навчальним часом, в межах якого 
відбувається цілеспрямоване вивчення мовної 
системи, безперечно, є урок української мови. На 
думку В.Сухомлинського, процес навчання мови 
стає більш ефективним за умови єднання з 
довкіллям, з якого вийшла дитина. Саме такою 
школою у с. Павлиші стала школа нової формації 
школа під блакитним небом, школа серед 
природи, школа радості, в якій разом із своїми 
учнями жив, черпав сили і навчався видатний 
учений-педагог.  

Характерними для новаторської 
лінгводидактичної концепції В.Сухомлинського 
стали «уроки серед природи». На думку вченого, 
«зміцнювати розумові сили дітей серед 
природи – це вимога природних закономірностей 
розвитку дитячого організму. Ось чому кожна 
подорож дітей у природу є уроком мислення, 
уроком розвитку розуму» [5, с. 32]. Такі 
навчальні заняття, методично розроблені й 
апробовані вченим-учителем, є прикладом 
інтеграції у навчанні мови, у ході яких поєднано 
основні види пізнавальної діяльності 
(спостереження, мислення, мовлення) з метою 
навчання, виховання і розвитку дітей. У своїх 
наукових розвідках учений визначає найбільш 
ефективні шляхи розвитку мовлення і мислення 
учнів – це, насамперед, спостереження й 
екскурсії у природу, що створюють можливість 
слухати, дивитися, відчувати навколишній світ. 
«Система уроків мислення, стверджує Василь 
Олександрович, – це наша школа думки без якої 
ми не уявляємо повноцінної, ефективної 
розумової праці на всіх уроках мови не тільки в 
початковій школі, а й у наступні періоди 
навчання та розумового розвитку. Вона, ця 
школа, є фундаментом творчих розумових сил, 
необхідних для опанування нових і нових знань» 
[6, с.429].  

Започатковані В. Сухомлинським «уроки 
мислення серед природи» є, по суті, 
інтегрованими уроками мови, мовлення і 
мислення. У сучасній школі такі навчальні 
заняття займають чільне місце серед 
нестандартних форм організації навчання рідної 
мови і є найбільш поширеними. Питання 
інтеграції і впровадження міжпредметних 
зв’язків приділяли значну увагу в своїх наукових 
розвідках П. Атусов, М. Бунаков, В. Давидов, 
Т. Донченко, Дж. Дьєї, Б. Єсипов, 
Я. Коменський, В. Онищук, В. Паламарчук, 
М. Рубінштейн, М. Скаткін, М. Сорокін, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. 
Нестандартний урок – це імпровізоване 
навчальне заняття, що має нетрадиційну 
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(невстановлену) структуру. Можливості 
нетрадиційних уроків значні: вони є засобом 
формування пізнавальної діяльності школярів, 
засобом активізації учнів у процесі навчальної 
роботи, а також одним із способів стимулювання 
й розвитку інтересу до навчання. Водночас вони 
мають реалізовувати навчальні, розвивальні й 
виховні завдання, які ставляться перед учнем на 
кожному уроці. 

Услід за В.Сухомлинським розробленням 
інтегрованих уроків мови та мовлення і на 
початку ХХІ століття продовжують займатися 
вчені-лінгводидакти та вчителі-практики. 
Т. Донченко підтримує думку об’єднаного 
вивчення мови, мовлення та літератури і 
пропонує впровадити в навчально-виховний 
процес інтегрований курс словесності. 
«Важливою особливістю уроків словесності, – на 
думку вченої, – є вивчення мовних одиниць на 
основі аналізу тексту (уривка з художнього 
твору) в єдності змісту і форми» [2, с. 36]. Текст 
є предметом вивчення як мови, так і літератури, 
через його призму можна побачити весь 
людський світ і розкрити, як вдало підкреслив 
ще Л. Щерба, «те духовне світло, що ховається 
за словами». Одним із способів ефективної 
інтеграції на таких уроках є, на нашу думку, 
використання вдало дібраних, інформативно 
наповнених дидактичних текстів, що дають 
змогу висвітлити спільний для двох предметів 
навчальний матеріал. Розглядаючи окремо 
інтегровані уроки української мови і мовлення, 
Л. Варзацька серед них розрізняє такі види: 
вступні – уроки до певної навчальної теми з 
використанням міжпредметних зв’язків та 
інтегрованих видів діяльності; базові – 
спрямовані на вироблення, корекцію і контроль 
навичок, умінь узагальнювати і систематизувати 
виучуваний мовний матеріал; заключні – уроки з 
вивчення певної теми та широким 
використанням інтегрованих видів діяльності, 
що активізують словесну творчість, розкривають 
виражальні можливості мовних засобів (слова, 
граматичні форми, інтонації) [1, с. 8].  

У процесі впровадження в практику 
навчання інтегрованих уроків мови, мовлення і 
літератури реалізовуватиметься завдання 
шкільної освіти філологічного циклу – 
формувати комунікативну компетентність учня, 
що включає мовний, мовленнєвий, 
соціокультурний, діяльнісний складники. На 
думку Л. Фурсова, під час проведення 
інтегрованих уроків української мови і 
літератури «створюються реальні умови для 
розвитку творчих здібностей учнів, уміння 
розв’язувати проблемні ситуації, самостійно 
знаходити шлях вирішення поставленого 
завдання, співпрацювати з усіма учасниками 
навчально-виховного процесу» [7, с. 17]. 
Суміжне вивчення мови та літератури забезпечує 

формування в учнів умінь уважно, вдумливо, 
критично читати і сприймати тексти художньої 
літератури, звертати увагу на мовні одиниці, що 
забезпечують яскравість й виразність мовлення, 
аналізувати і визначати функції лінгвістичних 
засобів у творі тощо.  

Важливим методичним аспектом є 
визначення перспективних методів, прийомів і 
засобів, добір дидактичного матеріалу для 
інтегрованих уроків. Вправи, що можуть бути 
застосовані на інтегрованих уроках мови, 
мовлення і літератури, мають на меті виконання 
завдань здебільшого зіставного, творчого 
характеру, при цьому тренувальні вправи майже 
відсутні. На інтегрованому уроці мови і 
літератури здійснюються різні види аналізу 
тексту: змістовий, мовний, літературознавчий, 
стилістичний, типологічний, жанровий, 
композиційний тощо. Аналіз тексту вимагає від 
учителя чіткого керівництва послідовними діями 
школярів, а від учнів – великої розумової 
діяльності, що базується на знаннях усієї 
системи мови, необхідних для встановлення 
стильової, типологічної та жанрової 
приналежності висловлювання, літературних 
теоретичних понять, потрібних для розуміння 
мистецтва слова, змісту літературного твору, 
його жанрових і стилістичних особливостей. 
Виняткового значення на таких уроках набуває 
робота над створенням учнями власних текстів, 
які сприяють розумовому розвитку і підвищують 
культуру мовлення. В. Сухомлинський створив 
систему письмових робіт від першого по 
дев’ятий клас. Розроблена вченим вдала й 
ефективна тематика творчих робіт привертає 
увагу вчителів-практиків і донині, оскільки є 
«живою», наближеною до життя, тому близькою 
і зрозумілою для учнів. Наприклад, «Квіти біля 
школа», «Друзів пізнаються в біді», «Яка людина 
є для мене прикладом», «Зимовий день у лісі», 
«Місячна ніч на Дніпрі», «На кого я хочу бути 
схожим» та ін. Досить ефективними у процесі 
розвитку мовлення учнів, на наш погляд, є 
інтерактивний метод проектів, що дає змогу 
підготувати й різновекторно з тематичної точки 
зору охарактеризувати явище чи поняття, що 
вивчається. Міжпредметні проекти зацікавлюють 
учнів, дають можливість проявити себе як 
дослідника, так і знавця мови, ритора. До 
інтегрованих проектів відносимо «Влучні 
вислови поетів / письменників», «Історія 
фразеологізму», «Музика у словах», «Слова-
фарби у пейзажі», «Мовний портрет головного 
героя твору» та ін. 

Розвивальні можливості інтегрованих уроків 
досить потужні, адже на них учні включаються у 
різні види життєвої діяльності людини. 
Найголовніше – спроектувати роботу школярів 
таким чином, щоб усі види навчально-виховної 
діяльності злилися в єдине ціле, при цьому 
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необхідно викликати, підтримувати й 
активізувати їхню творчу діяльність, пізнавальні 
можливості, самостійну роботу. 

Особливої уваги заслуговують методичні 
поради Василя Олександровича щодо 
мовленнєвого розвитку як основи формування 
комунікативної компетентності учнів, які 
актуальні і в наш час, коли шкільна система 
рідномовної освіти модернізується й 
удосконалюється. Розвиток мовлення, за 
переконанням педагога-практика, є невід’ємною 
складовою навчання рідної мови, основною 
метою якого є озброїти учнів умінням 
правильно, з дотриманням високої мовленнєвої 
культури зв’язко висловлювати свої думки як в 
усній, так і в писемній формі. Комунікативна 
практика, про яку так яскраво говорив і яку 
методично обґрунтовував учений-методист, має 
пронизувати більшу частину змістового 
наповнення уроку, всіх його компонентів – 
теоретичного (засвоєння знань) й практичного 
(вироблення вмінь, навичок та досвіду), так і 
методичного (форм, методів та засобів) – і 
повинно займати значну частину навчального 
часу, адже це, беззаперечно, забезпечує розвиток 
риторично-комунікативних умінь на основі 
мовних і мовленнєвих умінь та навичок, 
формування комунікативної вправності учнів, 
практичне оволодіння мистецтвом слова.  

Робота з розвитку мовленнєвої діяльності 
повинна пронизувати більшість уроків мови. Як 
відомо, уроки української мови поділяються на 
дві групи: аспектні, спрямовані на розвиток 
мовної субкомпетентності, засвоєння окремих 
рівнів мови (фонетики, лексики, морфології, 
синтаксису) і формування мовних та 
частковомовленнєвих умінь та навичок, уроки 
розвитку комунікативних умінь та навичок, 
метою яких є формування мовленнєвої 
субкомпетентності. Навчальна мета мовної 
змістової лінії реалізується на аспектних уроках 
української мови, а мовленнєвої – частково на 
аспектних уроків і спеціально на уроках 
розвитку комунікативних умінь та навичок. 
Головна мета аспектних уроків, на думку 
М. Пентилюк, – «на основі засвоєння 
теоретичних відомостей з мови сформувати й 
розвинути в учнів частковомовленнєві, або 
первинні, уміння і навички (фонетичні, лексичні, 
словотвірні, правописні тощо)» [4, с. 13]. 
Аспектні уроки покликані формувати теоретичні 
знання з мови і мовні вміння відповідно до всіх 
рівнів мовної системи, тобто розвивати мовну 
компетентність, яка слугує науковим підґрунтям 
для розвитку мовленнєвої компетентності. Уроки 
розвитку комунікативних умінь та навичок 
спрямовані більш глибше на засвоєння 
мовленнєвих й комунікативних понять, 
вироблення мовленнєво-комунікативних умінь й 

розвиток мовленнєвої компетентності учнів. 
Саме на таких уроках здійснюється розвиток 
мовленнєвої діяльності і відбувається та сама 
словесна творчість, на якій наголошував 
В.Сухомлинський і яку вважав могутнім 
стимулом духовного життя, джерелом натхнення 
в оволодінні мовою, мовленнєвою культурою, 
надійним засобом самовираження й 
самоутвердження особистості учня.  

Сучасні уроки розвитку комунікативних 
умінь і навичок покликані розвивати вміння 
спілкуватися, комунікувати, а саме сприймати, 
осмислювати, аналізувати, відтворювати готові 
тексти і на основі поданих зразків навчатися 
будувати, вдосконалювати та редагувати власне 
мовлення. В.Сухомлинський з цього приводу 
писав: «Я прагнув, щоб діти зрозуміли і відчули, 
як наочний образ можна передавати словами. 
Спочатку діти повторювали мої власні твори, і 
поступово вони переходили до самостійного 
опису картин природи, що схвилювали їх, – 
починався індивідуальний процес дитячої 
творчості» [5, с. 206]. Джерелом формування 
мовленнєво-комунікативних умінь учнів є саме 
практична діяльність над мовним та 
мовленнєвим матеріалом. Уроки розвитку 
комунікативних умінь і навичок є умовною 
практичною лабораторією, в якій під час 
реалізації навчальних комунікативних ситуацій, 
що передбачають занурення у природу, життєву 
пригоду, професійну працю тощо, учні поряд із 
засвоєнням усіх рівнів мовної системи 
навчаються мотивовано, грамотно, доречно 
застосовувати теоретичні знання про 
лінгвістичні одиниці у мовленнєвій практиці. 
Зміст уроків розвитку комунікативних умінь і 
навичок спрямований на розвиток 
комунікативної компетентності, а саме на: 
засвоєння відомостей про мовлення, теорії 
комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, 
стилістики та культури мовлення; розвиток 
основних видів мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, читання, говоріння, письма); 
формування мовленнєвих і комунікативних 
умінь та навичок. 

Уроки розвитку комунікативних умінь і 
навичок обов’язково повинні здійснюватися на 
текстовій основі, лише за такої умови учні 
засвоюватимуть мовні засоби на функціонально-
стилістичній основі, що є особливо ефективним 
у процесі розвитку їхніх умінь створювати власні 
висловлювання. Т. Донченко переконана, що 
вивчення мови на текстовій основі дає «змогу 
показати мовні одиниці в системі з іншими в 
живому мовленні, поєднати вивчення мовних 
одиниць з розв’язанням комунікативних завдань, 
посилити мотиваційне забезпечення навчального 
процесу, розвивати в учнів чуття слова; 
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викликати і зберегти бажання говорити і писати 
рідною мовою» [2, с. 37]. 

На уроках розвитку комунікативних умінь і 
навичок відбувається формування 
комунікативної компетентності (мовленнєвого 
складника) й активно реалізовуються 
соціокультурна і діяльнісна (стратегічна) 
субкомпетентності. Ці уроки повинні 
відображати основні види робіт, передбачені 
чинною програмою в мовленнєвій змістовій 
лінії, а їх типи відповідати чітко означеній 
дидактичній меті. До змістового наповнення 
означених уроків входять теоретичні відомості 
про мовленнєві та комунікативні поняття і 
практична мовленнєво-комунікативна діяльність, 
спрямована на сприймання або вираження 
змістовного мовлення монологічного або 
діалогічного в усній чи писемній формі 
відповідно до ситуації спілкування. На нашу 
думку, уроки розвитку комунікативних умінь і 
навичок – це уроки, що передбачають 
формування мовленнєвої субкомпетентності 
учнів, спрямовані на засвоєння мовленнєвої та 
комунікативної теорії, розвиток усіх видів 
мовленнєвої діяльності і цілісне формування 
комунікативної компетентності учнів. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму. На сучасному етапі 
модернізації шкільної мовної освіти особливої 
актуальності, значущості та важливості 
набувають концептуальні положення 
В. Сухомлинського щодо формування 
комунікативної компетентності учнів, а саме 
розвитку їх мовленнєвої діяльності на уроках 

української мови. Взаємозв’язок розвитку 
мовлення та мислення – першооснова і необхідна 
умова успішного формування комунікативної 
компетентності учнів, що найбільшою мірою 
здійснюється на уроках нової формації, а саме на 
уроках розвитку комунікативних умінь та 
навичок, що стають пріоритетними в сучасній 
шкільній практиці. Подальших наукових 
досліджень потребують зміст, структура і 
технологія підготовки й проведення уроків 
комунікативних умінь та навичок в основній 
школі.  
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ВИРОБНИЧОЇ 
ПРАЦІ У ПАВЛИСЬКІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ  

ПРОТЯГОМ 50-70 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

Валентина КУШНІР (Умань) 
В статті поданий аналіз досвіду роботи по впровадженню професійної профілізації у Павлиській середній школі 

В.О. Сухомлинським. Педагогічним колективом школи було реалізовано систему позакласного навчально-трудового 
виховання школярів, яка дозволяла випускнику орієнтуватися  в головних галузях виробництва і мати вміння та навички, 
які полегшують свідомий вибір спеціальності. В.О.Сухомлинським було обґрунтовано необхідність позакласної роботи та 
апробовано гурткову роботу як позакласну форму профільної освіти. 

Ключові слова: профільне навчання, професійна орієнтація, гуртки. 
В статье представлен анализ опыта работы по внедрению профессиональной профилизации в Павлышской средней 

школе В.А. Сухомлинским. Педагогическим коллективом школы было реализовано систему внеклассного учебно-трудового 
воспитания школьников, которая позволяла выпускнику ориентироваться в основных отраслях производства и иметь 
умения и навыки, которые облегчают осознанный выбор специальности. В.А.Сухомлинским было обосновано 
необходимость внеклассной работы и апробировано кружковую работу как внеклассную форму профильного образования. 

Ключевые слова: профильное обучение, профессиональная ориентация, кружки. 
Актуальність дослідження. Введення в 

старшій школі профільного навчання нині є 
однією із найпоширеніших новацій середньої 
освіти, яка має чималий досвід. Адже важливими 

функціями старшого ступеню навчання є 
забезпечення учням завершення повної середньої 
освіти та підготовка до життя та праці у 
сучасному суспільстві, сприяння їх соціальної 
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адаптації в умовах мінливого світу, допомога 
старшокласникам в самовизначенні, виборі 
подальшого життєвого шляху у відповідності з їх 
нахилами, можливостями і здібностями. Однак 
на практиці старша школа орієнтує випускників 
головним чином на вступ до вишу. Водночас 
вона не завжди допомагає їм у самовизначенні, 
часто вибір вищого навчального закладу учнем 
виявляється випадковим. Непрофільна 
підготовка старшокласників у загальноосвітній 
школі породила багаточисельні підготовчі 
відділення вищих закладів освіти, репетиторство, 
платні курси тощо. 

Профільне навчання в середній школі ми 
розглядаємо як продуману систему, яка включає 
як основну так і додаткову освіту, допрофесійну 
та навчальну професійну підготовку, а також 
зв'язок загальноосвітньої школи із вищими 
навчальними закладами.   

Реалізація у вітчизняній старшій школі 
профільного навчання має чималий досвід, 
вивчення якого дозволяє виявити його тенденції 
розвитку, різновиди та особливості. 

Радянська система освіти, яку вважали у 50-
70 роках однією із найкращих у світі, 
відрізнялася тим, що мала єдиний державний 
навчальний план, єдині обов’язкові по всім 
предметам програми, бажання створити єдину 
матеріальну, навчально-технічну базу освітнього 
процесу. Звичайно міські і сільські школи сильно 
відрізнялися, існували і спеціалізовані школи, 
школи для політичної еліти, однак масова школа 
була досить однорідною. Профільна 
диференціація змісту загальноосвітнього 
навчання фактично здійснювалася в рамках 
факультативних занять.  

Радянська державна політика  в галузі освіти 
у визначених хронологічних межах щодо її 
різних аспектів, зокрема диференціації навчання, 
була предметом дослідження російських 
(А.І. Арапов, П. Р. Атутов, М.В. Богуславський, 
М.Б. Вендровська, М.А. Кондратьєва, 
М.А. Мельников та ін.) та українських 
(О.В. Адаменко, А.Д. .Бондар, І.К. Білодід, 
Л.Д. Березівська, М. С. Гриценко, Н.А. Калі-
ніченко, К.Ф. Присяжнюк, М.Д. Ярмаченко та 
ін.) учених.  

Метою нашої статті є виявлення 
особливостей впровадження профільного 
навчання в радянській середній школі протягом  
50-70 років ХХ століття на прикладі досвіду 
Павлиської середньої школи. 

Прийнятий в 1958 році «Закон про зміцнення 
зв’язку школи з життям і про подальший 
розвиток системи народної освіти в СРСР» 
проголошував «основним завданням радянської 
середньої школи» – «підготовку учнів до життя, 
суспільно-корисної праці, подальше підвищення 
рівня загальної і політичної освіти...”, акцентував 

увагу на потребі тісного зв’язку навчання і 
виробничої праці [3, 56]. 

Відповідно до партійної директиви 
десятирічні школи стали змінюватися в різні 
типи міські і сільські загальноосвітні школи з 
виробничим навчанням. Виробниче навчання 
здійснювалося в навчальних і виробничих цехах 
ближніх підприємств, в учнівських бригадах 
колгоспів та радгоспів, в навчальних 
господарствах, в шкільних і міжшкільних 
виробничих майстернях.  

Таким чином, у кінці 50-х – початку 60 – 
років вітчизняною системою освіти був взятий 
курс на поєднання диференційованого 
виробничого навчання і єдиної для всіх загальної 
освіти. 

Навчальні плани шкіл цього періоду були 
побудовані на збереженні встановленого 
співвідношення єдиного об’єму і змісту основ 
наук і варіативного виробничого навчання. 

Визначення професій, по яким повинна 
здійснюватися підготовка учнів середньої школи 
з виробничим навчанням, здійснювалося 
диференційовано в залежності від наявності 
виробничої бази, потреби в кадрах народного 
господарства, бажання та інтересів учнів, 
особливості роботи міських та сільських шкіл. 

1960-1961 роках Державним Комітетом Ради 
Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті 
було розроблено загальний перелік професій для 
підготовки учнів у середніх школах, в якому 
рекомендовано близько 1800 спеціальностей 
середньої важкості. Однак спрощений підхід до 
вибору профіля виробничого навчання був 
характерним для багатьох шкіл. Так, 
Р.А. Медвєдєв  у статті „О выборе профессии в 
средней школе” звертав увагу на те, що у 
багатьох містах відбувається масова підготовка 
молоді до найпоширеніших професій: токар, 
фрезеровщик, швачка, а в змісті підготовки 
недостатньо висвітлені вимоги нової техніки. За 
його даними лише 1961році школи Києва 
випустили біля 3-тисяч швачок. Такий 
однобічний підхід до вибору школами професій  
ускладнював пошук роботи для молоді.  

Відмічалися і інші недоліки роботи шкіл 
щодо професійної орієнтації учнів: низький 
рівень навчально-матеріальної бази багатьох 
шкіл, недостатнє вирішення питання профілів 
професійної підготовки дівчат [1, с. 223; 2, 
с. 25.]. Частим явищем була обмежена кількість 
спеціальностей до яких готували у школі, тому 
учні змушені були навчатися цим професіям 
незалежно від своїх інтересів і вподобань. Це 
пояснювали дуже просто: ”...інтереси і задатки 
15-16-річних учнів часто ще нестійкі, здібності 
проявляються неповністю. Тому важко говорити 
про повну добровільність школяра у  виборі 
професії” [2, с. 25]. 
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У контексті тогочасних реалій особливо 
чітко вирізнявся досвід підготовки школярів по 
різним профілям виробничого навчання у 
Павлиській середній школі В.О.Сухомлинського. 
Свій експеримент ґрунтовнішого вивчення 
учнями середньої школи вибраної галузі і 
отримання ними практичних навиків певної 
спеціальності педагог розпочав 1947 року. 
Поступово, починаючи з 1948/49 навчального 
року, учні 8-10 класів Павлиської школи почали 
оволодівати масовими робочими професіями. За 
даними вченого, вже в 1950/51 навчальному році 
школа підготувала „14 трактористів, 5 
комбайнерів, 7 токарів, 4 слюсарів, 14 садівників 
та лісівників, 12 шовківників” [14, с. 12]. 

Щодо профільного навчання, то 
В.О.Сухомлинський вважав, що перш за все 
школа повинна забезпечити всебічний розвиток 
особистості, а також сприяти розвитку 
індивідуальних нахилів та здібностей, формувати 
покликання, професійну орієнтацію. Водночас 
педагог наголошував, що останні призначення 
розглядаються в тісному взаємозв’язку. «Кожний 
повинен бути в певній мірі і математиком, і 
фізиком, і хіміком, і біологом, і істориком, і 
літерознавцем – у тій мірі, в якій це необхідно 
для всебічного розвитку» – писав 
В.О.Сухомлинський. «Тому, не можна 
погодитися з думкою, що, мовляв, для тих у кого 
немає, наприклад, математичних здібностей, 
допустимі і поверхові знання з цього предмета» 
[5, с. 92].  

Відтак, продовжує педагог, школа не 
повинна готувати старшокласників  лише  до 
вступу у вищі навчальні заклади. Випускники 
повинні бути готові до «трудової діяльності у 
сфері суспільного виробництва, до швидкого 
оволодіння масовими професіями, до праці, яка 
особливо потрібна суспільству в даний момент» 
[6, с. 551]. У вирішенні цих завдань істотну роль, 
на думку вченого, має відіграти професійна 
орієнтація, «суть якої полягає в тому, щоб 
полегшити кожній молодій людині вибір 
майбутньої спеціальності відповідно до її 
задатків, інтересів, здібностей» [6, с. 551]. 

На основі багаторічних практичних 
спостережень та експериментів, виважених 
висновків та переконань, директор Павлиської 
середньої школи створив власну оригінальну 
систему трудової підготовки молоді. І хоча з 
часом деякі грані цієї системи змінювалися, 
однак стержень її залишився незмінним, що 
ґрунтувався на завданні «відкрити  в кожній 
людині її задатки і здібності, дати їй щастя 
цікавої, інтелектуально повноцінної творчої 
праці для суспільства» [7, с. 17]. 

Перші розвідки В.О.Сухомлинського, що 
узагальнювали власний практичний досвід 
професійної орієнтації учнів, з’явився у 50-ті 
роки минулого століття.  Результати проведеної 

роботи були висвітлені в таких працях: 
„Підготовка учнів до трудової діяльності” 
(1957р.), „Трудовое воспитание в сельской 
школе” (1957 р.), „Воспитание 
коммунистического отношения к труду (опыты 
воспитательной работы в сельской школе)” 
(1959р.) та статтях „Про підготовку учнів до 
майбутньої практичної роботи” (Радянська 
школа, 1952), „В защиту производственного 
обучения в школах Украины” (Политехническое 
обучение, 1959), „Взаємозалежність змісту і 
форми трудового виховання” (Школа и 
производства, 1960), „За творческое отношение 
учащихся к труду” (Школа и производство, 
1961), „О некоторых вопросах культуры труда” 
(Школа и производство, 1962) та інш.    

На думку В.О.Сухомлинського, вибір 
спеціальності учнем є ”певним етапом духовного 
розвитку людини”, тому він має бути 
обов’язково свідомим. Завдання школи вбачав 
педагог у якомога кращій підготовці людини до 
цього етапу. Отож, момент професійного вибору 
людини передував процес глибокого вивчення та 
розвиток індивідуальних здібностей кожного 
учня через включення їх у різноманітні види 
діяльності. „Дуже важливо, щоб задовго до 
прийняття рішення про вибір спеціальності, – 
вважав В.О.Сухомлинський, – учень уже набув 
багато умінь та навичок із різних спеціальностей 
та навчився їх творчо застосовувати у праці” [5, 
с. 205].   

В.Сухомлинський був переконаний, що в 
період дитинства, в період пізнання світу 
необхідно дати можливість дитині пізнати 
радість праці, тим самим пізнати себе. Важливо в 
цьому віці, на думку педагога, знайомити дитину 
з різноманітними видами праці, дати можливість 
їй спробувати свої сили в тій чи іншій галузі, 
відчути першу радість успіху від виконаної 
справи, почуття захоплення.  Період юності і 
отроцтва, на думку В.Сухомлинського, – це 
“період самовизначення, становлення 
особистості – поглядів, переконань, нахилів, 
здібностей, покликання” [8, с. 172]. У цьому віці 
відбувається цілеспрямований пошук власного 
життєвого шляху, людина утверджує в активній 
діяльності свої творчі сили.  

У Павлиській середній школі щорічно діяла 
велика кількість гуртків, де учні мали змогу 
спробувати свої сили в тому чи іншому виді 
діяльності, знайти свою справу, досягти в ній 
майстерності. У протоколі обговорення плану 
роботи школи на 1965-66н/р. затверджено: “З 
метою розвитку здібностей та індивідуальних 
нахилів учнів продовжити залучати їх до роботи 
у створених науково-предметних та технічних 
гуртках: 1. Літературно-творчі. 2. Юних 
математиків. 3. Юних краєзнавців. 4. Музичний. 
5. Драматичний. 6. Іноземних мов. 7. Спортивні 
секції. 8. Науково-технічний. 9. Науково-



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск 123(I) 
 

 

 201 

біологічний. 10. Науково-хімічний. 11. Науково-
філософський. 12. Автоматики і електроніки. 13. 
Юних рослинників, пасічників, садоводів. 14. 
Юних мотористів. 15. Юних слюсарів. 16. Юних 
електротехніків. 17. Юних радіотехніків. 18. 
Юних кінотехніків. 19. Юних столярів та інші” 
[9, с. 44]. 

Кожен гурток, зазначав В.О. Сухомлинський 
жив «по своїм законам самодіяльності». 
Керівниками гуртків були вчителі, які були 
майстрами справи. Однак їх було, пише 
В.О.Сухомлинський, лише 15, всі інші 
старшокласники, закохані в улюблену справу. 
Біля такого юного майстра групувалися ще 
кілька дітей [10, с. 28]. 

Позакласна гурткова робота дозволяла 
вчителеві повною мірою враховувати 
індивідуальні особливості учнів школи, та 
допомогти кожному у виборі сфери трудової 
діяльності. У процесі такої праці учні 
засвоювали трудові вміння та навички, 
проникали в суть закономірностей розвитку 
природи, розвивали організаторські здібності, 
поступово усвідомлювали суспільну значущість 
праці. Водночас дитина могла обрати кілька 
гуртків і зрозуміти, до чого має хист, 
ознайомитися з майбутніми професійними 
навичками. 

З якого ж віку діти в школі 
В.О.Сухомлинського починали відвідувати 
гуртки? Віповідь знаходимо у статті педагога «О 
системе трудового воспитания учащихся 
младшего и среднего возраста» («журнал 
«Советская педагогика» №7, 1959). Автор 
зазначає, що «ступінь свідомості вибору масової 
робочої спеціальності старшокласниками 
знаходиться в прямій залежності від того, 
наскільки різноманітною, різнобічною є їх праця 
у молодшому та середньому віці» [11, с. 3]. Отже 
відвідування гуртків дітьми школи не було 
хаотичним чи ситуативним. Педагогом була 
розроблена система трудового виховання учнів 
молодшого, середнього та старшого віку в ході 
якої старшокласники проходили виробниче  
навчання і отримували масові робочі 
спеціальності.  

Цікаво, що педагог був переконаним, що 
«суперечки про те, коли необхідно включати 
дітей до виробничої праці є безпредметними» 
[11, с. 4]. На його думку, з перших днів 
перебування дитини в школі необхідно її 
задіювати у різні види трудової діяльності, які 
посильні їй. Це сприяє формуванню морального 
обліку дитини, її свідомого ставлення до праці та 
виховання працелюбства. У Павлиській середній 
школі не було жодного вихованця, який би не 
працював у гуртку за своїм вибором. Діти 
молодшого та середнього віку відвідували 
гуртки «юних конструкторів, будівельників, 

механізаторів, токарів, електротехніків, 
рослинників, садівників, бджільників, 
шовківників, квітникарів, селекціонерів, 
ґрунтознавців, автоматики і телемеханіки» [5, 
с. 173]. 

Що ж стосується старшокласників, то 
повертаємося до статті  В.О.Сухомлинського 
«Производственному обучению – широкую 
политехническую основу», яка вийшла у 
першому номері журналу «Советская 
педагогика» 1960 року. У ній педагог підсумовує  
результати трьохрічного досвіду роботи по 
підготовці молоді до виробничої праці у 
Павлиській середній школі.  

Нашу увагу в цій статті  привернув аналіз 
педагога практичних умінь і навичок, якими 
оволоділи школярі за три роки – з 8 по 10 клас. 
Судіть самі.  

У 8 класі школярі оволоділи знаннями та 
навичками роботи з металом, обробкою його на 
свердлильному, токарному станках та слюсарній 
справі. Практично ці навички закріпили 
протягом виробничої практики в РТС, де 
ремонтували машини,  і обладнання, а також 
виготовляли інструменти і деталі машин, що і 
слугувало зарахуванням практики. 

Водночас протягом цього ж року школярі 
вивчали комбайн. А на літніх канікулах 
проходили виробничу практику, виконуючи 
обов’язки помічника комбайнера. Для дівчат 
альтернативою  був мотоцикл. 

У 9 класі хлопці вивчали дизельний, а 
дівчата – садово-городній трактор. Протягом 
літньої практики працювали помічниками 
тракториста на обробці та посіві зернових та 
технічних культур, а також на тваринницьких 
фермах. Також дев’ятикласники здобували 
навички керування автомобілем. 

У 10 класі всі учні вивчали курс 
електротехніки і прохолоди відповідний 
практикум. Діти самостійно робили генератори 
перемінного току невеликої сили. Водночас 
дівчата освоювали роботу на електрошвейній 
машині. 

Підсумовуючи, педагог зазначає, що до 
моменту закінчення неповної середньої школи  
школярі уміють не лише керувати 
електрогенератором, а й можуть своїми руками 
зробити діючу модель електромотора, не лише 
уміють керувати мотоциклом та автомобілем, а й 
роблять нескладний ремонт двигуна 
внутрішнього згорання.  

Водночас оволодіння навичками керування 
машинами і механізмами в школі протягом трьох 
років тісно був пов'язаний з обробкою ґрунтів, 
доглядом за рослинами і тваринами, 
вирощуванням плодових та декоративних дерев 
та інше [12, с. 35-44].  
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Всі учні, які закінчили Павлиську середню 
школу в 1959 році (їх було 45 осіб), здобули 
масову спеціальність механізатора широкого 
профіля колгоспного виробництва. А також, що 
саме головне, до закінчення школи діти здобули 
різноманітні уміння та навики, які їм 
пригодяться в житті, та випробували свої сили і 
здібності. На жаль сучасний випускник  отримує 
лише знання, а практичних умінь, не кажучи вже 
за професію, дуже обмаль, лише на уроках 
трудового навчання. 

Можна було б запитати: а що ж з 
матеріальною базою, хто допомагав її 
створювати? Для В.О.Сухомлинського створення 
матеріальної бази також було «великою 
педагогічною проблемою» [5, с. 169]. У статті 
«Развитие индивидуальных способностей и 
наклонностей учащихся», яка вийшла в журналі 
«Советская педагогика» за 1962 рік, педагог 
зізнавався, що «педагогічному колективу 
прийшлося дуже довго потрудитися, щоб 
створити матеріальну базу для праці дітей» [10, 
с. 25]. Далі читаємо: в школі було облаштовано 
«чотири кімнати технічної творчості, три 
майстерні (одна столярна і дві металообробні), 
дві кімнати для занять з машинознавства, дві 
кімнати і п’ять куточків для конструювання і 
моделювання, для монтажних та 
електротехнічних робіт, радіолабораторія, 
кімната для занять по автоматиці та 
телемеханіці, декілька куточків юних 
мотористів, спеціальний гараж для 
мікролітражної автомашини, зібраної старшими 
школярами  та вчителями». Діти мали змогу 
працювати з різноманітними простими та 
складними інструментами, зокрема 
«електролобзики для молодших школярів….., 
маленькі токарні і свердлильні станки для 
виготовлення іграшкових деталей….., маленькі 
тиски, запилювачі, молоточки, плоскогубці та 
набори матеріалів: проволоки, металеві 
пластинки, різні болти, гайки та інше» [10, с. 26]. 

Ще в школі були повністю обладнані 
необхідним кабінети електротехніки, 
електроніки та автоматики, робоча кімната по 
радіотехніці. Далі  в статті зазначається, що 
великого значення колектив школи приділяв 
пробудженню та розвитку у своїх вихованців 
здібностей до художньої творчості, в галузях 
прикладного мистецтва, музики та літератури. З 
огляду на це в школі були обладнані керамічна 
майстерня, куточок художнього випилювання та 
випалювання, куток живопису. Музичні 
здібності діти мали змогу розвивати у хорових 
колективом, в дитячому оркестрі народних 
інструментів,  у гуртку юних баяністів. Діяли в 
школі і літературно-творчі гуртки. Робота в 
гуртках проводилася з метою всебічного 
розвитку дітей, а не надання професійних умінь 
та навичків [10, с. 27].  

Для набуття навичків у сфері сільського 
господарства діяли дві теплиці, одна з них – 
лимонарій, зелена лабораторія, кабінет живої 
природи, фруктовий сад, плодорозсадник, 
навчально-дослідна ділянка, шкільна пасіка, 
кролеферма. 

Водночас школярі мали свій куточок на 
колгоспних свинофермі, фермі великої рогатої 
худоби, молочно-товарній фермі, птицефермі, 
кролефермі та інше.  

Як бачимо, матеріальна база школи для 
гурткової роботи була забезпечена на вищому 
рівні. Можемо лишень уявити якої праці це 
коштувало для всього колективу школи. Однак 
діти мали змогу шукати себе, своє покликання, 
свої інтереси в межах власної школи. 

Висновок. Отже,  аналіз досвіду професійної 
профілізації  в Павлиській середній школі 
дозволяє нам стверджувати, що педагогічним 
колективом школи було реалізовано таку 
систему позакласного навчально-трудового 
виховання школярів, яка дозволяла випускнику 
орієнтуватися  в головних галузях виробництва і 
мати вміння та навички, які полегшують 
свідомий вибір спеціальності. 
В.О. Сухомлинським було обґрунтовано 
необхідність позакласної роботи та апробовано 
гурткову роботу як позакласну форму профільної 
освіти. Педагог вважав, що шкільні програми з 
трудового навчання не можуть вирішити 
професійної орієнтації учня, його готовності до 
ефективної виробничої праці. Його досвід 
формування у школярів професійної орієнтації в 
умовах середньої загальноосвітньої школи через 
гурткову роботу та забезпечення матеріальної 
бази є важливим орієнтиром сучасної школи.  
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КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  
В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Василь ЛИКОВ (Кіровоград) 
Автор розкрив сутність ідей павлиського педагога з проблеми формування здатності до творчості. 
Ключові слова: креативна педагогіка, творче мислення, творчий продукт, рівні творчості. 
Автор раскрыл сущность идей павлышского педагога по проблеме формирования способности к творчеству. 
Ключевые слова: креативная педагогика, творческое мышление, творческий продукт, уровни творчества. 

В.О. Сухомлинський – видатний педагог ХХ 
сторіччя – є нашим сучасником, бо заклав основи 
нової педагогіки – педагогіки ХХІ століття, а 
саме: гуманізацію освіти; демократизацію 
стосунків; технологізацію навчально-виховного 
процесу; етнізацію виховання (в етнопедагогіці 
виховував дітей обрядом, піснею, казкою, 
народним календарем [9, с. 69–76]; в етно-
лінгвістиці – словом [1, с. 3–4]. Павлиський 
Мудрець всьому світу дав зразки ефективного 
навчання дітей, педагогічного догляду за 
ними,гідного виховання справжньої особистості. 
Цього не сталося, коли б він не обґрунтував ідеї 
креативної педагогіки, які є знахідкою у 
підготовці майбутніх учителів. 

Епоха активного впровадження концепції 
інформаційного суспільства, за висловом 
академіка НАПН України В.Г. Кузя, вимагає від 
учителя креативності [8, с. 28–29]. 

Здатність до творчості – актуальна 
проблема, бо на сучасному етапі виховувати та 
навчати школярів без внесення нового, 
продуктивного, оригінального – неможливо. 

У психолого-педагогічній літературі 
«креативний» (лат.) – той, що створює, а саме: 
побудова нового; самовираження творця; 
блискуче вирішення задачі; оригінальне 
мислення; процес, спрямований на реалізацію 
уяви, фантазії, здібностей, таланту. 

Метою статті є виокремлення ідей 
В.О. Сухомлинського про креативну педагогіку, 
а також дослідження педагогічних умов 

формування здатності до творчості у майбутніх 
учителів. 

Завданнями були: з’ясувати сутність, 
креативності у зарубіжних і вітчизняних 
дослідженнях та розкрити зміст формування у 
студентів цієї якості в процесі вивчення 
педагогічних дисциплін. 

Зарубіжні дослідники креативність 
називають як: 

 процес нестандартного мислення 
(Д. Гілфорд); 

 досягнення до запасів загальнолюдських 
знань (Д. Фельдман); 

 доповнення до запасів загальнолюдських 
знань (С. Тейлор) 

Вчені із США Ф. Баррон і Д. Харрінгтон [2, 
c. 210] дають характеристику креативності, 
називають її ознаки, а саме: оригінальність, 
валідність, адекватність мети, оптимальність. 

Названі автори зазначають, що створення 
нового творчого продукту залежить від 
особистості творця, його внутрішньої мотивації, 
здатності уміло використовувати нові підходи, 
виходячи за межі стереотипних асоціацій. На 
думку дослідників, креативний процес 
немислимий без глибокого інтелекту (IQ), 
інсайту («осяяння») та творчого середовища. 

Отже, ми можемо виокремити умови 
формування креативності: 

1. Наявність креативного способу 
мислення. 

2. Високий інтелект та компетентність. 
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3. Уміння відійти від стандарту, трафарету. 
4. Здатність вирішувати конфлікт між 

традиційним та новим. 
5. Бажання домогтися успіху та 

ефективності. 
Академік С.У. Гончаренко [4, c. 326], назвав 

творчість як продуктивну людську діяльність, що 
породжує якісно нові цінності суспільного 
значення. Автор радить, що креативний учитель 
повинен залучати своїх учнів до глибокого 
здобуття освіти, стимулювати самостійну 
діяльність, розвивати творчі інтереси, формувати 
наполегливість, творчий пошук. 

Говорячи про педагогічну творчість, 
названий автор зазначає, що це «оригінальний і 
високоефективний підхід учителя до навчально-
виховних завдань» [4, c. 326]. 

Дійсно, сучасний учитель немислимий без 
умінь та навичок реалізовувати методи  наукових 
досліджень, методи діагностики та проектування 
особистості школяра, вироблення стратегії та 
тактики педагогічної діяльності, критичного 
використання передового педагогічного досвіду 
з проблеми формування креативності. 

Креативність – це творчий процес, внаслідок 
якого створюються матеріальні чи духовні 
цінності, твори мистецтва, наукові відкриття, 
раціоналізаторські винаходи в техніці, новітні 
технології виховання та навчання молоді. 

Творчий процес, на думку дослідника 
В.І. Войтка [7, c. 166], має основні етапи: задум; 
робота з його реалізації; втілення задуму; 
обнародування результатів творення; публічна 
оцінка творчості; удосконалення та 
доопрацювання творчого продукту. 

Названий автор зазначає, що творчий процес 
немислимий без зв’язку особистості творця з 
епохою, з його світоглядом, здібностями, 
талантом, життєвими умовами, досвідом. 

У вітчизняній педагогіці взірцем у залученні 
школярів до творчості є видатний Учитель 
В.О. Сухомлинський (1918–1970). Він 
критикував тогочасну школу за те, що в ній «не 
вистачає розумового виховання – спеціальної 
роботи, спрямованої на розвиток здібностей 
учня» [11, c. 340]. 

Учений радить: 
а) в основу системи навчання слід покласти 

живе слово і творчість дитини; 
б) школярі не повинні повторювати чужих 

думок, а творити власні; 
в) впроваджувати уроки мислення, де у 

дітей розвивалися б допитливість, цікавість, 
гострота розуму, яскравість уяви. 

Педагог зазначав, що «…впливати на розум, 
почуття, волю, переконання, самосвідомість 
школярів слід тим же самим…» [11, c. 420] і тоді, 
на його думку, практична педагогіка буде 
доведена не тільки до майстерності, але й 
піднята до рівня мистецтва. 

В.О. Сухомлинський – творча особистість. 
Він дбав про те, щоб учителі розбуджували 
інтерес до знань, спонукали дітей до мислення, 
яке «…супроводжувалося б почуттями 
піднесення, схвильованості, подиву, 
зачудування…» [13, c. 479]. На думку автора, за 
цих умов школярі будуть відчувати радість 
творчості. 

Важливим аспектом креативного навчання 
учений виділяє формування учителем уміння в 
учнів усвідомити точки зіткнення між фактами і 
явищами, завдяки чому «…розкривається щось 
нове». Зміст цього аспекту В.О. Сухомлинський 
подає у 25-й пораді книги для сучасних учителів 
«Сто порад учителеві» [13, c. 479]. 

Систему роботи педагога з розвитку творчих 
здібностей школярів Павлиської школи 
характеризує синтез інтелекту та громадянської 
гідності. Спочатку був альбом колективної 
творчості, куди діти записували свої мрії, 
вигадки, влучні вирази та слова, потім – 
п’ятикласники ставали вихователями 
дошкільнят, вели мікрогуртки поетичної 
творчості. На наступному етапі залучали дітей 
до світу цифр та іноземної мови. 
Старшокласники були учасниками вечорів 
науки і техніки, готуючи доповіді та 
повідомлення. 

Таким чином, залучаючи школярів до 
інтелектуального життя, В.О. Сухомлинський 
розвивав у них креативність, виховував 
моральну гідність. Він ставив мету – знання як 
цінність особистості повинні набувати 
морального забарвлення, переживати як радість, 
честь, багатство та достоїнство особистості. З 
цією метою Вчитель організував групи 
старшокласників, які працювали в Центрі 
осередків культури, де для населення Павлиша 
проводили вечори природничих наукових знань 
та літературні читання. Просвітництво було 
дієвою формою виховання творчого ставлення 
до навколишнього світу. 

Отже, видатний педагог реалізував не тільки 
в навчанні, але й у виховній роботі новаторську 
технологію виховання у школярів здатності до 
творчості, складовою якої є «виховання творчого 
характеру розуму». Названа технологія базується 
на системі впливів на внутрішній світ 
особистості з метою формування у неї творчого 
способу життя, усвідомлення недоліків свого 
характеру, залучення до творчої праці, 
критичного ставлення до сьогодення. 

Називаючи проблему творчості 
«педагогічною цілиною» [11, c. 565], він 
вирішував проблему байдужості дітей та молоді 
до пізнання нового, боровся проти убогості 
творчого початку в духовному житті людей. 
Обґрунтувавши методику виховання творчого 
характеру розуму, педагог накреслив такі 
напрямки роботи [1, c. 566], а саме: 
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 формування творчого натхнення як 
потреби; 

 стимулювання одухотвореності творчим 
процесом; 

 культивування духовного задоволення 
від праці; 

 синтезування інтелекту, морального та 
естетичного багатства особистості. 

Отже, педагог глибоко проник у психологію 
творчості, яка немислима без натхнення, 
одухотвореності, задоволення та гармонії 
розуму, моралі та краси. 

Сучасна психолого-педагогічна наука 
використовуючи надбання попередників про 
креативність, досліджує природу та рівні 
творчості, створює нові технології та 
діагностики, запроваджує систему формування 
творчого потенціалу майбутнього вчителя, 
визначає умови формування майстерності 
фахівця. 

Досліджуючи природу творчості, 
Д.Б. Богоявленська [3, c. 53] розвинула теорію, 
яка спирається на предметно-практичну 
діяльність. Автор пропонує такі рівні творчості, 
а саме: 

а) пізнавально-алгоритмічний, в якому 
педагог-творець по-новому, успішно та емоційно 
вирішує запропоновані завдання за встановленим 
алгоритмом; 

б) евристичний, в процесі якого 
формується активний пошук нового, високий 
рівень інтелекту, глибокий аналіз завдання, 
інтелектуальна активність; 

в) стимулювально-продуктивний, де 
«креатив» починається з того, перед чим 
зупиняється «еврист» – з постановки питання 
«Чому?». Здібна до творчості особистість на 
цьому рівні розкриває внутрішні закономірності 
явища, що оптимізує результати практичної 
діяльності, стимулює постановку проблеми на 
креативному рівні інтелектуальної активності. 

Отже, на наш погляд, схема даного 
дослідження зводиться до таких циклів: 
«програма» – «пошук» – «аналіз» – 
«закономірність» – «стимул» – «новий продукт», 
де креативність творця проявляється на кожному 
із етапів. 

Учений В. Моляко [10, c. 8–9], досліджуючи 
проблему проектування особистості 
професіонала, обґрунтовує технологію та типи 
виявів творчого пошуку, а саме: 

 використання аналогій, або наслідувань; 
 реалізація перестановок, поєднань частин 

(комбінацій); 
 пошук, спрямований на принципові зміни 

(реконструкцію); 
 пошукова робота фахівця за інтуїцією 

(здогадкою). 

Дійсно, у формуванні креативності 
майбутніх учителів робота буде ефективною за 
умови глибокого проникнення у психологію 
мислення суб’єкта, активного використання 
мислення студентів, залучення до різноманітних 
форм пошукової діяльності, використовуючи ідеї 
зарубіжних та вітчизняних учених. 

У формуванні креативності основою є, на 
думку дослідниці Л.В. Драгієвої [5, c. 269], 
творчий потенціал особистості, яка володіє 
високим рівнем знань, має нестандартне 
мислення, потяг до нового, оригінального, уміє 
відкинути звичайне, шаблонне. 

Обґрунтовуючи умови формування творчого 
потенціалу майбутнього вчителя, автор 
пропонує: стимулювати його активність;навчати 
проектувати освітній процес; широко 
використовувати креативний підхід; впливати на 
саморозвиток особистості [5, c. 270]. 

Ефективність даної проблеми, як зазначає 
дослідниця [5, c. 271], може здійснюватися 
поетапно: спочатку осягнення азів професії; 
відтворення готових схем педагогічної праці; 
набуття умінь вести пошук; перетворення 
традиційних форм і способів виховання та 
навчання на продуктивні, а потім – генерація 
нових ідей, здійснення педагогічних відкриттів. 

Нам імпонує така схема, яка обґрунтовує 
умови ефективної творчості майбутніх учителів 
та програму формування їхнього творчого 
потенціалу, без яких, на нашу думку, неможлива 
креативність. 

Творчість особистості педагога, на думку 
дослідника педагогічних умов формування 
майстерності майбутнього вчителя М.М. Дубінки 
[6, c. 193] – це така діяльність,  результатом якої 
є створення якісно нових цінностей. Творчість 
учителя – це, перш за все, професійні здібності, 
глибокі знання, практичний досвід, завдяки яким 
створюється новий та оригінальний продукт. 

Автор зазначає [6, c. 33], що педагог 
повинен мати творчий склад мислення, 
перебувати у постійному творчому пошуку при 
підготовці до занять, бути і сценаристом, і 
режисером, і актором. Успіх виховної роботи 
залежить від творчості вихователя, а саме: 

 як педагог уміє спілкуватися; 
 як вирішує педагогічні ситуації, 

перетворивши їх у педагогічні задачі; 
 як успішно працює з класом та активом. 
Названий дослідник, використовуючи 

креативну педагогіку В.О. Сухомлинського та 
особисто розроблену систему формування азів 
майстерності у майбутніх педагогів, успішно 
працює над розвитком творчого потенціалу 
кіровоградських студентів. 

В освоєнні педагогічної теорії слід привчати 
майбутніх вчителів творчо мислити, вбачати 
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сутність проблеми, аналізувати, а потім 
синтезувати педагогічні явища. Цьому сприяють: 

 проблемні питання типу «Виховання – 
це керування розвитком особистості чи насилля 
над дитиною?», «Як визначити закономірність у 
педагогіці?» При вивченні теми «Розвиток 
особистості» навчати студентів визначати 
спадкове та набуте. Допоможуть цьому 
педагогічні ситуації; 

 аналіз першоджерел. Кожен семінар 
слід починати з цієї форми. При вивченні «Теорії 
виховання» студенти аналізують працю 
В.О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям». 
Питання «В чому гуманізм педагога?», 
«Розкрийте сутність любові до дітей», «Як 
формувати духовність у школярів?» завжди 
сприяють думанню, спробам аналізу фактів, їх 
синтезу; 

 огляд педагогічних новин. На лекціях 
це здійснює викладач, на практичних заняттях – 
почергово студенти. 

На заняттях з «Основ педагогічної 
творчості» студенти обговорюють досвід 
передового вчителя початкових класів, який 
досяг ефективності у зміцненні дитячого 
колективу, дякуючи професійній реалізації 
принципів виховання. Викладач налаштовує 
студентів на використання: 

а) аналогії з досвідом А.С. Макаренка  (як 
він поєднував формування свідомості вихованців 
з їхньою поведінкою); 

б) комбінації у творчому пошуку, 
використовуючи досвід В.О. Сухомлинського у 
формуванні міцного колективу (розвиток 
комунікативних та творчих здібностей у 
проведенні свят Урожаю, Саду та спілкування 
дітей з природою, казкою, піснею); 

в) моделювання міцного дитячого 
колективу, де творчо поєдналися ідеї педагогів-
новаторів про залучення дітей до колективної 
праці (школа О.А. Захаренка) та колективної 
творчості у складанні казки (школа 
В.О. Сухомлинського). 

Отже, прилучення майбутніх учителів до 
аналізу педагогічних ідей, використовуючи 
аналогію (копіювання), комбінацію, 
реконструкцію (перетворення), проектування та 
моделювання, сприяє формуванню педагогічної 
свідомості, розвитку творчого мислення та 
креативного вирішення педагогічних задач. 

Майбутнім учителям, які відвідують уроки 
на педагогічній практиці, ми ставили завдання – 
виокремити елементи творчості педагога. 

Приклад 1. Учителька математики І.І. 
активізує розумову діяльність п’ятикласників 
засобом їх активного мислення, залучає до 
пошуку правильної відповіді, а це в свою чергу 
формує творчу позицію учнів: з інтересом 
вивчати предмет. 

Студенти набувають досвіду активізації 
мислення учнів, творчо ставитися до викладання. 

Приклад 2. Учитель літератури К.О. при 
вивченні нового матеріалу в 7-му класі успішно 
виявляє шляхи та засоби використання резервів 
пізнавальної активності учнів, а саме: 

 використовує уривок з фільму, який 
школярі коментують; 

 закріплюючи нові знання, проводить 
усну творчу самостійну роботу, де учні 
демонструють уяву, увагу, творчі здібності; 

 у технології «учитель – учень» виявляє 
успішний результат, дякуючи своїй креативності, 
організації творчої атмосфери в класі, при цьому 
не перевантажуючи школярів. 

Майбутні вчителі в захопленні від 
креативності вчителя, вчаться формувати в учнів 
творчі якості. 

Приклад 3. Викладач образотворчого 
мистецтва Т.А. навчає дітей 4-го класу творчої 
уяви, пропонуючи їм змінювати колір на 
малюнку «Натюрморт». Учитель спонукає дітей 
до відкриття можливостей виражати засобами 
мистецтва свої почуття та оцінки. 

Майбутні учителі занотовують діалог: 
Питання учителя Відповіді учнів 

1. Навіщо художнику 
колір? 

«Щою було схожим»,  
«Щоб предмет був 
правдивим». 

2. Що містить у собі 
колір? 

«Барви», «Красу», 
«Зовнішнє вираження». 

 
3. Що приховують 
фарби? 

«Суть», «Радість життя»,  
«Добрий чи поганий 
настрій». 

Педагог, аналізуючи відповіді дітей, 
пояснює, що колір виражає ставлення художника 
до об’єкта. На закріплення пропонує 
зафарбувати два контурні малюнка: 
«Королівство добрих чарівників» та «Царство 
злих віщунів». 

Діти «добро» наділяють яскравими, 
веселими, теплими, різнокольоровими фарбами, 
виражаючи своє захоплення, а «зло» – бляклими, 
блідими мазками, або темними, сумними 
фарбами, виражаючи свою відразу та негативне 
ставлення. 

Обговорюючи урок, і вчитель, і студенти 
зазначають, що він був цікавий, насичений, 
творчий, змушував школярів творчо мислити. 

Таким чином, формуючи у майбутніх 
учителів здатність до творчості у навчальній 
роботі з учнями, слід дотримуватися таких умов: 

1. Активізація мислення школярів із 
стимуляцією до навчальних дій веде до  
виховання творчої позиції, до зацікавленості у 
навчання. 

2. Залучення до творчості дітей немислиме 
без виявлення резервів їх пізнання, проведення 
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творчих робіт, високої креативності педагога, 
створення творчої атмосфери на уроці. 

3. Аналіз уроків учителів на педагогічній 
практиці – неоціненна школа для студентів, які 
вчаться бути креативними, запроваджувати 
оригінальні творчі завдання, уміло розвивати 
творчі здібності школярів, навчати їх виявляти 
своє ставлення до об’єкта та його змісту. 

4. Використання різноманітних форм 
організації при вивченні педагогічних дисциплін 
(теорії та методики виховання, спецкурсу та 
спецсемінару) сприяє розвитку у студентів 
ініціативи, активності, самостійності, 
комунікативних умінь, без чого немислима 
креативність. 

5. Залучення майбутніх учителів до 
діяльності педагогічного клубу «Сухомлинець», 
де вони вивчають ідеї Педагога, шефствують над 
сиротами та багатодітною сім’єю, вчаться бути 
милосердними, допомагають дітям у навчанні, 
накопичують досвід творчої роботи, – це добра 
школа формування креативного вчителя. 

6. Тільки за таких умов, за 
В.О. Сухомлинським, можна виховати творчого 
педагога. 
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ 
ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Алла ЛОПУХІВСЬКА (Київ) 
У статті розкривається проблема розвитку культури спілкування учнів сільської школи в педагогічній системі 

В. Сухомлинського. Розглянуто тенденції розвитку творчої особистості сільського школяра. З’ясовано завдання вчителя в 
організації виховної роботи з формування культури спілкування сільських школярів. 

Ключові слова: сільська школа, спілкування, культура спілкування, комунікативні вміння, творча особистіcть.  
В статье раскрывается проблема развития культуры общения учеников в педагогической системе В Сухомлинского. 

Рассматриваются тенденции развития творческой личности сельского школьника. Определяются задания учителя в 
организации воспитательной работы по формированию культуры общения сельских школьников. 

Ключевые слова: сельская школа, общение, культура общения, коммуникативные умения, творческая личность. 
Постановка проблеми. В умовах 

реформування сучасної освіти виникає 
необхідність творчо використовувати педагогічні 
ідеї і досвід В. Сухомлинського. У педагогічній 
спадщині видатного педагога сучасні вчителі 
знаходять підґрунтя для вироблення 
концептуальних засад оновлення навчально-
виховного процесу. 

Соціальне замовлення суспільства вимагає 
переорієнтації освіти від знаннєвої парадигми до 
компетентнісної, у змісті якої на перше місце 
висувається сума якостей, які необхідні для 
розв’язання життєвих проблем. Забезпечуючи 
знаннями, школа має сприяти становленню 
соціально зрілої особистості, яка здатна 
самореалізуватися в умовах динамічного 
суспільства.  
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Компетентнісно спрямована освіта за своєю 
сутністю зорієнтована на практичні результати, 
досвід особистої діяльності, що зумовлює зміни 
в орієнтації навчання, яке спрямовується на 
розвиток конкретних цінностей і життєво 
необхідних знань і умінь учнів. Водночас, 
удосконалення освітнього процесу з 
урахуванням компетентнісного підходу полягає в 
тому, щоб навчити учнів застосовувати здобуті 
знання і уміння в конкретних і життєвих 
ситуаціях. 

Навчально-виховний процес у школі 
спрямований на формування системи духовних 
цінностей учнів, на виховання моральної, творчої 
особистості. Найважливішою складовою 
частиною цієї роботи є організація людських 
потреб, розвиток світоглядних основ 
особистості. За твердженням В. Сухомлинського, 
для всебічного й гармонійного розвитку 
особистості необхідно піклуватися не тільки за 
освіченість підростаючого покоління, але й 
однаковою мірою виховувати і розвивати творчі, 
моральні якості учня. 

Повага до дитини, визнання складності її 
внутрішнього світу і необхідності 
відповідального ставлення до долі дитини – 
переконлива характеристика гуманістичної 
спрямованості педагогічної системи видатного 
педагога. Ефективність педагогічної системи 
В. Сухомлинського дає змогу рекомендувати 
педагогам оптимальні технології та методики 
навчання і виховання. Вони відкривають реальні 
способи формування у школярів перевірених 
життям взаємин з природою, з іншими людьми, 
із суспільством, що має важливе значення для 
їхнього гармонійного розвитку. 

Проблемі розвитку творчої особистості, 
формуванню її внутрішнього світу, організації її 
життя підпорядковане функціонування всієї 
системи. Зовнішній педагогічний вплив на 
дитину відбувається таким чином, щоб 
пробуджувати внутрішні сили, стимулювати 
прагнення до саморозвитку, творчості, 
створюючи для цього відповідні умови.  

Водночас виникає необхідність розширення 
і поглиблення досвіду спілкування учнів, 
стосунків між учнями і вчителями, школою і 
родиною. Поглиблення меж спілкування 
розглядається як розширення освітнього 
простору дитини, що досить важливо для 
сільської школи. Проте соціальні умови, в яких 
перебуває учень сільської школи, не дають йому 
повною мірою задовольнити ці потреби. Батьки, 
через нагальні проблеми, пов’язані з умовами 
життя на селі, зайнятістю господарством, не в 
змозі в достатньому обсязі спілкуватися з 
дитиною. Тому в школі необхідно компенсувати 
дефіцит спілкування школярів. 

З огляду на викладене, особливої уваги 
потребує проблема розвитку культури 

спілкування учнів сільської школи у педагогічній 
системі В. Сухомлинського. 

Аналіз останніх досліджень. Розвиток 
культури спілкування учнів сільської школи має 
свої особливості, зумовлені специфікою 
навчально-виховного процесу з урахуванням 
обмеженого соціально-культурного простору. 
Водночас сільська школа, незважаючи на 
існуючі протиріччя в суспільстві і в ній самій, 
залишається значним стимулом для розвитку 
життя в селі. Важливо підкреслити, що виховна 
система В. Сухомлинського склалася в 
результаті тривалого колективного експерименту 
в природних умовах, здійсненого педагогічним 
колективом Павлиської середньої школи на чолі 
з її директором. 

Сучасній сільській школі потрібна система 
навчання, яка забезпечувала б освітні потреби 
кожного учня, повною мірою враховувала його 
інтереси і можливості. Необхідно актуалізувати 
процес відбору таких видів, форм і методів 
організації спілкування, які забезпечили б 
індивідуально-диференційовану роботу з 
учнями, враховували б соціальні чинники впливу 
на результативність комунікативної діяльності в 
сільській загальноосвітній школі, оскільки діти 
мають обмежене число суб’єктів спілкування. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури 
свідчить про взаємозв’язок категорій 
компетентності та спілкування. Вчені 
К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, 
О. Бодальов, М. Каган, О. Леонтьєв, А. Мудрик 
вважають, що спілкування і є комунікативною 
діяльністю. Проте, на думку Г. Андреєвої, 
Е. Короткова, В. Кричевського, спілкування – це 
особливий різновид комунікації.  

Процесу спілкування як педагогічній 
проблемі надавали увагу Б. Ананьєв, 
Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв, 
Б. Ломов, С. Руденський, В. Сухомлинський. За 
твердженням В. Сухомлинського, спілкування 
треба розглядати як динамічну, ієрархічну 
саморозвивальну систему взаємодії особистості з 
навколишнім світом. Дослідження Н. Кузьміної, 
В. Мясищева, А. Петровського, В. Сластьоніна 
підтверджують, що комунікативні вміння 
формуються у процесі спілкування. З огляду на 
це, важливого значення набуває комунікативний 
бік спілкування, оскільки він пов’язаний з 
розкриттям специфіки процесу спілкування між 
людьми як активними суб’єктами інтеракції.  

Як вважають науковці, спілкування може 
розглядатися як аспект, умова діяльності або як 
окремий вид діяльності. Але зв'язок спілкування 
й діяльності полягає в тому, що завдяки 
спілкуванню діяльність організується. Водночас 
у процесі спілкування формуються уявлення 
особистості про себе, осмислення своїх вчинків 
та їх результатів. У контексті компетентнісного 
підходу спілкування реалізується в побудові 
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стосунків з однолітками на основі певних 
етичних норм, які визначають вчинки учнів.  

Водночас, слід зауважити, що формування 
культури спілкування не відбувається 
автоматично, мірою засвоєння інформації. Тут 
необхідні цілеспрямовані дії, які б спонукали 
учнів користуватися набутими знаннями, як 
засобом орієнтації у дійсності. Враховуючи це, 
необхідно звертати увагу на розвиток у них 
емоційного ставлення до морально-етичних 
принципів, на основі яких будуються їхні 
взаємини з іншими людьми, розвивається 
відповідне сприйняття подій, вчинків, явищ. 
Розвиток культури спілкування учнів буде 
ефективнішим, якщо приділяти увагу активізації 
їхньої емоційної сфери, що є основою виховання 
самоповаги, шанобливого, доброзичливого 
ставлення до інших. 

Обмеженість сільського середовища, сфери 
соціальних стосунків учнів, одноманітність 
життя зумовлює вузькість і маловекторність 
зразків поведінки, під впливом яких розвивається 
дитина. Хоча сільському школяреві доступні 
засоби масової інформації, але позначається 
дефіцит спілкування, новітньої інформації, 
недоступність культурних осередків міста. Саме 
тому у школярів помічено повільніший темп 
культурного розвитку, нижчий рівень розвитку 
комунікативних навичок і мовної культури. Саме 
нечисленність особистих контактів, соціальний 
контроль поведінки з боку односельців, перевага 
неформальних соціальних стосунків заважає 
учневі адаптуватися в умовах зміни освітнього 
простору і певного соціального статусу у новому 
колективі.  

З огляду на викладене, підкреслимо, що 
спілкування сільського школяра обмежене 
чисельністю населення, однак відрізняється 
детальним знанням оточення. Відтак, зростає 
роль культури спілкування та визначення 
особливостей її формування у сільського 
школяра. Проблема розвитку культури 
спілкування учнів сільської школи потребує 
подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання) – розглянуто тенденції розвитку 
культури спілкування учнів сільської школи в 
педагогічній системі В. Сухомлинського. 

Основна частина. Культура спілкування 
базується на психологічних особливостях 
особистості учня, що вступає у спілкування і, 
безперечно, вміщує їх у собі, але не зводиться до 
них. Вона являє собою особливу систему 
типових за проявом емоційно-чуттєвих, 
раціональних і вольових реакцій поведінки на 
основі спільності конкретних соціально 
значущих умов їхньої життєдіяльності. 
Різноманітність суспільних зв’язків і стосунків 

виявляє складну і досить часто суперечливу 
систему інтересів, мотивів, стилів спілкування. 

Завдяки спілкуванню між людьми можливе 
формування внутрішнього світу особистості, її 
свідомості, почуттів; відбувається навчання і 
виховання людини, засвоєння нею різних форм 
соціального досвіду. Відтак, цілком закономірно, 
що в структурі духовних потреб 
В. Сухомлинський особливо виділяє потребу в 
спілкуванні. Вона виявляється не лише як 
потреба в нових враженнях, почуттях, знаннях, 
але як необхідність поділитися з іншими 
власними переживаннями й думками. Як 
стверджує вчений «людське спілкування – це 
надзвичайно широке, багатогранне задоволення 
потреби людині в людині» [5, с. 455]. 

Саме спілкування виступає референтним 
показником усіх спільних інновацій, які 
безпосередньо віддзеркалюються у змістових 
характеристиках, механізмах і спрямованості 
цього процесу. Учений стверджує: “якщо вам 
пощастило досягти того, що спілкування із своїм 
колективом стало для кожної особистості 
радістю, розкішшю, коли вихованцям хочеться 
зібратися просто для того, щоб поговорити про 
те, що кого хвилює, – ви виховали справжній 
колектив юних громадян” [2, с. 462]. 

Для набуття учнями соціального досвіду, 
уміння жити в громадянському суспільстві слід 
активніше залучати школярів до різних форм 
діяльності на основі діалогу, співпраці. Саме 
через діяльнісний підхід в освітньому процесі 
учень бере участь у моделюванні явищ 
суспільного життя, засвоює навички комунікації. 
Спільна діяльність передбачає міжособистісні 
стосунки, що сприяють встановленню 
соціальних стосунків між учнями, створює 
можливості особистісного зростання, є засобом 
розширення суспільних контактів учнів сільської 
школи та їхньої успішної соціальної адаптації. 

Учням сільської школи слід допомагати 
безболісно входити в систему міжособистісних, 
групових, сімейних, суспільних стосунків. 
Вирішальне значення має ефективне врахування 
позитивних чинників сільського способу життя: 
збереження народної культури, традицій, мови; 
життя дитини в природному середовищі; 
традиційне залучення учнів до 
сільськогосподарської праці; відкритість життя 
школи для сільської громади. 

Слід підкреслити, що методи, форми роботи 
видатного педагога в школі були спрямовані на 
розвиток творчої особистості, дитячої душі, 
емоцій. В. Сухомлинський вважає навчання і 
виховання кожного учня як особистості 
найважливішим педагогічним завданням і 
підкреслює, що урок є основною формою 
навчання, а години спілкування – основними 
формами виховання, однак зазначає, що “ 
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виховання – це не якісь спеціально, штучно 
організовані “ заходи “, це насамперед спосіб 
життя“ [6, с. 530]. 

Ефективність виховної роботи визначається 
не просто вдало застосованими формами роботи, 
а тим, як вони реалізуються, сприймаються 
школярами. Спільні дії сприяють позитивному 
впливу як на обсяг, так і на якість роботи. 
Створюється доброзичлива атмосфера 
спілкування, що полегшує навчання кожному 
учню, незалежно від досягнутих успіхів. Як 
зазначає В. Сухомлинський, педагог виховує і 
тим, як він торкається своєю душею до душі 
дитини. 

Вчителю необхідно прислухатись до мудрих 
порад ученого-практика щодо розкриття 
самобутності, орієнтації на особистість і 
максимально можливий розвиток її здібностей, 
моральних якостей. В. Сухомлинський 
наголошує, що “виховати почуття власної 
гідності, поваги до самої себе можна лише тоді, 
коли людина відчуває себе господарем у своєму 
власному духовному світі, коли в ньому є певна 
межа, за яку не має права переступати ніхто” [4, 
с. 309]. 

Процес творчого становлення особистості 
передбачає духовний розвиток учня, “без якого 
немає прагнення до ідеалу, немає живої людської 
особистості” [4, с. 458]. Культурні традиції 
гармонізують стосунки особистості з 
навколишнім світом та сприяють її душевному і 
духовному здоров’ю. Зокрема, розвиток духовної 
сфери учня відбувається у взаємодії з природою, 
на чому неодноразово наголошує 
В. Сухомлинський, адже “активне спілкування з 
природою” притаманне саме учням сільської 
школи. Сільські школярі з раннього віку мають 
можливість спілкуватися з природою, а завдяки 
цьому вчаться бути більш самостійними, більш 
упевненими в собі.  

Важливим у творчому становленні 
особистості є оволодіння культурою 
спілкування, сприйняття та засвоєння 
загальнолюдських та національних цінностей, у 
процесі якого, як підкреслює В. Сухомлинський, 
“поєднується усвідомлення моральних норм 
поведінки з особистим моральним досвідом, 
набутим в активній діяльності” [1, с. 365]. 

Саме у взаємодії відбувається усвідомлення 
учнем необхідності регуляції своєї поведінки, 
формується вміння захищати інтереси – власні та 
інших людей. З цією метою пропонується 
моделювання проблемних ситуацій, створення 
індивідуально-групових програм навчання 
спілкування, курсів за вибором, упровадження 
факультативів з культури спілкування.  

Формування культури спілкування 
передбачає засвоєння суспільних норм і 
моральних принципів, які представлені не тільки 
у вигляді словесних вимог, а й у наявних у 

даному середовищі традиціях, у поведінці 
оточуючих дитину людей, в їхніх особистісних 
якостях, у персонажах художніх творів тощо. 

Прищеплювання школярам культури 
спілкування виявляється як у використанні 
засобів мовленнєвого етикету, так і в умінні 
слухати партнера, надати можливість 
висловитись іншому, погоджувати свої репліки з 
висловлюванням співрозмовника, в умінні 
вступати в контакти, висловити критичне 
зауваження у такій формі, щоб нікого не 
образити. 

За основу виховної роботи з формування у 
сільських школярів культури спілкування 
доцільно взяти комплекс особистісно 
орієнтованих технологій, які акцентують увагу 
на необхідності створення комфортних, 
безконфліктних і безпечних умов її розвитку, 
реалізації природних потенціалів. Організація 
інформування учнів з питань спілкування сприяє 
ефективному засвоєнню знань, передбачає аналіз 
проблемних ситуацій, використання досвіду 
школярів.  

Особливості спілкування школярів кожного 
віку суб’єктивно відображені в процесі 
суспільної діяльності в колективі. Основою 
змісту такої діяльності можуть бути національні 
свята, традиції мовленнєвого етикету 
українського народу, різноманітні конкурси, 
дискусії, ділові, інтелектуальні та рольові ігри, 
створення проектів, уроки-диспути, семінари, 
уроки – прес-конференції, уроки-подорожі, 
психологічні тренінги. Все це збагачує досвід 
спілкування дітей, що важливо для сільської 
школи. 

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

Організація традиційних сільських свят, 
відродження народних ремесел, вивчення історії 
села, проведення краєзнавчої, екологічної робіт 
дозволяє учням відчути свою причетність і 
взаємозв’язок з довкіллям, органічно увійти в 
систему стосунків, усвідомити відповідальність 
за збереження історії і культурного багатства 
краю. З метою виховання творчої особистості 
вчителі залучають учнів до проведення 
дослідницької роботи: збирання оповідань, 
легенд, казок, підготовки альбомів з пошукової 
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роботи (вивчення історії села, традицій своєї 
сім’ї тощо). На якості виховної роботи 
позначаються також рівень збереження 
національної культури (фольклор, народні 
традиції, свята, обряди, звичаї) та характер 
спілкування, взаємини між вчителем і учнями, 
між школою і громадою села.  

У малочисельних школах до будь-якої 
позаурочної роботи залучають усіх учнів. Як 
наслідок, вони чіткіше усвідомлюють, що 
реалізацію творчих задумів, досягнення 
життєвого успіху забезпечує власна активність. 
Дієвість спільної діяльності зростає, якщо вона 
викликає у школяра позитивну внутрішню 
реакцію (ставлення) і стимулює соціальне 
становлення школярів.  

У процесі суспільної діяльності учень 
набуває соціального досвіду, оволодіває 
комунікативними уміннями. Організація 
суспільної діяльності забезпечує реалізацію 
певних завдань, таких, як засвоєння учнем 
соціальних знань, правил, норм, цінностей; 
розвиток комутативних умінь і здатності до 
соціальної взаємодії, стосунків з учасниками 
педагогічного процесу. Адже чим менше село, 
тим тіснішим є спілкування дітей з дорослими.  

Учителю необхідно передбачати розвиток 
особистості в процесі спільної діяльності, 
спостерігати за тим, як спілкується кожний 
школяр у колективі, яких змін зазнає ставлення 
до нього, його статус серед однолітків. Знаючи 
це, педагог вдається до певних форм і методів 
роботи, які сприяють згуртуванню колективу, і, 
водночас, створює умови для розвитку 
комунікативних умінь кожного учня. Доречно 
використовувати такі види позакласної 
діяльності, як літературні вечори, виступи 
художньої самодіяльності, збирання 
фольклорного і краєзнавчого матеріалів, 
виставки дитячого малюнка, спільні творчі 
зустрічі, свята, на яких батьки і діти виявляють 
родинні захоплення. 

Навчально-виховний процес, орієнтований 
на родинність, підвищує роль комунікативної 
компетентності учнів. Обізнаність з 
особистісними особливостями, побутовими 
умовами життя, стосунками в сім’ї уможливлює 
індивідуальний підхід до кожної дитини та її 
родини, особливо – у сільській школі, де слід 
дбати про підвищення культурного рівня учнів, 
готувати їх до життя в умовах ринкових 
відносин. Педагогічна діяльність спрямована 
насамперед на створення умов для творчого 
становлення особистості учня.                         

Значну роль у творчому становленні учнів 
відіграє суспільно значуща діяльність, у процесі 
якої розширюється досвід спілкування учнів, 
зокрема, залучення до діяльності дитячих та 
молодіжних організацій, участь в акціях із 

благоустрою, екологічних акціях, підтримки 
соціальних ініціатив тощо. Участь в 
різноманітних конкурсах, акціях, у корисних 
справах є початковими ланками соціалізації 
особистості, у процесі якої здобувається 
практичний досвід громадянської дії. Як зазначає 
видатний учений, “дух сучасності повинен 
проймати всю навчально-виховну роботу школи, 
все життя вихованців” [3, с. 365]. 

Як наслідок, соціальний досвід набувається 
в процесі спільної діяльності та спілкування в 
певному соціокультурному середовищі. Перевага 
надається формуванню навичок практичної 
діяльності, розвитку в учнів критичного 
мислення, вміння працювати як індивідуально, 
так і спільно для вирішення поставленого 
завдання. Якщо робота ведеться безсистемно, 
має вигляд окремих заходів, вона не сприяє 
розвитку культури спілкування та соціально-
комунікативної активності учнів. Розвиток 
культури спілкування передбачає використання 
комплексу особистісно орієнтованих технологій, 
що досить важливо для сільської школи, адже 
спільна мета педагогічного й учнівського 
колективів – формування творчої, соціально 
активної, спроможної приймати нестандартні 
рішення особистості. 

Висновки. Отже, педагогічна система 
В. Сухомлинського втілює думку про те, що 
суспільство через процес виховання не тільки 
передає поколінням культурну спадщину, 
традиції, але й готує кожну особистість до 
самостійного життя. Принциповим, на думку 
Василя Олександровича, є розширення меж 
активності особистості дитини, введення її у 
сферу соціального спілкування, вироблення 
тактики спілкування, визначення шляхів та 
засобів досягнення соціально значущої мети. 
Саме розвиток культури спілкування є 
практичним аспектом проблеми встановлення 
взаєморозуміння між людьми.  
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ І 
ВНЕСОК ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  

Анатолій ЛУЦЮК (Луцьк) 
Аналізується історичний досвід формування педагогічної майстерності вчителя в Україні у громадській, науково-

педагогічній, літературно-художній діяльності братських шкіл, письменників-гуманістів, відомих педагогів. Подальший 
розвиток цієї проблеми показано у творчій спадщині Василя Сухомлинського. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, педагогічна культура, професіоналізм, особистість, гуманізм. 
Анализируется исторический опыт формирования педагогического мастерства учителя в Украине в общественной, 

научно-педагогической, литературно-художественной деятельности братских школ, писателей- гуманистов, известных 
педагогов. Дальнейшее развитие этой проблемы показано в творческом наследии Василия Сухомлинского. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, педагогическая культура, профессионализм, личность, гуманизм. 
Особливе значення в сучасних умовах 

набувають критичне переосмислення і науково-
практичне узагальнення історичних надбань 
професійної майстерності вчителя, а в цьому 
зв'язку досконале знання фактів і явищ 
педагогічного процесу, їх ґрунтовний аналіз, роз-
криття їх сутності у взаємозв'язку і 
взаємозумовленості. 

Найчіткіше вимоги до професійної 
майстерності вчителя почали формуватися з 
кінця XVI ст. в Україні в зв'язку з виникненням 
початкових навчальних закладів і шкіл вищого 
типу, організаторами яких були церковні 
братства. Члени братства розуміли, що для 
боротьби проти католицької експансії і гніту 
польської шляхти потрібні освічені люди, які 
змогли б відстоювати права й інтереси народу. З 
цією метою вони багато уваги приділяли 
організації шкіл і особі учителя. 

Внаслідок освітньої діяльності братств 
виникають школи у Львові, Луцьку, Кам'янець-
Подільську, Дрогобичі, Рогатині та інших містах. 
Серед шкіл підвищеного типу потрібно назвати 
Львівську й Луцьку братські школи, Острозьку 
школу-академію та Києво-братську колегію. 

У статуті Луцької братської школи 
висувались високі вимоги до моральних і 
педагогічних якостей учителя: «Даскал, или 
учител сея школы, мает быти благочестив, 
разумен, смиреномудрый, кроток, воздржливый, 
не пияница, не блудник, не лихоимец, не 
гневлив, не завистник, не смехостроител, не 
срамословник, не чародей, не басносказател, не 
пособител ересям, не благочестию поспешитель, 
образ благых во всем представляюще» [2, с. 37]. 

Філософські, літературно-публіцистичні, 
педагогічні твори Григорія Сковороди сприяли 
розвитку вітчизняної науки про освіту і 
виховання здійснив. А своєю практичною 
діяльністю на посадах викладача Переяславської, 
згодом Харківської колегій та домашнього 

вчителя, він набув значного педагогічного 
досвіду, майстерності у навчанні та вихованні. 

Як просвітитель, Г. С. Сковорода вірив у мо-
гутність людського розуму, в можливості 
пізнання таємниць природи. Джерелом усіх 
знань він вважав досвід, практику, життя, хоч 
істина, на думку філософа, досягається розумом. 
Актуальними для вчителя є такі його слова: 
«Долго сам учись, если хочешь учить других. Во 
всех науках й художествах плодом єсть 
правильная практика» [6, с.440]. 

Ведучи наполегливу боротьбу за всебічний 
розвиток народної освіти, Т. Г. Шевченко не міг 
обминути особи вчителя. Він безкомпромісно 
критикував обмеженість учителів царської 
школи, які вірою і правдою служили 
імперському ладу і які часто виступали не в ролі 
вихователів, а немилосердних катів. Ось як у 
повісті «Княгиня» Тарас Григорович харак-
теризує дяка Совгиря: «...бьет, бывало, а самому 
лежать велит, да не кричать... и явственно читать 
заповедь. Настоящий спартанец» [19, с. 178]. 

Т. Г. Шевченко високо цінував професію 
педагога і вважав, що до вчительської роботи 
потрібно допускати лише чесних і сумлінних 
людей. Образи передових учителів, які хоч і не 
мають доброї підготовки, але намагаються бути 
порадниками дітей, виховувати їх корисними 
членами суспільства, він змальовує з великою 
любов'ю і прихильністю, змальовує щедрими й 
витонченими барвами. З щирою симпатією 
говорить Тарас Григорович про учителя дітей 
Ф. Сокири – колишнього семінариста Степана 
Мартиновича Левицького, про мудрого і 
гуманного педагога-куратора Полтавського дому 
для виховання бідних дворян, знаменитого 
автора «Енеїди» І. П. Котляревського, про 
народних просвітителів Г. Сковороду, І. Леванду 
[18, с.7–138]. 

Значний внесок у розробку проблеми 
педагогічної майстерності здійснив видатний 
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педагог XIX століття К. Д. Ушинський. На його 
думку, вчитель стає справжнім творцем 
особистості дитини тоді, коли пізнає закони 
людського розвитку. У передмові до визначної 
філософсько-педагогічної праці «Людина як 
предмет виховання» Костянтин Дмитрович 
зазначає: «Мистецтво виховання спирається на 
науку. Як мистецтво, складне й обширне, воно 
спирається на безліч обширних і складних наук; 
як мистецтво, воно, крім знань, вимагає здібності 
й нахилу, і як мистецтво ж, воно прагне до 
ідеалу, якого вічно намагаються досягти і який 
цілком ніколи не досяжний: до ідеалу досконалої 
людини» [16, с.205]. 

Прагнучи поставити мистецтво викладання 
на наукову основу, К. Д. Ушинський уперше 
вводить в обіг поняття «теорія», «практика» 
виховання, конкретизує, обґрунтовує їх шляхи 
розвитку та вдосконалення, а звідси і 
становлення педагогічної майстерності. «Було б 
безглуздо для тих, хто хоче присвятити себе 
виховній діяльності, – зазначав він, – 
обмежитись вивченням самої педагогіки тільки 
як зібрання правил виховання» [16, с.193]. І так 
само безглуздо було б задовольнятися тільки 
практичним досвідом, бо «сама педагогічна 
практика без теорії – те саме, що знахарство в 
медицині» [17, с.14]. 

За глибоким переконанням 
К. Д. Ушинського, вчитель повинен любити 
свою професію, з почуттям високої 
відповідальності ставитися до покликання 
педагога, до педагогічної справи, від якої багато 
в чому залежить майбутнє народу. Вчитель має 
бути освіченим, досконало знати свою справу, 
бути завжди зацікавленим в удосконаленні своїх 
знань і педагогічної майстерності. «Ввіряючи 
вихованню чисті і вразливі душі дітей, ввіряючи 
для того, щоб воно провело в них перші, а тому й 
найглибші риси, – писав видатний педагог, – ми 
маємо цілковите право спитати вихователя, якої 
мети він добиватиметься в своїй діяльності, і 
вимагати на це запитання ясної й категоричної 
відповіді» [16, с.197]. 

Проблема педагогічної майстерності займає 
значне місце в науковій спадщині славетного 
педагога XX століття А. С. Макаренка. Він 
стверджував, що педагогічна майстерність не є 
особливістю лише талановитих людей. Цього 
можна навчити людину, як і будь-якій іншій 
справі. «Майстерність – це те, чого можна доби-
тися, – писав Антон Семенович, – і як може бути 
відомий майстер – токар, чудовий майстер – 
лікар, так повинен і може бути чудовим 
майстром педагог» [4, с.224]. На питання, що 
таке педагогічна майстерність, А. С. Макаренко 
однозначної відповіді не давав. Серед багатьох 
відомих ознак майстерності він виділяв ком-
плексний підхід до виховання і навчання, 

передачу передового педагогічного досвіду, 
колективний характер оволодіння професією. 

Антон Семенович вважає однією з 
найважливіших складових професійної 
майстерності педагогічний такт. А такт – це 
психолого-педагогічна поведінка вчителя у 
взаєминах з учнем, що відповідає меті і 
завданням виховання та проявляється у творчій, 
педагогічно виправданій винахідливості, 
спостережливості, витримці, чуйності. 
Тактовність у стосунках з учнями проявляється в 
різноманітних ситуаціях, але насамперед вона 
вимагає поваги до учня. Відома формула  
А. С. Макаренка: «Якомога більше вимоги до 
людини і якомога більше поваги до неї» [3, 
с.133], ця формула лежить в основі взаємин між 
учителем та учнем і вимагає від учителя ду-
шевної чистоти, чесності, щедрості, любові до 
дітей, відданості справі. Однак, діяти тактовно це 
не означає завжди бути м'яким, добрим і не 
висловлювати свого незадоволення з приводу 
поганих вчинків вихованців. А. С. Макаренко, 
вважаючи, що педагог має право на гнів, писав: 
«При майстерності гнів звучить інакше. Коли ви 
майстер, то ви будете переживати обурення, але 
у вас це не набере ніяких антипедагогічних 
форм. Це буде щирий прояв вашого справжнього 
людського почуття, але не взагалі людини, 
а майстра-педагога» [4, с.225]. 

А. С. Макаренко, закликаючи учителів 
вчитися педагогічної майстерності, сам був 
взірцем у цьому відношенні. Виховавши в собі 
надзвичайну силу волі і витримку, він умів у 
кожному конкретному випадку використовувати 
найбільш правильний педагогічний прийом. Це 
відчувалось і в його словах, і в поведінці, і в діях, 
і в жестах, в погляді, тоні. Макаренко спеціально 
працював над жестами, мімікою, постановкою 
голосу, бо вважав, що в педагогічній справі, як і 
в драматичному мистецтві, велику роль відіграє 
постановка голосу, дискусія, мистецтво тону, 
уміння говорити чітко, зрозуміло для дітей. «Я 
став справжнім майстром тільки тоді, – 
підкреслював Антон Семенович, – коли навчився 
говорити «Іди сюди» з 15-20 відтінками, коли 
навчився давати 20 нюансів в постановці 
обличчя, фігури, голосу» [4, с.247]. З учнями, 
вказував він, треба розмовляти так, щоб вони 
відчували в мові педагога його волю, його душу, 
його культуру. 

Проблема педагогічної майстерності 
вчителя, одержала подальший розвиток у 
навчально-педагогічній діяльності Василя 
Олександровича Сухомлинського, директора 
Павлиської середньої. 

У своїх працях педагог-гуманіст розкриває 
суть педагогічної майстерності, показує, в чому 
ж полягає романтика цієї професії, незважаючи 
на її труднощі і складності. 
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У «Павлиській середній школі» вражає 
діловитість, конкретність і достовірність будь-
якої з рекомендацій, що їх дає педагог-гуманіст. 
Вельми продуктивним може бути педагогічне 
усвідомлення, адаптація методологічних та 
методичних надбань вчителів Павлиської се-
редньої школи під керівництвом її директора 
В. О. Сухомлинського. Ми знаходимо у книзі 
окремий параграф під назвою «Допомога 
вчителю в удосконаленні педагогічної 
майстерності» [10, с.72–74], в якому він розпо-
відає про свою індивідуальну роботу директора 
школи з учителями, про допомогу їм у створенні 
індивідуальної творчої лабораторії. 

На великому фактичному матеріалі у 
монографії «Сто порад учителеві» 
В. О. Сухомлинський висвітлює досвід роботи 
Павлиської середньої школи і дає практичні 
поради вчителям з різних питань навчально-ви-
ховної роботи. Це, як він сам стверджує, книга, 
яка є результатом зустрічей та бесід з вчителями-
початківцями. У ній – його відповіді на листи 
вчителів, зокрема, на такі постійні питання: «Що 
таке покликання?» і «З чого починається 
підготовка вчителя за покликанням?» 

Прилучення студентів, вчителів до 
педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського 
істотно впливає на їхню професійну підготовку, 
удосконалення педагогічної майстерності. 
Педагог-новатор створив ідеал вчителя, ідеал 
людини, а розроблена ним професіограма 
творчої особи вихователя має стати взірцем для 
того, хто обирає педагогічну професію. Створені 
ним моделі вчителя – теоретична основа роботи 
над їх професійною вдосконаленістю. 

Система підготовки спеціаліста у вищому 
педагогічному навчальному закладі і школі 
повинна ґрунтуватися на чіткому уявленні, який 
учитель, вихователь потрібен завтрашній (у 
перспективі на 15–20 років) школі, які вимоги 
ставить суспільство XXI століття перед 
вихователем підростаючого покоління. Оновлена 
національна школа України буде вимагати 
яскравої творчої особистості педагога.  

В умовах розбудови в Україні національної 
системи освіти школа «як колиска народу», 
«колиска духу і культури народної» стає 
«святинею і надією народу», а її вчитель – 
«головним скульптором» дитячої душі, першим 
світочем у житті школяра, який пробуджує потяг 
до знань, повагу до нації, культури, освіти. Тому 
й нині зразком високоефективного розв'язання 
згаданих завдань є науково-практична діяльність 
видатного педагога В. О. Сухомлинського. Його 
основні методологічні позиції: школа – це перш 
за все вчитель, особистість вчителя – наріжний 
камінь виховання, якому народ ввіряє своє 
майбутнє. У час оновлення національної школи 
місія вчителя у тому, щоб кожен учень усві-
домлював себе як «громадянина, як хранителя 

духу народу, його ідей, його багатств і 
цінностей, його неминущої величі» [14, с.338]. 

Він наголошував: «Інтелектуальне 
зростання, постійне збагачення, оновлення, 
поповнення, поглиблення, вдосконалення знань – 
це питання життя вчителів» [10, с.51]. Причому, 
постійне вдосконалення знань – це справа не 
лише початкуючих молодих вчителів, 
стверджував В. О. Сухомлинський, а навіть тих, 
хто працює в школі 10, 20, 30 років. Набуття 
педагогічної майстерності процес тривалий. Він 
починається у стінах педагогічного навчального 
закладу і продовжується все життя. 

Учительська професія, зазначав 
В. О. Сухомлинський, особлива, її не можна 
порівняти з якою іншою, – «це людинознавство, 
постійне проникнення в складний духовний світ 
людини, яке ніколи не припиняється» [13, с.421]. 
Процес формування професійної майстерності 
педагога – двосторонній, який перебуває як під 
зовнішнім впливом, так і в результаті 
внутрішньої діяльності особистості. І основою 
для розвитку самовдосконалення є самоаналіз 
роботи. Адже вміння робити самоаналіз – це 
показник педагогічної праці вчителя, його 
педагогічної культури. Неможливо сформувати 
творчу особистість педагога без опори на 
фундаментальні положення 
В. О. Сухомлинського про творчий характер 
праці вчителя, складових його педагогічної 
культури. Професійна самостійність і творча 
активність вчителя виступають як необхідне 
завершення процесу формування учителя-
майстра педагогічної справи. Василь 
Олександрович дає пораду учителю-початківцю: 
все життя збагачувати свою педагогічну і 
психологічну культуру, щомісяця поповнювати 
свою бібліотеку трьома книгами, одна з яких – 
«про душу дитини». 

В. О. Сухомлинський добре розумів, яке 
велике значення для розвитку педагогічної 
майстерності вчителя має педагогічна культура. 
Він не міг погодитися з тією традицією, яка 
склалася в педагогічній теорії і практиці, – 
обмежувати питання майстерності вчителя лише 
його професіоналізмом. 

У налагодженні стосунків учителя з учнями 
важливу роль відіграє його здатність проникати в 
духовний світ дитини, співчувати їй і розуміти її 
почуттями. В. О. Сухомлинський радив 
педагогам формувати вміння відчувати себе в 
іншій людині й людину в самій собі. Без 
взаємного розуміння, допомоги, підтримки, не-
можливе встановлення добрих стосунків учителя 
з учнями. «Не можна миритися і з тим, – писав 
Василь Олександрович, – що деякі педагоги – чи 
то через низьку педагогічну культуру, чи то 
через невміння підкорити емоції розуму, – 
вдаються до духовного ремінця» [9, с.425]. 
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В. О. Сухомлинський постійно наголошував, 
що педагог, який усім серцем любить дитину, 
частіше посміхається, рідко хмуриться, він живе 
справжнім педагогічним життям і тим самим 
знаходить своє професійне щастя. Вчитель має 
полонити всім: і посмішкою, і вимогливістю, і 
стриманістю, і скромністю, і чуйністю, і 
відвертістю, і любов’ю до життя. Йому повинне 
бути притаманне все найкраще, що людям 
подобається в людині. «Всі видатні педагоги 
минулого, – зазначає В. О. Сухомлинський, – 
стали світочами педагогічної культури, 
людяності передусім саме тому, що вони любили 
дітей. Ян Амос Коменський, Песталоцці, 
Ушинський, Дістервег, Жан-Жак Руссо, Лев 
Толстой, Крупська, Шацький, Макаренко, Януш 
Корчак – це імена завжди сяятимуть нам, як 
вічне горіння мудрої людської любові» 
[15, с.292–293]. 

Гуманізація виховання виступає необхідним 
елементом творчої педагогіки, а гуманізм є 
однією з основних рис педагога, яка відіграє 
конструктивну роль в удосконаленні 
педагогічної майстерності. Вчитель є ав-
торитетним наставником учнів лише доти, доки 
він удосконалює свою майстерність, де 
провідним є глибока любов до дітей, людяність і 
здатність проникнути в духовний світ дитини, 
зрозуміти і відчути в кожному з вихованців 
індивідуальне, бути відданим світу Дитинства. 
Вчителеві, образно кажучи, необхідно бути 
«річкою, в якій зливається гаряче серце й 
холодний розум, не допускати поспішних, 
непродуманих рішень – це одна з вічних гілок 
педагогічної майстерності. Якщо вона відмирає, 
всихає – всі книжні знання педагогіки 
перетворюються в прах» [7, с.617]. Так вважав 
В. О. Сухомлинський. 

Справжній учитель, зіставляючи теорію з 
практикою, «освітлює свій подальший шлях 
світлом теорії, в цьому полягає основа його 
зростання і збагачення» [12, с.578]. Коли ідея – 
шукати щось нове, вияснити залежність між 
педагогічним явищем – оволодіє свідомістю 
вчителя, тоді йому обов'язково потрібно працю-
вати над удосконаленням своєї майстерності, 
використовувати досвід вчителів. Причому 
підходити до використання досвіду потрібно 
творчо, з врахуванням конкретних умов. Адже 
творче впровадження досвіду – це розвиток 
педагогічних ідей і формування власних педа-
гогічних переконань. «Як би не були мудрі чужі 
думки, зазначає В. О. Сухомлинський, – вони 
хоча і зменшують нам досвіди швидкотекучого 
життя», не можуть замінити власного мислення, 
так як сфера «нашої праці жива людина, її душа» 
[12]. Професійна самостійність і творча 
активність вчителя виступають як лаконічне 

завершення процесу формування учителя-
майстра педагогічної справи. 

Майже сорокарічний досвід практичної 
науково-педагогічної діяльності дав змогу 
Сухомлинському переконатися в тому, що 
визначальною професійною якістю вчителя є 
його здатність ставитися до дитини як до 
найвищої цінності. У своєму листі до членів 
педагогічного гуртка Луцького інституту, він 
стверджує: 

1. «... так, у мене інколи виникали сумніви в 
доцільності вибраної професії. Це було в перші 
два-три роки роботи. Поштовхом для 
виникнення цих сумнівів були окремі невдачі і 
труднощі. Головна невдача, яка інколи 
викликала сумнів у доцільності обраної професії, 
– це невміння на перших кроках педагогічної 
діяльності зрозуміти мотиви дитячої 
неслухняності, свавільності. Кожного разу, коли 
ці мотиви ставали зрозумілими, сумнів у 
доцільності обраної професії зникав. 

2. Найбільша трудність, з якою я зустрічався 
у своїй роботі – це утвердити в дитині, в 
підліткові почуття власної гідності. 

3. Відповідь на це запитання зв'язана з 
відповіддю на друге запитання.  

Виховання – це утвердження в людині 
почуття власної гідності. Той, хто оволодів цією 
майстерністю, – прекрасний педагог. Пам'ятайте, 
дорогі друзі, що найбільше зло, яке можна 
вчинити людині, – це допустити, що в неї 
утвердиться переконання в своїй нікчемності 
порівняно з іншими людьми. З перших же кроків 
педагогічної діяльності дбайте про те, щоб 
вихованець ваш вірив у свої сили» [1, с.16]. 

Щоб досягти педагогічної майстерності, 
студентові, вчителеві, вихователеві потрібно 
багато працювати над собою. Як вимога до 
кожного вчителя звучать такі слова Василя 
Олександровича: «Знати набагато більше, ніж 
треба передати учням». Адже, коли кругозір 
вчителя незмірно ширший від шкільної 
програми, «лише тоді він справжній майстер, 
художник, поет педагогічного процесу» [12, 
с.450]. Чим більше знає педагог, тим більшу 
допитливість і жадобу до знань проявляють діти. 
Як же досягти вчителеві глибокого знання основ 
наук? В. О. Сухомлинський дає таку відповідь: 
«Читання, і ще раз читання». Бо книга – це 
«скарбниця людської культури». Загалом у 
павлиських педагогів було близько 50 000 книг, 
зокрема у Сухомлинського – понад 20 000 книг. 
Він домагався того, щоб основою духовного 
життя павлиських педагогів було спілкування з 
книгою. Особиста бібліотека вчителя – «дзеркало 
його культури», його творчої індивідуальності. 

Знати дитину з дитинства – один з 
найважливіших елементів педагогічної 
майстерності вчителя. В. О. Сухомлинський був 
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певний у тому, що висока психологічна 
компетентність є складовою частиною 
професійно-педагогічної культури вчителя. Тому 
він постійно наголошував, що не можна 
виховати дитину, не знаючи її вікових та 
індивідуальних особливостей, що залежно від 
цього змінюються і методи виховання. «Якщо 
педагогіку можна порівнювати з майстернею, де 
творяться складні прилади, – писав Василь Олек-
сандрович, – то психологія в цій майстерні – най-
складніші інструменти. Не буде інструментів, 
або вони стануть неточними – від майстерні 
залишаться одні стіни» [8, с.612]. 

Таким чином, вивчення і аналіз теоретико-
методологічних засад педагогічної майстерності 
вчителя дозволяє нам зробити висновок, що ця 
проблема займала значне місце в громадській, 
літературно-художній і практичній діяльності 
діячів братських шкіл, письменників-гуманістів, 
які вбачали у високому професійному рівні 
вчителя збереження і розвиток національної 
культури, формування ментальності народу. 
Найбільш суттєві теоретико-методологічні 
засади майстерності вчителя обґрунтовані 
відомими педагогами К. Д. Ушинським і А. С. 
Макаренком. Саме вони визначили вимоги і 
вказали шляхи творчого професійного росту 
вчителів. Подальший розвиток педагогічної 
майстерності відображений у науково-
теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського як 
одного з найяскравіших виразників 
педагогічного генія українського народу й 
загальнолюдських духовно-моральних норм та 
цінностей. 
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УДК 373.5.011.33:7/9 

ВПЛИВ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НА ТЕНДЕНЦІЇ   

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Наталія МАЦЬКО (Київ) 

Статтю присвячено ролі, значенню, місцю педагогічної спадщини В.Сухомлинського в системі виховання творчої 
особистості учня у процесі пошукової дослідницької діяльності, формування практичних навичок повсякдення та 
наведено освітній інноваційний проект створений під впливом його ідей. Розглянуто цілісність компетентнісної освіти, 
наступність у формуванні предметних і ключових компетентностей,  а також прикладна спрямованість інтеграції 
знань. 
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Ключові слова: спадщина, ідеї, творчість, підручники, компетентність, інформаційність, цілісність, мислення, 
професіоналізм, динамічність, мобільність, грамотність, культура. 

В статье рассмотрена роль, значение, место педагогического наследия В.Сухомлинского в системе воспитания 
творческой личности ученика в процессе поисковой исследовательской деятельности, формирования практических 
навыков повседневности и приведен образовательный инновационный проект созданный под воздействием его идей. 
Рассмотрена целостность компетентносного образования, приемственность в формировании предметных и ключевых 
компетентностей, а также прикладная направленность интеграции знаний.  

Ключевые слова: наследие, идеи, творчество, учебники, компетентность, информационность, целостность, 
мышление, профессионализм, динамичность, мобильность, грамотность, культура. 
Постановка проблеми. Педагогічна система 

розвитку творчої особистості Василя 
Сухомлинського насьогодні є ключем до 
компетентісної особистісно зорієнтованої освіти 
в Україні з урахуванням світових освітних 
тенденцій. Компетентісний підхід до освіти 
вимагає відходу від традиційної інформаційно – 
накопичувальної спрямованності навчання і 
зміщення акценту із засвоєння нормативно – 
визначених знань, умінь і навичок на 
формування і розвиток в учнів здатності 
самостійно навчатись діяти і застосовувати 
індивідуальний досвід, набуті навчальні 
досягнення у нестандартних, навчальних 
творчих, ситуаціях та повсякденні.  

Формування цілей статті. Зміст осучаснених 
знань з усіх шкільних предметів грунтується на 
загальнолюдських цінностях і принципах 
науковості, політкультурності, світського 
характеру освіти, системності, інтегративності, 
єдності навчання і виховання, на засадах 
гуманізму і інтересах людини, родини, 
суспільства, держави. Випереджаючи час на 
кілька десятиліть В. Сухомлинсьий створив 
Павлиську школу виховання, розвитку, навчання 
яка за всіма параметрами могла б конкурувати з 
найсучаснішими навчальними закладами.  

На основі дослідницьких методів з 
використанням іноваційних технологій, 
Інтернету, сучасні навчальні заклади приділяють 
значну увагу розвитку творчої особистості з 
врахуванням педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського формуючи предметні та 
ключові компетентності засобами проектних 
технологій.  

В. Сухомлинський, як і Г. Сковорода, 
К. Ушинський, Г. Ващенко вважав, що зародки 
цілісного бачення і емоційні переживання, 
оціночні судження про світ і самого себе, 
пошуки свого місця і життєвого призначення 
закладаються в дошкільному віці, а в 
подальшому лише осмислюються, уточнюються, 
збагачуються, коригуються протягом життя [4].  

На думку Г. Сковороди, К.Ушинського, 
М. Костомарова, М. Пирогова, І. Огієнка, 
Б. Грінченка, С. Русової, О. Захаренка, 
В. Сухомлинського, початкові відомості про 
цілісність навколишнього світу, загальнолюдські 
цінності, осмислення себе у цьому світі, свого 
місця і призначення, виховання потреби 
продовження кращих традицій свого роду, 
народу важливо формувати у дитини з 

народження. Любов до батьків, рідних і 
близьких, рідної землі, народу через колискову, 
пісенну й музичну творчість, світові твори 
мистецтва, шедеври літератури важливо 
поєднувати з народними ремеслами, долучаючи 
малюка з перших активних кроків до цікавої 
йому творчої дослідницької діяльності [4, с. 366 
– 386]. 

Вбачаючи одним з основних завдань 
навчання виховання і розвиток дитини 
В. Сухомлинський, як і Г. Сковорода, 
К.Ушинський, Г. Ващенко, О. Захарченко 
приділяв багато уваги індивідуалізації навчання, 
створюванню умов для осмислення кожним 
вихованцем себе частинкою природи, що 
сприяло національному укоріненню [4] .  

В. Сухомлинський грунтуючись на 
філософії серця Г. Сковороди пов’язував 
навчання з вихованням „благородного і вдячного 
серця” вважаючи що „немає користі від наук без 
доброї думки” [3, с. 147] враховуючи внутрішню 
природу дитини, її психофізичний стан у 
Павлиші створював умови, що допомагали 
дитині стати насамперед справжньою людиною 
та свідомо шукати професію до якої лежить 
душа. 

Втілюючи на практиці ідеї В. Вернадського 
[1] у Павлиській школі створювались умови для 
повноцінного духовного життя дитини в усьому 
її багатстві і різноманітності Значна увага 
приділялась екології довкілля і землі, часткою 
якої мав відчути себе кожен вихованець, 
замислюючись над екологією власної душі, 
звикаючи дбати про постійне її ощищення. 

Поділяючи думки Дістірвега, що виховання 
має враховувати національні властивості народу 
і часу, „оскільки будь- яка людина належить 
певному народу і часу” [6, с. 433] 
В.Сухомлинський виховував в учнів любов до 
народу, його історичного минулого, національну 
гідність, патріотизм. 

Дитиноцентрована освітньовиховна 
інноваційна система В. Сухомлинського 
спрямована на гуманізацію освіти, 
культуротворчу діяльність в атмосфері добра і 
радості, на осмислення загальнолюдських 
цінностей духовної спадщини народу, на 
поетичне сприйняття природи, формування 
поетичних естетичних смаків, на шанобливе 
ставлення і палку любов до національних 
цінностей, ідеалів, рідної природи, звичаїв, 
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традицій, до великих культурних, наукових, 
духовних надбань свого народу [2].  

Виховання дитини у прагненні до любові, 
добра, краси, всепрощення, миру, злагоди через 
напсання казок,усних розповідей, колективну 
працю робить життя кожного учня змістовним, 
цілеспрямованим, цікавим, різнобарвним.  

Глибоко шануючи особистість кожної 
дитини, її інтереси, мрії, бажання, враховуючи 
пізнавальні можливості кожного 
В.Сухомлинський намагався забезпечити дітям 
радість пізнання, позитивні емоції для розвитку 
природніх задатків, нахилів, здібностей кожного 
учня в дружній родині однолітків і всього 
шкільного колективу Павлиської школи [6, с 148 
– 229]. 

Постійне стимулювання розвитку 
самосвідомості через мовлення, мислення 
допомогає дитині пізнати навколишній світ у 
процесі практичних дослідницьких дій та 
посильної праці. 

Основою підвищення рівня освіти в школі є 
якість мовленнєвої грамотності, засобу розвитку 
мислення, алгоритмічної, графічної, 
інформаційно-комунікаційної культури яка має 
бути передбачена у шкільних підручниках та 
реалізовані у ньому технології організації 
дослідницько пошукової роботи. 

Розроблений нами інноваційний освітній 
проект «Модель наступності компетентнісної 
освіти у дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладах», передбачає реалізацію ідеї 
формування творчої особистості, здатної до 
самонавчання, самовиховання, професійної 
мобільності у майбутньому. 

Підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної освіти потребує перебудови 
організації навчально-виховного цілісного 
процесу дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів, професійного зростання 
педагогічних кадрів, зміцнення фундаменту 
системи знань та інтелектуального розвитку, 
духовно-морального виховання особистості 
дитини. 

Важливим періодом у житті людини є 
дошкільний і молодший шкільний вік, коли 
закладаються основи особистості, відбувається 
становлення особистості дитини, са-
мовизначення бажань та індивідуальних 
можливостей, формування загальнолюдських 
цінностей, морально-етичних норм поведінки, 
духовності. 

У нашому проекті проблема шкільної освіти 
розглядається системно – від народження дитини 
(дошкільна освіта) до закінчення 
загальноосвітньої школи, де мета зміст, 
завдання, формування предметних і ключових 
компетентностей та навчально-виховні функції 
узгоджуються з вимогами вищих навчальних 
закладів та працедавцями з одночасним 

розв’язанням проблеми якісної підготовки 
студентів медико-психолого-педагогічних 
навчальних закладів і професійної пере-
підготовки всіх працюючих медиків і психолого-
педагогічних фахівців культурно-освітніх 
закладів. 

Враховуючи вітчизняну і світову 
педагогічну спадщину стосовно виховання, 
розвитку навчання творчої особистості проект 
передбачає підготовку компетентнісно 
зорієнтованих інтегрованих підручників – і всієї 
навчальної літератури та відповідного 
методичного супроводу у поєднанні з 
упровадженням інноваційних технологій і 
дистанційного навчання, що стає сьогодні 
стрижнем особистісно зорієнтованого навчання, 
виховання морально-етичних норм поведінки, 
духовності, національної гідності, власної 
громадянської позиції. 

Цілісність єдиної системи навчальних 
програм і підручників з усіх предметів, 
узгодженість понять, термінології, інтеграція 
розрізнених відомостей у єдиній системі знань 
значно полегшить осмислене сприймання, 
засвоєння учнями інформації, розвантажить їх 
від зайвих повторів, незрозумілих суперечливих 
тверджень, стимулюватиме самостійні пошуки, 
дослідницьку діяльність, формуватиме ділові 
риси і якості творчої особистості. 

Розвантаження учнів, учителів 
забезпечуватиметься системою інтегрованих 
підручників і раціональним методичним 
супроводом, упровадженням проектних 
технологій, спрямованих на формування 
предметних і ключових компетентностей.  

Система інтегрованих знань при вивченні 
всіх шкільних предметів з уніфікованою 
термінологією, однозначністю трактування 
понять полегшить пізнавальну діяльність, 
стимулюватиме розвиток творчої особистості, 
формування ділових рис і якостей, світоглядних 
ціннісних орієнтацій, створюючи умови для 
самонавчання, самовдосконалення творчої 
самореалізації. 

Філософсько-теоретичними засадами 
розроблення змісту інноваційної моделі освіти є 
загальнолюдські і національні цінності, 
зорієнтованість на розвиток природних 
здібностей, схильностей дитини. До 
пріоритетних напрямів оновлення змісту 
навчально-виховного процесу належать: 
гуманізація, гуманітаризація, інтеграція знань, 
формування соціальної, комунікативної, 
комп’ютерної компетентностей; приведення 
обсягу та складності змісту програм і 
підручників у відповідність до вікових 
пізнавальних можливостей дітей, з метою їх 
розвантаження і створення умов для 
саморозвитку, самовдосконалення. 
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Системотвірним чинником якісної 
дошкільної і шкільної освіти є її зміст, що 
постійно збагачується, удосконалюється, 
осучаснюється і поєднується з інноваційними 
освітніми технологіями. Збереження єдиного 
освітнього простору в державі консолідація 
громадянського суспільства посилення 
стабілізуючої і регламентуючої ролі дошкільного 
і загальноосвітнього навчального закладу 
потребує удосконаленого вивчення державної 
мови, що забезпечує наступність (дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітній 
навчальний заклад – професійно-технічний 
навчальний заклад – вищий навчальний заклад); 
розвантажує учнів від надмірної навчальної 
інформації; її дублювання створює передумови 
для диференціації навчання, впровадження 
моніторингу різних рівнів на основі розроблення 
критеріїв оцінки якості освіти у межах «Проекту 
національної рамки кваліфікації (НРК)». 

Єдність національного і загальнолюдського 
в освіті забезпечує формування громадянина – 
повноцінної загальнонаціональної,духовно 
багатої особистості, патріота країни, де основою 
консолідації багатонаціонального суспільства є 
державна мова, яка є не лише предметом 
вивчення, а й засобом успішного оволодіння 
знаннями з усіх шкільних предметів і 
підвищення рівня якості освіти в цілому, а також 
звичаї, традиції, самобутня культура 
українського народу; 

Розвивальне, виховне навчання забезпечує 
безпосередній вплив навчання на розвиток 
дитини, формує у неї дослідницькі здібності, 
творчі риси та якості, потребує 
самонавчання,самовдосконалення, 
самовиховання, самовизначення.  

Пріоритет творчої діяльності передбачає 
впровадження таких методик і технологій 
навчання, підручників і навчальних посібників, 
які активізують пошукову діяльність, створюють 
максимально сприятливі умови для творчої 
дослідницької діяльності учнів, розвитку у них 
кмітливості, винахідливості, ініціативності, 
розвивають творчу уяву, фантазію. 

Метою проекту є створення моделі 
компетентнісної освіти навчальних закладів та її 
навчально-методичне забезпечення. 

Моніторинг і наукове обґрунтування 
освітніх потреб учасників навчально-виховного 
процесу в інноваційних навчальних закладах;          
зв’язків наукових установ, навчальних закладів; 
координація діяльності навчальних закладів і 
всіх зацікавлених організацій, установ, фізичних 
осіб щодо задоволення освітніх потреб від 
дошкільників до випускників навчальних 
закладів та надання психолого-педагогічних і 
методичних консультацій; забезпечення змісту 
дистанційного навчання учнів ідопомога 

вчителям в управлінні проектними технологіями 
у сільських (малокомплектних) школах; 
організація і проведення дистанційних курсів 
підвищення кваліфікації вчителів і навчання 
учнів проектній діяльності в інформаційному 
середовищі – мережі Інтернет. 

Основні завдання: створити умови для 
гармонійного,психофізичного, морально-
етичного, інтелектуального, духовного розвитку 
дитини дошкільного віку, активізуючи природні 
та індивідуальні здібності,формуючи підґрунтя 
для осмислення її потреб і можливостей 
саморозвитку, самовиховання, самовизначення, 
світоглядних переконань;залучити фахівців до 
розроблення ефективних методик педагогічного 
впливу на індивідуальний розвиток і 
становлення особистості дитини від дошкільного 
віку до закінчення загальноосвітньої школи; 
активізувати невикористані пізнавальні 
можливості; формувати потребу творити 
добро,бути чесним, справедливим, досягти 
гармонійного і всебічногоособистісного 
розвитку; реалізовувати інформаційні, виховні й 
розвивальні функції навчання, використовуючи 
інформаційно-комунікаційні 
технології,досягнення вітчизняних і зарубіжних 
психолого-педагогічних досліджень;забезпечити 
в колективах працівників дошкільних 
навчальних закладів,учительському й 
учнівському колективах психологічно 
доброзичливу,творчу атмосферу взаємоповаги, 
толерантності, яка сприяла б 
співпраці,співтворчості, самонавчанню, 
самоосвіті, саморозвитку; залучатидошкільників 
і учнів до світової скарбниці духовних 
загальнолюдськихцінностей та української 
самобутньої культури, історії, мови і культури 
народів, які проживають на території України, де 
державна мова має стати засобом підвищення 
навчальних досягнень учнів з усіх предметів та 
поліпшення рівня якості освіти в цілому; 
розробити і узгодити всі навчально-виховні 
аспекти з усіх предметів інтегровані програми і 
підручники відповідно до Державного стандарту 
з максимальним розвантаженням учнів, 
використанням проектних та інформаційних 
технологій, комп’ютерних програм, 
орієнтованих в основному на індивідуальне 
самостійне навчання, самовиховання, 
осмислення власних можливостей, які 
забезпечували б розвиток природних 
індивідуальних нахилів, здібностей, потреб, 
пізнавальних можливостей, інтересів кожного 
учня з орієнтацією на поглиблене профільне 
вивчення окремих предметів і вибір вищого 
навчального закладу для подальшої освіти; 
створити інноваційну школу, орієнтовану на 
світовий рівень освіти із застосуванням 
проектних технологій, системою інтегрованих 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 220

програм і підручників, методичним 
забезпеченням, комп’ютерними навчальними 
програмами (аудіо- і відеозасобів навчання). 

Світоглядне самовизначення кожної 
особистості, зокрема випускника, є передумовою 
самореалізації його власних нахилів, здібностей, 
обдарувань і потребою постійного 
самовдосконалення, визначення власної життєвої 
позиції, цілісного уявлення про світ людей, 
бачення власного майбутнього у цьому світі, 
усвідомлення свого призначення, планування 
своїх дій для досягнення мети. 

Для підвищення фахового рівня психолого-
педагогічних кадрів доцільно враховувати досвід 
інноваційних навчальних закладів й 
упроваджувати інформаційно-комунікаційні 
технології, створювати інформаційно-освітнє 
середовище в мережі Інтернет. 

У межах реалізації проекту організовується 
дистанційне навчання, спрямоване на 
забезпечення творчого дослідницького 
освітнього середовища з використанням 
проектних технологій. 

Дистанційна форма підвищення кваліфікації 
працівників дошкільних навчальних закладів, 
учителів дасть змогу максимально врахувати 
навчальні потреби слухачів курсів, обирати 
індивідуальну програму навчання. 

Очікувані результати.  
1. Створення моделі наступності 

компетентнісної освіти у дошкільних і 
загальноосвітніх навчальнихзакладах.  

2. Створення умов для якісної цілісної 
освіти в дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладах.  

3. Забезпечення повноцінного 
психофізичного, морально-етичного, 
особистісно-зорієнтованого розвитку дитини 
дошкільного віку.  

4. Здійснення подальших наукових 
досліджень, розвиток інноваційних педагогічних 
комунікаційних засобів навчання і виховання 
дітей та учнівської молоді.  

5. Узгодження рівнів (світова практика) 
освітніх досягнень учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів з вимогами вищих 
навчальних закладів з метою фундаменталізації 
знань професійного спрямування та потребами 
практики і повсякденного життя. 

6. Дидактико-методичне забезпечення 
профільного навчання старшокласників, завдяки 
впровадженню проектних технологій, сприятиме 
особистісному самовираженню, професійній 
мобільності.  

7. Використання у навчально- виховному 
процесі проектних технологій забезпечить 
розвитокдослідницьких здібностей дошкільного 
віку та учнів. 

 8. Підвищення рівня підготовки психолого-
педагогічних кадрів на основі 

утвердженняєвропейських цінностей, духовного 
збагачення та глобалізації освітнього простору. 

Підготовка компетентнісно-зорієнтованих 
підручників і відповідного методичного 
супроводу впровадження інноваційних 
технологій має враховувати і можливості 
дистанційного навчання. Цілісність навчальних 
програм і підручників з усіх предметів, 
узгодженість понять, термінології, інтеграція 
розрізнених відомостей у єдиній системі знань 
значно полегшить осмислене сприймання, 
засвоєння учнями інформації,розвантажить їх від 
зайвих повторів, незрозумілих суперечливих 
тверджень, стимулюватиме самостійні пошуки 
дослідницької діяльності, формуватиме ділові 
риси і якості творчої особистості. 

Проблема компетентнісної освіти в Україні 
потребує комплексного підходу до 
реформування навчально-виховного процесу від 
дошкільної освіти до закінчення вищих 
навчальних закладів з одночасною підготовкою 
психолого-педагогічних кадрів у педагогічних 
навчальних закладах і професійною 
перепідготовкою всіх працюючих фахівців. 
Орієнтування на світові освітні стандарти 
визначає основні пріоритети і вимоги до 
цілісності інтегрованих знань, а також 
формування предметних і ключових 
компетентностей з упровадженням 
інформаційних комунікаційних технологій. 

Педагогічна спадщина В.Сухомлинського 
укорінена в мудрість української етнопедагогіки, 
етнопсихології ввібрала в себе невмирущі ідеї 
Г. Сковороди, К. Ушинського, М. Костомарова, 
Г. Ващенка, Б. Грінченка, І. Огієнка, 
О. Залужного, С. Русової, М. Пирогова а тому 
має вагомий вплив не лише на перспективи 
розвитку вітчизняної освіти в Україні але і 
світової. 

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Вернадский В. И. Научная мысль как 
планетное явление / В. Вернадский. – М., 1991. – 
271 с.  

2. Кремінь В. Г. Освіта і наука в Україні: шляхи 
модернізації (Факти, роздуми, перспективи) 
/ В. Кремінь. – К.: Грамота, 2003 – С. 173. 

3. Сковорода Г. С. Благородный Еродий 
/ Г. Сковорода // Антология педагогической мысли 
Украинской ССР – М., 1988. – 403 с.  

4. Сухомлинський В. О. Школа радості / 
В. Сухомлинський // Вибр. твори: У 5 т. – Т.3. – К., 
1997. – 670 с.  

5. Сухомлинський В. О. На нашій совісті 
/ В. Сухомлинський // Вибр. твори: У 5 т. – Т.3. – К., 
1997. – 636 с.  

5. Сухомлинський В. О. Павлиська середня 
школа / В. Сухомлинський // Вибр. твори: У 5 т. – Т.4. 
– К., 1997. – 640 с.  

6. Пономаренко Л.О. Формування системи 
бібліографічних посібників у ДНПБ України 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск 123(I) 
 

 

 221 

ім. В.О.Сухомлинського / Л.О. Пономаренко 
//Педагогіка і психологія. – 2006. – №3. – С. 137–145.  

7. Родигіна, І. В. Компетентнісно орієнтований 
підхід до навчання [Текст] / І. В. Родигіна. – Х. : Вид. 
група «Основа», 2005. – 96 с. – (Б-ка журн. 
«Управління школою»; вип. 8(32)).  

8. Трубачева, С. Е. Умови реалізації 
компетентнісного підходу в навчальному процесі 
[Текст] / С. Е. Трубачева // Компетентнісний підхід у 
сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 53–56. 

 
 

 

УДК. 37.032:373  

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МАЛОЧИСЕЛЬНІЙ 
ШКОЛІ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О СУХОМЛИНСЬКОГО  

Віра МЕЛЕШКО (Київ)  
У статті розкриваються особливості сільської малочисельної школи та умови розвитку особистості в освітньому 

процесі такого закладу, що функціонує у структурі освітнього округу. У ході аналізу педагогічної спадщини 
В. О. Сухомлинського виокремлено його вагомі думки щодо ролі сільської школи та її впливу на розвиток особистості, що 
слугує методологічною основою у здійсненні освітнього процесу.  

Окреслено умови розвитку особистості в сільській малочисельній школі та її взаємозв’язку із іншими закладами, що 
функціонують як суб’єкти освітнього округу. 

Ключові слова: сільська школа, освітній округ, особливості сільської малочисельної школи, функціонування освітнього 
округу, технології навчання. 

Статья раскрывает особенности сельских школ и условий для развития личности в образовательном процессе 
учебного учреждения, которое работает в структуре образовательного округа. В ходе анализа педагогического наследия 
выдающегося ученого В.О. Сухомлинского, акцентировано внимание на высокой оценки роли сельских школ, ее влиянии на 
развитие личности. Идеи педагога послужили методологической основой в осуществлении образовательного процесса. 

Излагаются условия развития личности в сельской малочисленной школе, ее взаимосвязи с субъектами 
образовательного округа. 

Ключевые слова: сельская школа, образовательный округ, особенности сельской малочисленной школы, 
функционирования образовательного округа, технологии обучения. 
Особливу роль в суспільстві відігравала і 

відіграє сільська школа, яка є складовою 
вітчизняної освітньої системи, що впливає на 
соціальний, економічний, культурний, духовний, 
розвиток села, на розв’язання проблем 
пов’язаних з гармонійним розвитком особистості 
в умовах суспільних трансформацій. 

Сільська школа – це не тільки освітній 
заклад, вона слугує центром культурного життя 
його мешканців, гарант розвитку села й держави. 
Якщо у місті школа виконує тільки одне 
соціальне замовлення, то у сільській місцевості 
вона є поліфункціональним закладом, відіграє 
основну роль у забезпеченні кадрів для 
місцевого ринку праці, впливає на соціально-
економічний та культурний розвитку села, а такі 
ознаки як соціокультурність та 
поліфункціональність надають школі особливого 
статусу. 

Навколо школи формується специфічне 
середовище, що відображає сімейні традиції, 
родинні стосунки, способи ведення сільського 
господарства та ін. Школа також живе 
проблемами сільської громади і водночас 
перебуває під її постійним впливом.  

Сільська школа впродовж різних періодів 
функціонування зазнавала значних змін та 
реорганізацій. Проблеми розвитку закладів 
системи загальної середньої освіти у сільській 
місцевості особливо загострилися і стали 

очевидними у період переходу економіки на 
ринкові відносини, коли сільська школа 
залишилася поза увагою аграрних виробництв, 
як і проблеми розвитку села загалом. У роки 
незалежності фінансування потреб сільської 
школи виявилися недостатніми та й 
непосильними для держави.  

Демографічна ситуація сьогодні також 
розвивається не на користь села, що потребує 
оновлення мережі сільських шкіл. Негативні 
тенденції призводять до зростання 
малочисельних шкіл та загострюють потребу їх 
реформування, частіше у напрямі зниження 
ступенів ( І-ІІ ст. у початкову, а повну середню – 
І-ІІ ст.). 

Особливості сільської школи завжди 
привертали увагу науковців та педагогів-
практиків. Зокрема про велику роль та 
значущість сільської школи підкреслював 
вітчизняний вчений і педагог 
В.О.Сухомлинський, який своєю невтомною 
працею переконливо довів, що сільська школа, 
яка зазнає постійних змін, спроможна на 
високому рівні виконувати освітні функції та 
вирішувати найважливіші завдання за умови 
тісної співпраці всіх учасників навчально-
виховного процесу та інших зацікавлених сторін, 
що в тісному взаємозв’язку створюють умови 
для повноцінного інтелектуального, фізичного, 
духовного розвитку і саморозвитку дитини.  
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На думку вченого, « … завдання розвитку 
школи полягає не в тому, щоб у комплексі 
виховувати різнобічні матеріальні та духовні 
потреби, а особливу увагу приділяти та 
домагатися гармонійного розвитку особистості, 
особливо тих якостей, що спрямовані на 
задоволення потреб вищого порядку – потреб 
духовних» [1, с. 418]. 

Малокомплектні школи у системі освіти 
України є традиційними, що завжди відрізнялися 
від повнокомплектних передусім оточенням, 
рівнем оснащеності навчальних приміщень, 
малою чисельністю класів та їх наповнюваністю. 
Ці характеристики частіше впливають на 
особливості освітнього процесу, вимагають 
особливого підходу до його організації та 
здійснення. 

Проблеми пов’язані з організацією 
навчально-виховного процесу у 
малокомплектних школах привертали увагу 
науковців-дослідників у різні історичні періоди. 
Наукове обґрунтування різних варіантів 
поєднання класів у комплект та специфіку 
навчання різних вікових груп учнів, що 
працюють на уроці з одним вчителем здійснено 
відомим вченим, академіком О.Я. Савченко. У 
численних публікаціях автора висвітлено 
особливості малокомплектної школи, розроблено 
методику роботи вчителя з кількома класами, 
обґрунтовано вимоги до розкладу занять та інше. 
Зокрема у підручнику для студентів 
педагогічних факультетів «Дидактика початкової 
освіти» відведено окремий розділ, що 
присвячено організації навчання у 
малокомплектній школі [2]. 

Про роль сільської школи та її вагомість у 
суспільному житті неодноразово наголошував 
В.О Сухомлинський. Зокрема у статті «Особлива 
місія», педагог наголошував: «Сільська школа 
далеко не те, що школа міська. Сільська школа – 
найважливіший, головний, іноді, в силу умов, що 
склалися, єдиний осередок культури. Вона задає 
тон всьому інтелектуальному, культурному і 
духовному життю села. Інтереси всього нашого 
суспільства потребують, щоб село збагачувалося, 
інтелектуально розвиненими і вихованими 
молодими людьми. Без них неможливий ні 
науково-технічний прогрес, ні духовне життя 
села. …Село починається з школи; культура села 
починається з культури сільського вчителя» [3, 
с. 418-419]. 

Сільська загальноосвітня школа, як правило, 
не має конкурентів на ринку освітніх послуг, її 
основна функція – створення оптимальних умов 
для дітей та учнівської молоді у здобутті 
загальної середньої освіти та розвитку їхніх 
інтелектуальних, духовних та фізичних якостей. 

У зарубіжній педагогічній теорії серед 
багатьох особливостей сільської школи вченими 
названо: малочисельність, малокомплектність, 

стихійна інтегративність, поліфункціональність, 
що характерні й для сільських шкіл України. 
Зважаючи на різнобічні чинники та умови 
функціонування можна виокремити наступну 
типологію сільських шкіл: 

 приміські, селищні з паралельними 
класами; 

 школи з інтернатними приміщеннями та 
поглибленим вивченням окремих предметів;  

  без паралельних класів;  
 малочисельні (з наповнюваністю класів 

нижче нормативних вимог) 
 малокомплектні, з класами –

комплектами 
 школи індивідуального навчання (тобто 

з класами до 5-ти осіб); 
  «школа – родина» (всі вікові групи 

працюють з одним учителем);  
 “материнська школа” ( навчання 

здійснюється з 5-ти років); 
 НВК –(навчально-виховні комплекси з 

поєднанням різних типів шкіл);  
  сільські авторські школи (Сахнівська 

школа ім. О.А.Захаренка, Авторська школа 
М.П. Ґудзика) , 

  гімназії, ліцеї, колегіуми, (переважно 
обласного підпорядкування).  

Розлога палітра типів сільських шкіл 
свідчить про різноманітність умов та 
можливостей для розвитку особистості учня.  

Проте слід наголосити на тому, що названі 
особливості сільської школи значним чином не 
впливають на здійснення інноваційних 
перетворень чи змін, проте їх необхідно 
враховувати у розробленні моделі уроку, виборі 
форм та методів навчання, у створенні науково-
методичного супроводу освітнього процесу, у 
виборі технологій навчання та ін. 

В сучасній педагогічній практиці знайшли 
своє втілення нові шкільні об’єднання – освітній 
округ, що слугують умовою підвищення якості 
освіти, засобом поліпшенням умов для розвитку 
особистості, розширюють можливості для участі 
учнів малочисельних шкіл у навчальних 
проектах, конкурсах, фестивалях та ін. , що 
проводяться на базі опорних шкіл чи інших 
навчальних закладах.  

У різних областях України сьогодні 
функціонує близько 2-х тис. освітніх округів, 
діяльність яких будується на засадах інтеграції та 
кооперації всіх суб’єктів, що входять до його 
(освітнього округу) складу, відповідно до 
чинного законодавства та Положення про 
освітній округ.  

Як свідчить аналіз практики, освітній округ 
забезпечує розгалужену інфраструктуру 
освітнього простору регіону, розширює доступ 
малим шкільним колективам до освітніх 
ресурсів, підвищує якість освітніх послуг та 
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поліпшує умови для розвитку творчої 
особистості.  

Активне функціонування освітніх округів 
викликано, перш за все, демографічною 
ситуацією у країні, що породжує зростання 
малочисельності шкільних закладів, а також 
стимулює пошук нових підходів до взаємодії 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 
місцевості на основі розгортання процесів 
кооперації, інтеграції, взаємодії, партнерства, 
забезпечує ефективне використання матеріально-
технічних, кадрових, фінансових та 
управлінських ресурсів для забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти.  

Забезпечення організаційних та 
педагогічних умов для ефективного 
функціонування освітніх округів у сільській 
місцевості як цілісної системи, значною мірою 
залежить від конкретних дій та рішень органів 
місцевого управління освітою, що корелюються з 
вимогами чинного Положення про освітній 
округ. Завдяки взаємодії закладів освіти 
реалізуються змістовні проекти різних напрямів, 
що стимулюють розвиток якісних характеристик 
особистості.  

Зазначимо, що розвиток творчої особистості 
не може відбуватися без гармонійного фізичного 
вдосконалення та посильної фізичної праці. 
Адже праця слугує джерелом і важливою 
передумовою соціально-психологічного 
розвитку особистості, що особливого значення 
набуває у сільській місцевості. У процесі 
виконання корисної справи в дітей формуються 
риси відповідальності, громадянського 
обов’язку, працелюбства.  

«Працелюбство, – вважав В.О. Сухо-
млинський, – не вроджена якість людини, вона 
виховується і прививається їй з дитинства. Тому 
вся система виховання повинна будуватись на 
прищепленні дитині працелюбства. Праця 
мусить бути своєрідним вольовим гартом; у 
цьому правилі трудового виховання виражається 
єдність фізичного і духовного» – зазначає автор 
[1, с. 581].  

У цьому контексті особливої актуальності 
набувають переконання та досвід 
В.О.Сухомлинського, який наголошував на 
особливій ролі фізичної праці у розвитку 
особистості, стверджуючи, що «без здорової 
втоми людині не може бути повною мірою 
доступна насолода відпочинком. Є багато 
трудових процесів, в яких гармонійні, красиві, 
злагоджені рухи людського тіла можна 
прирівняти до гімнастичних вправ 
(прополювання технічних культур, мурування 
цегляних стін, догляд за плодовими деревами, 
збирання урожаю та ін.)… Знайти для кожного 
віку роботу, яка розвиває людину фізично й 
духовно, загартовує організм, виховує почуття 

краси, – предмет особливої турботи всього 
педагогічного колективу», – зазначає автор. [4, 
с. 195.].  

Сучасна загальноосвітня школа, 
розташована у сільській місцевості як інститут 
становлення та розвитку особистості поєднує в 
собі різні функції: освітні, виховні, культурно-
освітні, соціально-педагогічні та ін. Для 
повноцінного розвитку дитини в умовах 
сільської школи, потрібно постійно дбати про 
змістовне, насичене, цікаве життя кожної 
дитини, забезпечувати реальні умови для вибору 
та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, 
розвитку здібностей, інтересів, талантів та інших 
якостей. 

У процесі дослідження ми прийшли до 
висновку, що функціонування освітнього округу 
у сільській місцевості є продуктивною для 
організації та здійснення навчальної діяльності в 
малочисельних школах. Нові цілі, завдання 
загальної середньої освіти, варіативність 
навчальних програм, підручників, динаміка 
вимог соціуму до якості освіти, розгортання 
інформаційного простору – ось неповний перелік 
факторів, що впливають на становлення 
особистості та її розвиток.  

Вивчаючи неоцінений досвід 
В.О. Сухомлинського, який завжди дбав про 
наповнення шкільного життя цікавим змістом, і 
сьогодні педагогічні колективи втілюючи його 
ідеї в життя, перетворюють навчальні заклади у 
дієві освітньо-культурні центри села. Як 
керівник школи, Василь Олександрович постійно 
дбав, щоб і предметне середовище позитивно 
впливало на емоційний стан дитини, про що 
красномовно свідчило оформлення коридорів, 
класних кімнат, навчальних кабінетів. Увагу 
дітей щоденно привертали серії малюнків, 
виставки дитячих робіт, краєзнавчий матеріал, 
що доповнювали та закріплювали здобуті знання 
учнів на уроці. З цього приводу 
В.О. Сухомлинський підкреслював: 
“Естетичність оточення досягається такою 
гармонією нерукотворного і створеного 
людиною, яка пробуджує почуття радості. Ми 
прагнемо до того, щоб на шкільному подвір’ї 
дитина всюди бачила красу природи, яка стає ще 
кращою від того, що про неї виявила піклування 
сама дитина. Гармонія оточуючих речей створює 
загальний естетичний дух оточення за умови, 
коли окремі речі не кричать про себе , коли їх 
нібито не помічаєш.” [1, с.389]. 

Результативність та якість освітнього 
процесу у сільській школі значною мірою 
залежить від тих чинників, що впливають на 
зміст, форми, види начально-пізнавальної 
діяльності. Проте сукупність умов, в яких 
відбувається навчання, виховання та розвиток 
особистості можна простежити у сільських 
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школах різного типу: від престижних при-
університетських гімназіях, ліцеях до 
малочисельних сільських шкіл, віддалених від 
культурних центрів.  

Саме у сільській школі творив і постійно 
дбав про сприятливе середовище великий вчений 
В.О.Сухомлинський, наповнюючи його цікавим 
змістом та найголовніше, гуманним ставленням 
до дитини. Неоціненний досвід відомого 
педагога можна вважати значним поступом у 
оновленні діяльності сільської школи як 
відкритої соціально-педагогічної системи.  

Провідне місце у педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського належить ідеї гуманізму, 
людяності та доброчинності. Педагог 
переконливо стверджує, що виховання 
гуманізму, людяності здійснюється через 
творення добра, і саме цій проблемі присвячено 
багато праць. На думку вченого, ідея людяності, 
насамперед, реалізується через розвиток всіх 
позитивних якостей особистості. Всебічно 
розвинена особистість втілює в собі повноту і 
гармонію сил, здібностей, пристрастей, потреб, 
які визначають моральну, ідейну, громадянську, 
розумову, творчу, трудову, естетичну, емоційну, 
фізичну досконалість. 

Теоретична спадщина та практичний досвід 
В.О. Сухомлинського свідчать про відданість 
ідеям гуманізму, що пронизують всі грані 
шкільного життя, в якому повсякденно 
формується особистість учня. Вчений надавав 
великого значення дитинству як найвищій 
цінності, до якої треба ставитися бережливо. 
Яскравим прикладом цьому свідчить сформоване 
середовище Павлиської школи, яка стала 
школою радості для дітей, навчання – природним 
станом дитинства, невід’ємною частиною 
дитячого життя, що спиралося на гуманістичні 
відносини [5, с.128] 

Своєю невтомною працею 
В.О.Сухомлинський переконливо довів, що 
школа у селі спроможна на високому рівні 
виконувати освітні функції та вирішувати 

найважливіші завдання за умови тісної співпраці 
з оточуючим середовищем, усіма зацікавленими 
сторонами, що в тісному взаємозв’язку 
створюють умови для повноцінного фізичного, 
духовного, інтелектуального розвитку і 
саморозвитку дитини.  

На думку вченого, завдання школи полягає 
на в тому, щоб у комплексі виховувати 
різнобічні матеріальні та духовні потреби та 
особливу увагу приділяти та домагатися 
«…гармонійного розвитку особистості, особливо 
тих якостей, що спрямовані на задоволення 
потреб вищого порядку – потреб духовних» [4, 
с. 267] 

Про сучасність ідей В.О.Сухомлинського 
щодо розвитку творчої особистості свідчать 
також його праці відомі великому загалу «Серце 
віддаю дітям», «Духовний світ школяра», де 
автор наполягає, що саме школа повинна 
прагнути до утвердження самоцінності кожного 
періоду дитячого життя.  

На нашу думку, тільки у тісній співпраці 
освітніх закладів, установ соціально-культурної 
сфери, громадськості села, зміст яких 
наповнений гуманістичними ідеями та увагою до 
дитини можна домогтися її гармонійного 
розвитку.  
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УДК 37.033 

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ 
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Юрій МЕЛЬНИК (Київ) 
Визначено важливі аспекти змісту і структури розумового розвитку особистості в педагогічній спадщині 

В. Сухомлинського. Розкрито особливості формування наукового світогляду учнів у процесі розв’язування дослідницьких 
задач з фізики. 

Ключові слова: розумовий розвиток, науковий світогляд, фізична картина світу, проектно-дослідницька діяльність, 
метод проектів, проблемне дослідження. 

Определены важные аспекты содержания и структуры умственного развития личности в педагогическом наследии 
В. Сухомлинского. Раскрыты особенности формирования научного мировоззрения учащихся в процессе решения 
исследовательских задач по физике. 
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Ключевые слова: умственное развитие, научное мировоззрение, физическая картина мира, проектно-
исследовательская деятельность, метод проектов, проблемное исследование. 
Постановка проблеми. У сучасних умовах 

розвитку цивілізації формування наукового 
світогляду учнів займає одне з провідних місць. 
Світоглядні знання забезпечують розвиток 
цілісної особистості, здатної усвідомлено й 
критично ставитися до навколишнього світу.  

Багато вітчизняних і зарубіжних учених 
визнають потребу трансформації учіння як 
елементарного запам’ятовування, накопичення 
статичних знань у процес інтелектуального 
розвитку школяра, формування динамічно 
структурованих систем розумових дій, перехід 
від орієнтації навчання на середнього учня до 
диференційованих й індивідуалізованих програм, 
від зовнішньої мотивації до внутрішньої 
морально-вольової регуляції. Перед школою 
поставлено завдання формування в учнів 
цілісного світосприйняття і наукового 
світогляду, вміння самостійно отримувати і 
переробляти інформацію. 

Велика роль у цьому належить фізиці як 
науці. Науковий світогляд – основа цілісного 
світосприйняття фізичної картини світу. Тому 
його формування на уроках фізики особливо 
актуальне. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему формування наукового світогляду 
особистості, наукової картини світу, методології 
пізнання досліджували філософи П. Алексєєв, 
В. Андрущенко, В. Архіпкін, Л. Губерський, 
І. Добронравова, С. Кириленко, І. Лакатос, 
Г. Платонов, А. Спіркін та ін. 

Формування наукового світогляду учнів та 
студентів було предметом досліджень учених 
О. Бугайова, М. Головка, С. Гончаренка, 
Л. Зоріної, К. Капіци, Є. Коршака, О. Ляшенка, 
М. Мартинюка, Г. Школьника та ін. 

Фізичну картину світу як елемент 
природничо-наукової, що становить основу 
наукового світогляду, її структуру та шляхи 
формування досліджували Г. Голін, В. Єфіменко, 
С. Кириленко, М. Мостепаненко, В. Мо-
щанський, В. Розумовський, П. Самойленко та 
ін. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Аналіз наукових джерел та оцінка 
готовності вчителів до організації навчального 
процесу з фізики, орієнтованого на набуття 
світоглядних знань свідчить про недостатній 
рівень сформованості у школярів уявлень про 
наукову і фізичну картини світу як основу 
наукового світогляду особистості. Зокрема 
поглибленого вивчення потребують питання 
проектно-дослідницької діяльності на уроках 
фізики, її роль у формуванні наукового 
світогляду. 

Виклад основного матеріалу. Його 
формуванню як єдності свідомості, поглядів, 

переконань і діяльності великого значення 
надавав видатний педагог В. Сухомлинський. 
Досліджуючи факти та явища навколишнього 
світу, пізнаючи закономірності природи, 
перевіряючи істинність наукових поглядів, 
особистість прагне довести, ствердити, відстояти 
власні судження і переконання. Учений 
наголошував, що «...науковий світогляд – це не 
лише система поглядів на світ, а й суб’єктивний 
стан особистості, що проявляється в її думках, 
почуттях, волі, діяльності» [8, с. 208]. 

Значні можливості для формування 
наукового світогляду з’являються в процесі 
проектно-дослідницької діяльності людини. 
«Пізнаючи – доводити і доводячи–пізнавати–у 
такому поєднанні думки й праці полягає єдність 
розумового виховання й світогляду», проектної й 
дослідницької діяльностей [8, с. 212]. 

У науковій літературі зміст понять 
«проектне навчання», «дослідницьке навчання», 
«метод проектів», «дослідницькі методи» 
повністю нерозкрито, а тому вони не завжди 
чітко розділяються, хоча мають суттєву різницю. 

Терміни «дослідницька поведінка» 
(exploratory bexaviour), «дослідницьке навчання» 
(exploratory education), «дослідницькі (або 
продуктивні) методи» часто вживаються у 
вітчизняній і зарубіжній психолого-педагогічній 
літературі (М. Алєксєєва [1], М. Кларін [2], 
А. Леонтович, А. Обухов [3], А. Піддьяков [5, 6], 
О. Савенков, Л. Фоміна та ін.). Значна частина 
фахівців не вбачає різниці між дослідженням і 
проектуванням, а дослідницьке навчання 
ототожнює з навчанням за «методом проектів». 

Відмінність між ними закладено в 
етимології слів та змісті зазначених вище понять. 
Слово «проект» (від лат. projectus – випереджаю, 
кидаю вперед) – у сучасній українській мові має 
такі близькі за змістом значення: сукупність 
документів (розрахунків, креслень та ін.), 
потрібних для створення споруди або певного 
виробу; попередній текст документа; задум або 
план.  

Проектування спрощено можна розглядати 
як процес розроблення й створення проекту 
(прототипу, прообразу, передбачуваного або 
можливого об’єкта або стану). Нині поряд із 
традиційними видами (архітектурно-
будівельний, машинобудівний, технологічний) 
існують самостійні напрями проектування. До 
них належать проектування людино-машинних 
систем, трудових процесів, діяльності 
організацій, соціальних явищ, а також 
інженерно-психологічний, генетичний та інші 
види проектування. В освіті – це один із 
активних методів навчання. 

Під дослідженням у педагогіці розуміють 
процес і результат наукової діяльності, 
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спрямований на набуття нових знань про 
закономірності, структуру та механізми навчання 
і виховання. Дослідницький метод – організація 
пошукової, пізнавальної діяльності шляхом 
розв’язування практичних завдань, що 
потребують самостійного творчого пошуку [4, 
с. 223]. 

З погляду фізичної теорії й практики 
найбільший інтерес становлять наукові 
дослідження, що задовольняють вимогам 
об’єктивності, відтворюваності, доказовості, 
точності. Результат наукової діяльності, як 
правило, матеріалізований в описі теорій, 
законів, закономірностей, прогнозуванні 
розвитку фізичних процесів і явищ. Основні 
характеристики фізичної науки як системи знань 
– повнота, вірогідність, системність.  

Для наукового дослідження характерні такі 
особливості: 

 вираження невідомого за допомогою 
відомого; 

 встановлення математичних залежно-
стей між досліджуваним і відомим; 

 визначення місця досліджуваного в 
системі відомого. 

Відповідно до цього дослідницьке навчання 
спрямоване на розвиток умінь і навичок 
наукового пошуку, удосконалення власної 
освітньої програми. Дослідницька діяльність на 
уроках фізики – це вид діяльності, побудований 
на основі пошукової активності й спрямований 
на вивчення фізичних теорій, законів, 
закономірностей або вирішення нетипової 
(проблемної) ситуації. 

Розглянемо загальний алгоритм дії 
механізму дослідницької діяльності. В її основу 
покладено психічну потребу особистості в 
пошуковій активності, що змушує запрацювати 
механізм діяльності. В основі пошукової 
активності лежить безумовний (за І.П. Павловим 
«орієнтовно-дослідницький») рефлекс [7]. 

Дослідницьку роботу на уроках фізики 
розглядаємо як особливий вид інтелектуально-
творчої діяльності, що виникає в результаті 
функціонування механізмів пошукової 
активності на базі дослідницької поведінки. На 
відміну від пошукової активності, що 
визначається лише наявністю факту пошуку в 
умовах невизначеної ситуації, та дослідницької 
поведінки, що описує переважно зовнішню 
сторону діяльності суб’єкта, дослідницька дія – 
характеризує структуру функціонування, містить 
мотивуючі чинники й механізми її здійснення. 
«Чим глибше прагне людина проникнути в 
джерела знань – будову матерії і речовини, 
походження життя, біохімічні процеси в живих 
організмах, тим стійкіший інтерес до них» [8, 
с. 227]. 

Наукова діяльність передбачає аналіз 
проблеми, оцінку її фактичного стану, 
прогнозування (побудова гіпотези) подальшого 
розвитку ситуації, моделювання й реалізацію 
передбачуваних дій, корекцію дослідницької 
поведінки. Успішна наукова діяльність 
здійснюється на основі дослідницьких 
здібностей, тобто індивідуальних особливостей 
особистості, що проявляються в уміннях 
постановки проблеми, вироблення гіпотези, 
здійснення спостереження й експеримента, 
математичного оброблення результатів. 

Дослідницьке навчання на уроках фізики – 
це особливий вид діяльності, побудований на 
основі усвідомленого прагнення дитини до 
самостійного пізнання навколишнього світу. 
Його головна мета – розвиток мислення, 
формування готовності й здатності самостійно, 
творчо оволодівати й застосовувати нові способи 
дій у будь-якій сфері життя. Як наголошував 
В. Сухомлинський «...ми надаємо виняткового 
значення дослідницькому характеру розумової 
праці: спостерігаючи, думаючи, вивчаючи, 
зіставляючи, діти знаходять істину або ж 
переконуються, що для її відкриття потрібно 
здійснювати нові спостереження, досліди, 
експерименти» [8, с. 209]. 

З погляду педагогічної психології й 
освітньої практики проектування й дослідження 
тісно пов’язані з прогнозуванням, а тому 
слугують ефективним інструментом розвитку 
інтелекту й креативності мислення особистості. 
Результати проектно-дослідницької діяльності 
під час навчання фізики поділяються на: 

 детермінований – абсолютно 
спрогнозований, обумовлений об’єктивними 
причинами; 

 імовірнісний – передбачуваний з 
великою точністю; 

 випадковий – непрогнозований. 
Перший результат базується на знаннях і 

логіці. Другий – потребує альтернативного, 
дивергентного мислення, уміння генерувати 
гіпотези. В основу третього покладено інтуїцію. 
Проектування здійснюється переважно в межах 
передбачуваної, «детермінованої» складової, а 
дослідження – «випадкової». «Імовірнісна» 
складова міститься як у проектній, так і 
дослідницькій діяльностях. 

Дослідження – це творчий процес пошуку 
невідомого, нових знань, один з видів 
пізнавальної діяльності людини, що не допускає 
створення будь-якого заздалегідь спланованого 
об’єкта, його моделі або прототипу. Стосовно 
певної освітньої галузі Б. Хендерсон пропонує 
розширити зміст цього поняття. «Вільне 
дослідження» базується на допитливості, не 
допускає досягнення конкретного 
спрогнозованого результату. Водночас уже на 
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попередньому етапі ймовірнісне, гіпотетичне 
припущення, як прогнозування можливого 
результату, значно наближає дослідника до 
заздалегідь відомого, передбачуваного, 
спроектованого. «Проблемне дослідження» 
радикально відрізняється від «вільного» й 
допускає прогнозоване вирішення певної 
наукової проблеми. Проектування здійснюється 
за готовими алгоритмами й схемами шляхом 
виконання скінченої сукупності визначених 
операцій на репродуктивному рівні.  

Особливу цінність у фізичних дослідженнях 
мають такі вміння: 

 узагальнювати, встановлювати 
закономірності, систематизувати об’єкти, 
визначати критерії їх класифікації, виділяти 
істотні й неістотні ознаки явищ і процесів; 

 моделювати фізичні процеси й об’єкти, 
створювати моделі-аналоги, структурні, 
функціональні, дедуктивні й індуктивні моделі; 

 застосовувати набуті знання в 
різноманітних навчальних ситуаціях.  

На уроках фізики вміння й навички 
дослідницького пошуку формуються за 
допомогою продуктивних методів навчання. Як 
стверджував В. Сухомлинський «...у процесі 
спостереження фізичних і хімічних явищ та 
розкриття їх сутності учні відкривають важливі 
наукові істини про вічність, незнищуваність 
матерії, безмежність Всесвіту, матеріальність 
руху, часу і простору, роблять перші кроки на 
шляху пізнання елементарних частинок, енергії, 
електромагнітних коливань і хвиль тощо» [8, 
с. 218]. 

Особливого значення набуває 
дослідницький характер розумової праці в 
процесі розв’язування фізичних задач. Уміння 
постановки задачі та відшукання шляху її 
розв’язку визначають рівень інтелектуального 
розвитку особистості. Під час розв’язування 
задач здійснюється комплексне застосування 
теоретичних знань, набуття відповідного досвіду 
мисленнєвої діяльності, виконання важливих 
розумових операцій, таких як: аналіз і синтез, 
індукція й дедукція, абстрагування й 
конкретизація, порівняння й протиставлення, 
систематизація й узагальнення. Якість виконання 
операційних дій значно підвищується, якщо 
процесу розв’язування задач надавати 
дослідницького характеру. Дослідження полягає 
у всебічному розгляді задачної ситуації, 
урахуванні максимальної кількості можливих 
варіантів розвитку фізичних процесів, аналізі 
результату залежно від закономірностей зміни 
певної величини. Наприклад, відстежити як 
змінюватиметься результат задачі залежно від 
зміни сили тертя, показника заломлення світла, 
коефіцієнта корисної дії, питомої теплоємності, 
густини речовини тощо. Розв’язування 

дослідницьких задач сприяє розвитку активності 
й самостійності, формуванню вмінь спостерігати 
й експериментувати, користуватися 
вимірювальними приладами. Подібні завдання 
займають найвищий щабель серед фізичних 
задач порівняно з якісними, розрахунковими та 
графічними й потребують активної творчої 
діяльності. 

У процесі пізнавальної діяльності учнів, 
зокрема під час розв’язування дослідницьких 
задач формується логічне мислення, цілісне 
бачення того або іншого фізичного явища, 
усвідомлюються закономірності і закони 
природи, посилюється значущість теоретичних 
знань. Застосування дослідницького методу на 
уроках фізики сприяє підвищенню ефективності 
навчання, значно заощаджує час, адже, 
розв’язуючи лише одну задачу, можна 
розглянути кілька різних шляхів протікання 
фізичних процесів, відстежити закономірності їх 
розвитку, відшукати певні математичні 
залежності між величинами. Дослідницький 
підхід до розв’язування фізичних задач сприяє 
активізації пізнавальної діяльності, де учні 
знаходять різноманітні способи набуття знань, 
самостійно здійснюють власне «наукове 
відкриття». 

Всебічний розгляд фізичних процесів, 
введення в умову задачі різноманітних 
початкових даних, використання варіативних 
способів розв’язування задач неминуче 
призводить до підвищення міцності фізичних 
знань, що сприяє формуванню нестандартного 
мислення. Учні успішно розв’язують нетипові й 
задачі підвищеної складності. 

Недостатня кількість дослідницьких задач у 
сучасних підручниках з фізики потребує вмінь 
добирати й складати подібні задачі, що мають 
п’ять-шість варіантів розв’язку. Варіативності 
умови задачі можна досягти за допомогою 
використання різноманітних табличних даних, 
опису різних фізичних процесів, дослідження 
функціональної залежності між фізичними 
величинами. Наведемо кілька прикладів 
дослідницьких задач з фізики. 

Задача 1. У посудині з водою плаває кусок 
льоду. Яким буде рівень води, коли лід розтане? 
Чи зміниться результат, якщо: 

 вода в посудині – морська; 
 лід суцільний; 
 усередині куска є кулька повітря або 

залізний цвях, що впав на дно після його 
танення? 

Задача 2. За допомогою похилої площини 
довжиною 5 м і висотою 3 м піднімають вантаж 
масою 50 кг. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,4. Яку 
силу потрібно прикласти до вантажу, щоб: 

 утримати його на похилій площині?; 
 витягти нагору похилою площиною?; 
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 тягти долілиць з постійною швидкістю?; 
 тягти з прискоренням 2 м/с2 нагору? 
З яким прискоренням тіло буде сковзати 

похилою площиною без дії зовнішніх сил? Яким 
буде результат, якщо змінити висоту похилої 
площини та коефіцієнт тертя? 

Задача 3. У калориметр, що містить 0,4 кг 
льоду температурою 200С, налили 0,6 кг води 
температурою 800С. Яка встановиться 
температура в калориметрі? Скільки води 
потрібно налити, щоб весь лід розтанув, а 
температура води стала рівною 00С? 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму. Отже, проблема формування 
наукового світогляду учнів і уявлень про 
наукову картину світу як його основу посідає 
одне з провідних місць у педагогічній спадщині 
В. Сухомлинського. Встановлено, що головними 
рисами світогляду є наявність узагальненої 
системи знань про навколишній світ та ставлення 
людини до набутих знань. Основу наукового 
світогляду становить наукова картина світу, яка є 
цілісним та систематизованим уявленням про 
навколишній світ. З’ясовано, що фізична картина 
світу, будучи однією із складових наукової, є 
ідеальною моделлю природи, яка охоплює 
загальні поняття, принципи, гіпотези фізики і 
характеризує певний етап її розвитку та 
складається з таких структурних компонентів: 
вихідні філософські ідеї (матеріальності, 
взаємозв’язку та взаємодії, пізнаванності); 
фізичні теорії, структура яких представлена 
основою, до складу якої входить теоретичний і 
емпіричний базиси; ядро, що представлено 
системою законів, постулатів, фундаментальних 
констант, та наслідки, що включають пояснення 
фактів, практичне застосування теорії, 
усвідомлення меж її використання, передбачення 
нового, систему загальнонаукових принципів. 

Проектно-дослідницька діяльність на уроках 
фізики відіграє провідну роль у формуванні 
наукового світогляду, сприяє розвитку 
критичного мислення, творчих здібностей 
особистості. Розв’язування дослідницьких задач 
передбачає глибоке розуміння фізичних теорій і 

законів, усвідомлення причинно-наслідкових 
зв’язків і закономірностей протікання фізичних 
процесів, збагачує особистість науковими 
знаннями й практичними вміннями, виховує 
культуру розумової праці, постійну потребу в 
мисленнєвій діяльності. 

Викладене вище обумовлює пошук системи 
підходів до формування загальних світоглядних 
знань (наукової картини світу) під час вивчення 
природничих дисциплін, зокрема фізики, що 
забезпечувало б їх трансформацію у погляди і 
переконання учнів. 
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УДК 37.091.4 Сухомлинський : 37.091.212.012  

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНЯ  

Олександр МІХНО (Київ) 
У статті висвітлено погляди В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики особистості учня. На 

основі аналізу протоколів засідань педагогічної ради та психологічного семінару Павлиської середньої школи, що 
зберігаються у фондах Педагогічно-меморіального музею В. Сухомлинського (с. Павлиш Кіровоградської області), 
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автором простежено розвиток поглядів педагога на методику складання, зміст та призначення психолого-педагогічної 
характеристики учня. 

Ключові слова: В. Сухомлинський, педагогічна антропологія, вивчення вчителем учня, психолого-педагогічна 
характеристика, особистість учня, психологічний семінар. 

В статье освещены взгляды В. Сухомлинского на проблему психолого-педагогической характеристики личности 
ученика. На основе анализа протоколов заседаний педагогического совета и психологического семинара Павлышской 
средней школы, хранящихся в фондах Педагогически-мемориального музея В. Сухомлинского (с. Павлыш Кировоградской 
области), автором прослежено развитие взглядов педагога на методику составления, содержание и назначение 
психолого-педагогической характеристики учащегося. 

Ключевые слова: В. Сухомлинский, педагогическая антропология, изучение учителем ученика, психолого-
педагогическая характеристика, личность ученика, психологический семинар. 
Сучасна гуманістична домінанта в освіті 

обумовлює аксіологічну сутність педагогічної 
науки і формує її фундаментальний напрям – 
педагогічну антропологію, в основі якої лежать 
уявлення про природу і сутність людини, про 
природу її виховання. Антропологічний підхід, 
складаючи одну з головних аксіом педагогіки з 
моменту її зародження, наявний у працях 
багатьох педагогів минулого (Я.-А. Коменський, 
А. Дістервег, М. Пирогов, К. Ушинський, 
С. Русова та ін.), але лише В. Сухомлинський не 
тільки підняв його до рівня головної мети 
виховання, а й блискуче реалізував у очолюваній 
ним Павлиській школі. 

Для успішної практичної реалізації 
означеного підходу В. Сухомлинським було 
визначено першочергове антропологічне 
завдання – всебічне знання вчителем свого 
вихованця: «Виховувати – це насамперед знати 
дитину, а щоб знати – треба постійно бачити, 
вивчати. Без знання дитини, без глибокого 
розуміння всієї складності явищ, які 
відбуваються в її душі, виховання стає сліпим і 
тому беззмістовним» [12, с. 204]. У процесі 
вивчення педагогом учня винятково важливого 
значення Василь Олександрович надавав 
психолого-педагогічній характеристиці.  

Як свідчить аналіз наукових праць, 
присвячених вивченню складових педагогічної 
системи В. Сухомлинського, виділенню етапів їх 
становлення й розвитку (М. Антонець, І. Бех, 
М.Богуславський, Л. Березівська, Н. Дічек, 
І. Зязюн, В.Кузь, М. Мухін, В.Риндак, 
О. Савченко, О. Сухомлинська, Т. Челпаченко та 
ін.) погляди вченого-педагога щодо психолого-
педагогічної характеристики учня ще не були 
предметом спеціального дослідження. Мета 
статті – висвітлити еволюцію поглядів 
В. Сухомлинського на методику складання, зміст 
і призначення психолого-педагогічної 
характеристики учня. 

Проблема вивчення особистості учня та 
складання на цій основі його психолого-
педагогічної характеристики була в центрі уваги 
В. Сухомлинського практично з перших років 
його керівництва Павлиською школою. Так, у 
протоколі засідання педагогічної ради від 
15.01.1950 р. читаємо: «Аналіз педагогічних 
характеристик учнів (доповідають класні 
керівники Сухомлинська Г.І., Левицький П.П., 
Скочко В.О.)» [1, арк. 14, зв.]. І далі: 

«Заслухавши педагогічні характеристики, 
педагогічна рада відмічає, що дані 
характеристики складені правильно, в них 
охоплені всі риси характеру учнів і вдало 
відзначені індивідуальні особливості і риси 
характеру учнів. Педагогічна рада зобов’язує 
всіх класних керівників глибоко вивчати 
кожного учня і писати всебічні, широкі 
характеристики» [1, арк. 16, зв.]. У рішенні 
педагогічної ради від 22.04.1952 р. зазначено: 
«Заслухавши інформацію директора школи 
Сухомлинського В.О. про складання 
педагогічних характеристик учнів, педрада 
постановляє зобов’язати всіх класних керівників 
до кінця навчального року скласти педагогічні 
характеристики учнів своїх класів. У 
характеристиках вказати: 

1. Стан здоров’я, домашні умови учнів. 
2. Як учень готує домашні завдання. 
3. Особливості пам’яті учнів. 
4. Пояснити особливості поведінки. 
5. Здібності і нахили учня. 
6. Накреслити конкретні шляхи 

покращення успішності учня» [2, арк. 31]. 
Зазначимо, що В. Сухомлинський до 

середини 1950-х років був прихильником 
«школи учіння» [8, с. 17], з її спрямуванням на 
міцний базовий компонент знань і умінь, 
переважанням розумової праці учнів. Це 
відбилося і у поглядах педагога на зміст 
педагогічної характеристики: запропонована 
схема передбачає характеристику учня як 
суб'єкта навчальної діяльності, тобто 
охоплюється насамперед інтелектуально-
вольовий комплекс рис (навички, вміння і 
здібності), що, безперечно, випливає на 
розуміння учня як особистості. Статус, ціннісні 
орієнтації, мотиви поведінки і, нарешті, характер 
учня оцінюються в залежності від того, як він 
вчиться.  

У 1953 р. В. Сухомлинський публікує 
статтю «Педагогічна характеристика учня», де 
обґрунтовує власні погляди на зміст і 
призначення характеристики. «Індивідуальні 
особливості полягають насамперед у 
особливостях засвоєння навчального матеріалу. 
На кожному етапі навчання вчитель повинен 
мати уявлення про те, як учень засвоює матеріал, 
як він його запам’ятовує і заучує правила. Ось ця 
характеристика особливостей засвоєння учнем 
навчального матеріалу і набуття ним практичних 
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навичок і має, нам здається, складати зміст 
педагогічної характеристики. Сюди мають 
входити особливості пам’яті учня, його роботи 
на уроці і під час виконання домашніх завдань» 
[9, с. 48]. Однак педагог застерігає від 
остаточних категоричних визначень, 
наголошуючи на тому, що індивідуальні 
особливості учня не є чимось незмінним, 
постійним. Вони змінюються, а отже, має 
змінюватися і педагогічна характеристика учня: 
«Вона має окреслювати перспективи розвитку 
учня у майбутньому, перспективи його 
зростання. Головною у педагогічній 
характеристиці має бути вказівка на те, як 
розвиваються здібності учня і що ще слід 
зробити вчителю, щоб учень краще засвоював 
програмний матеріал» [9, с. 48].  

Подаючи кілька зразків характеристик 
учнів, В. Сухомлинський зазначає, що вчителі 
Павлиської школи у процесі складання 
характеристики керуються тим, що кожен учень 
може гарно вчитися, якщо вчитель правильно 
визначить його здібності і розвиватиме позитивні 
якості, а негативні – усуватиме. В 
характеристику записуються «висновки зі 
щоденних спостережень за підготовкою учня до 
уроків, засвоєнням і запам’ятовуванням 
навчального матеріалу» [9, с. 48]. Наприклад, 
характеризуючи учня 5 класу П.Л., класний 
керівник М. Лисак визначає індивідуальні 
особливості вихованця так: «Учень кожне нове 
поняття сприймає не відразу, а після зіставлення 
з відомим. Кожне нове поняття він намагається 
спочатку заперечувати, знаходячи в ньому те, що 
має буцімто не відповідати отриманим раніше 
знанням. Він важко засвоює новий матеріал, 
якщо не знаходить у ньому зв’язку з відомим. 
Спостереження показали, що кожен пропуск 
уроку, кожне втрачене поняття серйозно 
відбивається на успішності учня. Вчителям слід 
ретельно стежити за тим, щоб у системі 
засвоюваних учнем знань не було розривів, 
пропусків» [9, с. 48]. 

Як директор Павлиської школи, 
В. Сухомлинського впроваджує у практику 
роботи колективу обговорення педагогічних 
характеристик учнів на нарадах учителів, які 
викладають у даному класі, а окремих 
характеристик – на засіданнях педагогічної ради. 
Таке колективне обговорення, за словами Василя 
Олександровича, спонукало вчителів більш 
глибоко і всебічно вивчати учнів, допомогло 
дійти спільної думки з приводу того, що саме 
слід вивчати в індивідуальних особливостях 
вихованця.  

У Павлиській школі вже на початку 1950-х 
років була розроблені чітка методика складання 
педагогічної характеристики. Матеріалом для неї 
були спостереження за процесом засвоєння 
учнем на уроці програмного матеріалу, процесом 

набуття ним практичних навичок і формування 
світогляду. Вчителі вивчали не лише відповіді 
учнів на уроці, але й питання, які задають учні. 
Результати цих спостережень, записані в 
щоденник учителя, наприкінці навчального року 
аналізувалися шляхом зіставлення характерного 
для учня в останні дні навчального року з тим, 
що було записано на початку та всередині 
навчального року. До уваги бралися і 
спостереження за роботою учня вдома, під час 
виконання домашніх завдань. Після обговорення 
характеристик на нараді учителів даного класу 
вони остаточно редагувалися, і частина з них 
аналізувалася на засіданні педагогічної ради [9, 
с. 49].  

Головне завдання характеристики, за 
В. Сухомлинським, – «бути засобом подальшого 
покращення успішності учня» [9, с. 49]. Тому 
закономірно, що педагогічні характеристики, 
складені вчителями Павлиської СШ у І половині 
1950-х років, вирізняються певним 
раціоналізмом, що пояснюється націленістю 
вчителів на розумовий розвиток учнів. На 
підставі аналізу 50 педагогічних характеристик 
випускників Павлиської СШ 1954 р. ми дійшли 
таких висновків. Частота фіксування одних і тих 
же якостей у характеристиках різних учнів дуже 
висока: в характеристиках 50 випускників 28 
разів згадується якість «уважний», по 25 – 
«наполегливий у подоланні труднощів у 
навчанні» та «чітко і акуратно виконує домашні 
завдання», відзначаються особливості мови – 43, 
пам’яті – 37, активність – 23, старанність – 27 
разів і т. п. Вчителі, як правило, відзначають 
лише те, до якої діяльності схильний учень 
(«любить фізичну працю», «схильна до 
рукоділля», «цікавиться радіотехнікою»). Якісна 
характеристика здібностей і ступінь прояву їх 
зазвичай не відзначаються. Окрім того, 
характеристики дуже стислі (максимум – 
півсторінки рукописного тексту) [3, арк. 83, зв. – 
арк. 92, зв.]. 

Як бачимо, серед відзначених вчителями 
особливостей характеру учнів центральне місце 
займають пізнавальні процеси, ставлення до 
навчання, характеристики навчальної діяльності, 
вольові якості. Цей факт підтверджує наш 
висновок про те, що вчителі сприймають учня 
передусім як суб'єкта навчальної діяльності, а не 
як особистість.  

Сам В. Сухомлинський, зізнаючись, що «на 
перших порах нам було дуже важко готувати 
педагогічну характеристику дитини» [11, с. 447], 
все ж був твердо переконаний: «Робота кожного 
вчителя, директора, завуча над педагогічною 
характеристикою дитини – це ази педагогічної 
культури. Без знання дитини нема школи, нема 
виховання, нема справжнього педагога і 
педагогічного колективу» [11, с. 449]. 
Наприкінці 1950-х – початку 1960-х рр. вивчення 
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учня та складання на цій основі його 
педагогічної характеристики було поставлено 
В. Сухомлинським на наукову основу. Це була 
«постійна, вдумлива робота кожного вчителя над 
педагогічною характеристикою дитини з її 
складним духовним світом, з її радощами і 
прикростями, а в основі педагогічної 
характеристики лежать психологічний аналіз, 
спостереження, вивчення» [11, с. 455].  

У 1965 році вперше в системі українській 
середньої освіти в Павлиській СШ з ініціативи В. 
Сухомлинського почав діяти психологічний 
семінар для учителів, метою якого було, за 
визначенням самого Василя Олександровича, 
«дослідження людини» [13]. Ефективність 
психологічного семінару як форми вивчення 
особистості учня була вражаючою: підвищення 
психологічних знань вчителів не лише сприяло 
глибшому пізнанню ними учнів, але й, як 
наслідок, зумовило кардинальне оновлення 
підходів до складання характеристики школяра. І 
виявилося це не лише формально – у зміні назви 
характеристики з «педагогічної» на «психолого-
педагогічну», а насамперед – у якісно новому 
змісті самої характеристики.  Успішність, 
залишаючись одним із важливих елементів 
характеристики, все ж відходить на другий план. 
Василь Олександрович наголошує, що частіше 
треба підходити до учня «просто як до людини, 
забути про оцінку його знань і перестати одним 
цим вимірювати його гідність» [10, с. 51]. 

Так, у характеристиках учнів, складених 
учителями Павлиської СШ у другій половині 
1960-х рр., «на першому місці стоїть здоров'я, 
фізичний розвиток дитини, характеристика умов 
її всебічного розвитку, індивідуальних 
особливостей розумового розвитку: як дитина 
сприймає предмети і явища навколишнього 
світу, як у неї відбувається формування понять, 
які особливості її мови, як вона запам'ятовує, як 
розвинуто в неї образне й абстрактне мислення, 
яке емоційне забарвлення її мови, взагалі який 
ступінь її емоційної культури» [11, с. 447]. 
Педагог, характеризуючи учня, описує 
середовище, обставини, в яких формується 
інтелект дитини: спиняється на позитивних і 
негативних факторах, від яких залежить 
багатство її сприймання, уявлень, мови, 
кругозору. При цьому велика увага приділяється 
аналізу інтелектуального життя сім'ї.  

В. Сухомлинський акцентує на надзвичайно 
важливій стороні педагогічної характеристики – 
її перспективності. «Ми прагнемо не тільки 
аналізувати те, що є, а й висловлюємо свої 
міркування, наміри, плани активного виховного 
впливу на особистість дитини, розповідаємо про 
те, як уже зараз здійснюється цей вплив, які 
труднощі зустрічаються у виховній роботі. Ми 
не тільки бачимо людину такою, яка вона є, але й 

проектуємо розвиток її інтелекту, моральності, 
естетичної й емоційної культури» [11, с. 449]. 

Підґрунтям для складання характеристик 
школярів були глибокі, методично продумані, 
емоційні доповіді директора та їх обговорення на 
психологічному семінарі. Нами проаналізовано 
47 протоколів психологічних семінарів, які 
зберігаються в Педагогічно-меморіальному музеї 
В.О. Сухомлинського (смт Павлиш 
Кіровоградської області) [4-7]. Самим 
В. Сухомлинським було проведено 40 семінарів, 
на яких було прослухано і обговорено 31 
доповідь Василя Олександровича. Всі вони 
стосуються психічного розвитку дитини та 
спрямовані на вивчення педагогом учня, 
покращення навчально-виховної роботи в школі: 
«Питання психологічної культури уроку» 
(26.01.1966), «Психічні особливості підлітків» 
(13.10.1966), «Вчити учнів управляти своїми 
бажаннями» (25.02.1967), «Праця як важлива 
умова повноцінного морального і розумового 
виховання» (23.10.1968), «Дисципліна і почуття 
обов’язку» (11.01.69), «Проблема взаємовідносин 
учителя й учнів» (20.01.1970) та ін. Знання, 
отримані вчителями на семінарі, знаходили своє 
практичне втілення у вивченні, пізнанні ними 
своїх вихованців і, відповідно, у характеристиках 
школярів. 

Для прикладу, проаналізуємо психолого-
педагогічну характеристику учня 7 класу 
Юрія О., яка розглядалася на засіданні 
психологічного семінару 12.11.1969 р. 
Насамперед зазначимо, що характеристика 
складена надзвичайно розлого і детально (8 
сторінок рукописного тексту) [7, арк. 21, зв. – 
арк. 25], тому подаємо її у скороченому вигляді з 
нашими коментарями.  

На початку характеристики вчитель дає 
докладний опис умов, в яких зростає учень. 
Мати Юрія працює на хлібозаводі вантажником. 
Батько був засуджений і залишив сім’ю. Мати, 
вийшовши заміж вдруге, всіляко догоджає 
новому чоловіку, вибачає все, зовсім забуваючи 
про сина. Вітчим же зовсім не цікавиться 
вихованням Юрія, зловживає алкоголем, 
влаштовує скандали. Через такі обстановини в 
сім’ї хлопець часто буває у дідуся та бабусі, які 
радо його приймають, намагаючись у всьому 
догодити і не вимагаючи нічого робити. Юрій 
має старшого брата, який засуджений за 
хуліганство і перебуває в колонії.   

Зрозуміло, що такі сімейні умови негативно 
відбиваються на формуванні характеру Юрія. До 
школи він вступив непідготовленим, але з 
перших днів навчання показав себе здібним, 
кмітливим учнем, який швидко все сприймає і 
запам’ятовує. Зважаючи на природні здібності, 
Юрій переходив з класу в клас, не докладаючи 
зусиль до навчання. Улюбленим його заняттям 
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була гра за селищем у проваллі, полі, на вигоні, 
тобто там, де за ним не могли спостерігати 
дорослі. В молодших класах хлопчик заради гри 
часто пропускав уроки. Подорослішавши, став 
відповідально ставитися до відвідування занять, 
«хай би що говорили вдома, нехай хворий, нехай 
негода, але до школи прийде обов’язково, за 
минулий рік не пропустив жодного уроку, у 
цьому році теж. Але навчання його закінчується 
разом із закінченням уроків. Прийшов додому – і 
зразу на вулицю» [7, арк. 22, зв.]. 

Таке невідповідальне ставлення до 
навчання, на думку вчителя, є наслідком 
сімейного виховання, точніше – відсутності 
виховання, коли дитину змалку зовсім не 
привчали до роботи. Тепер семикласник Юрій 
вже не слухає матір, перемовляється з нею, 
розуміючи, що не може довести свою правоту, 
може грюкнути дверима. Щоправда, у школі 
поводиться інакше: на зауваження вчителя 
реагує, обов’язково визнає свою провину. «В 
розмові з ним треба бути вимогливим, але не 
ображати його, тому що замовкне і не скаже 
жодного слова» [7, арк. 22, зв.].  

Перед тим, як характеризувати успішність 
Юрія і загальний розумовий розвиток, учитель 
визначає особливості темпераменту хлопця: 
«Юрій має холеричний темперамент, хоч ще не 
зовсім яскраво виражений. Йому завжди 
потрібно нагадувати про стриманість і 
самовладання» [7, арк. 23]. 

Наголошуючи на тому, що основою 
пізнання є увага, педагог визначає увагу учня як 
нестійку і конкретизує: «Він може зосередитися 
на чомусь цікавому і то не надовго, він може 
слухати мимоволі, але свідомо спрямувати свою 
увагу не може» [7, арк. 23]. Важливо, що вчитель 
відразу ж ставить перед собою завдання, 
спрямоване на підвищення уваги школяра: «Його 
потрібно тримати весь час у полі своє уваги, 
спрямовувати його діяльність і наполегливо 
формувати інтерес до навчальної роботи, уміння 
володіти собою» [7, арк. 23]. 

Про глибоке психологічне розуміння 
вчителем свого вихованця свідчить те, що 
описуючи бідність і невиразність мови Юрія 
(«вживає нелітературні слова, не вміє 
користуватися художніми засобами») та стиль 
письма («нерозбірливе, некаліграфічне, 
неакуратне»), педагог зауважує: усне і письмове 
мовлення «ніби відбиває характер Юри» [7, арк. 
23]. Попри нестійку увагу, незібраність, 
несистематичне виконання домашніх завдань, 
«навчальний матеріал засвоює швидко, точно, 
вміє зробити висновки з тільки що розказаного, 
… відповідає чітко, осмислено, навіть відтворює 
своїми словами» [7, арк. 23, зв.].  

У характеристиці яскраво виражений 
індивідуальний підхід до учня: «Ось на уроці 
Юра дуже активний, руку підносить, розв’язує 

одну задачу, другу, і досить поглядом дати йому 
зрозуміти, що ти бачиш, як він працює, він почне 
старатись ще краще» [7, арк. 23, зв. – арк. 24]. 
Водночас вчитель, підкреслюючи, що «Юра не 
має чіткої цілеспрямованості, не має твердих 
переконань, ясних принципів (хай ще дитячих, 
якими б він керувався в своїй діяльності)», 
доходить висновку: «Такі учні часто йдуть під 
вплив інших» [7, арк. 24]. Характеристика 
захоплює об’єктивністю, всебічним знанням 
учня: «Незважаючи на те, що Юра росте 
бездоглядним, він відзначається серед товаришів 
чесністю, ніколи не траплялося, щоб у школі він 
що-небудь привласнив собі, щоб когось обдурив, 
зі сльозами на очах завжди скаже правду, він 
добрий, ніколи на таїть зла» [7, арк. 24, зв.]. 

Юрій любить фізичну працю. Відчувається, 
що ця риса характеру особливо імпонує 
вчителеві, оскільки описано її докладно, навіть із 
захопленням. Це ціла художня мініатюра, яка, на 
наш погляд, напрочуд точно і яскраво передає 
радість вчителя від результатів свого впливу на 
учня, тому подаємо її без скорочень: «Ходили ми 
весною до лісу. Застав дощ. Розвели вогнище. 
Грітись всі охочі, а збирати по дощі сушняк не 
дуже приємно. Зате Юрі підтримувати вогнище 
не потрібно нагадувати. Мокрий, але 
задоволений, він весь час мотається по лісу, 
збираючи сухі дрова. Дехто з учнів взяв 
велосипед, назад – грязюка, не потягнуть їх. І 
знову Юра допомагає безвідмовно. Юра завжди 
поділиться з товаришами. Чергує клас – Юра 
старший черговий на своєму ряду. Це діти 
довірили йому цей пост, і з своїми обов’язками 
він справиться добре. Проводили військову гру 
влітку, обрали Юру командиром. Його цінують в 
класі за хороші риси» [7, арк. 24, зв. – арк. 25]. 
Додамо, що визначивши працю осереддям 
навчально-виховного процесу, В. Сухомлин-
ський довів, що «школа базується не на 
учителеві, не на учневі, а на праці. Він 
підкреслював, що школа та виховання 
обертаються навколо праці, як земля навколо 
сонця» [14, с. 20]. Саме цим пояснюється 
підвищена увага В. Сухомлинського до 
формування такої риси характеру, як 
працелюбність. Причому – і це яскраво 
демонструє аналізована характеристика – саме 
індивідуальний підхід до учня сприяє 
формуванню любові до праці: якщо змалечку, в 
родині, Юрій не був привчений працювати, то у 
процесі навчання в школі, очевидно, у результаті 
продуманого та вміло організованого виховного 
впливу у нього сформувалася ця риса характеру.  

Наприкінці характеристики вчитель 
окреслює заходи і ставить перед собою завдання, 
які спрямовані на покращення особистих якостей 
та формування позитивних рис характеру учня: 
«На кожнім уроці треба стежити за ним, щоб не 
випустити з поля зору. Особливу увагу слід 
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звернути на своєчасний розвиток суспільно-
корисних потреб» [7, арк. 25]. Примітно, що 
педагог обґрунтовує свою позицію, спираюсь на 
психологічні знання, очевидно, отримані на 
шкільному психологічному семінарі: «Якщо 
потреби розвиваються стихійно, поза увагою 
батьків і вчителів, можна спостерігати розвиток 
одних потреб за рахунок інших. Надмірний 
розвиток у дитини потреби в різноманітних 
розвагах і відсутність потреби виконувати свої 
обов’язки може сприяти формуванню у неї 
різних негативних рис характеру: егоїзму, 
нечесності. По відношенню до Юри треба 
постійно здійснювати індивідуальний підхід, 
працювати не тільки з учнем, а й з батьками» 
(характеристика складена класним керівником 
Вовченко Г.Я.) [7, арк. 25].  

Отже, проблема психолого-педагогічної 
характеристики учня перебувала у центрі уваги 
В. Сухомлинського протягом усього періоду 
його керівництва Павлиською СШ. 
Проаналізовані характеристики І половини 1950-
х рр. та кінця 1960-х рр. дають підстави для 
висновку, що погляди Василя Олександровича на 
проблему психолого-педагогічної 
характеристики не були сталими, а 
еволюціонували паралельно з розвитком 
педагогічного світогляду вченого, що яскраво 
відбилося у змісті характеристик, складених 
педагогами очолюваного ним колективу: від 
констатації рівня успішності учнів і пов’язаних з 
ним інтелектуальних якостей до глибокого 
проникнення у суть психічних процесів, 
вдумливого аналізу і з’ясування причин 
складних і часом суперечливих проявів 
особистості учня, рекомендацій щодо шляхів 
покращення характеру вихованців. Пізнання 
учнів вчителями стало більш повним і глибоким, 
з перевагою в уявленнях про учнів позитивних 
якостей. Розуміння учнів педагогами набуло 
творчого характеру, що виявилося в умінні 
виділити індивідуальну своєрідність особистості 
кожного учня, тенденції його розвитку. 

Вважаємо, що якісні позитивні зміни у 
вивченні педагогом учня, і, як наслідок, у змісті 
характеристик були зумовлені функціонуванням 
у Павлиській школі психологічного семінару, що 
був організований В. Сухомлинським і діяв під 
його керівництвом. Наразі у науковій літературі 
немає спеціальних досліджень, які б 
висвітлювали мету, організаційні особливості та 
зміст засідань психологічного семінару як 

інноваційної за змістом та ефективної за 
результативністю форми вивчення учня. Це й 
визначило предмет нашого наступного 
дослідження. 
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УДК 37.011.33 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В 
КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ 

Борис НАБОКА (Кіровоград) 
У статті аналізуються науково-теоретичні аспекти формування в учнів загальнонавчальних умінь на засадах 

компетентнісного підходу. 
Ключові слова: навчально-виховний процес, навчально-пізнавальна діяльність, самостійна пізнавальна діяльність, 

загальнонавчальні уміння, компетентнісний підхід. 
В статье анализируются научно-теоретические аспекты формирования в учащихся общеучебных умений на основе 

компетентсного подхода. 
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, учебно-познавательная деятельность, самостоятельная 

познавательная деятельность, общеучебные умения, компетентностный подход. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку суспільства відбуваються глибокі 
соціальні та економічні перетворення. Особливо 
актуальним сьогодні стає освіта людини, яка на 
основі набутих знань, буде здатною 
усвідомлювати своє місце в соціально-
економічних процесах. Проблема включення 
учня в активну навчально-пізнавальну діяльність 
залишається однією з найважливіших проблем 
сучасної дидактики. 

Цій проблемі присвячені фундаментальні 
дослідження Ю. Бабанського, М. Данилова, 
І. Лернера, М. Махмутова, М. Скаткіна, 
Г. Щукіної та інших. Психологічні аспекти 
проблеми пізнавальної активності були в центрі 
уваги Л. Божович, Г. Костюка, О. Леонтьєва, 
С. Рубінштейна. Вона продовжує розглядатись 
як ключова у розв’язанні завдань підвищення 
якості освіти.  

Особливої ваги у контексті зазначеної 
проблеми набуває діагностика розвинутості 
пізнавальної активності особистості, яка 
потребує чітко визначених критеріїв даного 
психологічного утворення і описаних на її основі 
рівнів пізнавальної активності учня.  

Ключовою умовою розвитку освіти є 
оволодіння особистістю знаннями, уміннями та 
навичками, що стає засобом її адаптації в умовах 
змін, що відбуваються на ринку праці. 

Спрямованість освіти на засвоєння лише 
системи знань вже не відповідає сучасному 
соціальному замовленню, яке вимагає підготовку 
самостійних, ініціативних і відповідальних 
членів суспільства, здатних використовувати 
знання у практичній діяльності, ретранслювати 
їх на конкретні життєві обставини. Виконання 
цих завдань потребує істотного посилення 
самостійної й продуктивної діяльності учнів, 
розвитку їхніх особистісних якостей і творчих 
здібностей, умінь самостійно здобувати нові 
знання, скористатися ними при розв’язанні 
проблем. 

Оскільки способи діяльності засвоюються 
учнями у формі умінь і навичок, тому вважаємо 
за необхідне у дослідженні розглянути сутність 

та структуру базового поняття «уміння» як 
дидактичної категорії.  

Концептуальною основою базовою у цьому 
контексті є компетентісно орієнтований підхід до 
організації навчально-виховного процесу в 
школі. Виходячи з зазначеного, сутність 
значення та структура загальнонавчальних умінь 
розглядається з позицій компетенізації освіти. 
Організація навчання учнів на таких засадах 
сприяє розвитку особистості, є умової її 
адаптації, конкурентноздатності та 
самореалізації у різновидах діяльності. 

При цьому визначальний вплив на розвиток 
учня має така організація навчально-виховного 
процесу, за якої належна увага приділяється 
стимулюванню внутрішньої і зовнішньої 
активності особистості, її участь у спільній з 
учителем пізнавальній діяльності. Це дає змогу 
кожному учневі бути не лише об’єктом 
навчального процесу, а й активним його 
учасником. 

Аналіз останніх досліджень. Для наукового 
обґрунтування проблеми формування в учнів 
загальнонавчальних умінь, фундаментальними є 
теоретичні дослідження А. Алексюка, 
О. Савченко, О. Скрипченко, В. Онищука про 
роль діяльнісного підходу, оптимізації 
навчально-виховного процесу, активізації 
пізнавальної діяльності учнів. 

У працях науковців розкриті структурні 
аспекти навчального процесу, особливості 
організації самостійної пізнавальної діяльності 
учнів, досліджено вплив навчання на 
формування життєво важливих особистісних 
якостей, сутність понять «навчання» – «учіння», 
вплив самоорганізації, самоконтролю на 
успішність учнів. 

Академік О. Савченко зазначає: «Щоб 
успішно просуватися по всіх етапах навчальної 
діяльності, учні у співробітництві з учителем 
мають оволодіти повним діапазоном 
загальнонавчальних умінь і навичок. У 
навчальних програмах визначено зміст роботи 
школи з проблем формування 
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загальнонавчальних умінь і навичок: 
організаційних, загальномовленнєвих, 

загальнопізнавальних і контрольно-оцінних. 
Вони формуються протягом усього навчання у 
школі і мають міжпредметний характер» 
[3, c. 170].  

Організованість у навчанні не можна 
зводити лише до зовнішніх виявів. Учитель 
повинен володіти педагогічними технологіями, 
які забезпечують швидке включення учнів у 
навчання, їх здатність діяти цілеспрямовано, 
орієнтуватися в часі, заздалегідь обдумувати 
послідовність і способи виконання завдання. 

Науковець А. Алексюк зазначає, що високий 
рівень сформованості загальнонавчальних умінь 
оптимізує навчально-виховний процес, 
спрямовує учнів на творчу самоорганізацію 
пізнавальної діяльності, формує інтерес до знань, 
бажання вчитися та використовувати знання у 
практичній діяльності. Науковець розглядає 
уміння як категорію, на основі якої формуються 
навички у процесі оволодіння навчальними 
діями. А це можливо, коли учень сам 
включається в активну пізнавальну діяльність, 
опановуючи нову інформацію. У цьому контексті 
важливим є формування в учнів умінь та навичок 
самостійної праці. 

Вчений-дидакт В. Онищук трактує навички 
як компонент уміння, тобто вважає їх 
первинними щодо уміння. Вихідним є 
положення про те, що уміння відображають різні 
рівні сформованості відповідних дій; уміння 
формуються на основі знань, а навички – на 
основі умінь; навички є базою для вироблення 
складніших умінь. 

Водночас слід зазначити, що наявні 
психолого-педагогічні дослідження не в повній 
мірі відображають багатоплановість проблеми 
формування в учнів загальнонавчальних умінь на 
засадах компетентнісного підходу. 

Актуальність окресленої проблеми, її 
недостатня розробленість у педагогічній теорії та 
практиці, зумовили визначити мету статті.  

Мета статті. На основі узагальнених 
наукових підходів, обґрунтувати суть та 
значення оволодіння учнями 
загальнонавчальними уміннями, окреслити 
контент вимог щодо реалізації визначеної 
проблеми на засадах компетентнісного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «уміння» тлумачиться як поєднання 
навичок і знань, що визначає суть виконання 
будь якої діяльності. Уміння – це засіб 
застосовування у практичній діяльності, воно є 
значно складнішим утворенням, ніж взяті окремо 
навички або знання. Уміння розглядаються як 
заснована на знаннях і навичках готовність 
особистості успішно виконувати певну 
діяльність.  

Академік С. Гончаренко в «Українському 
педагогічному словнику» визначає уміння як 
здатність належно виконувати певні дії, 
засновану на доцільному використанні людиною 
набутих знань і навичок. Уміння передбачає 
використання раніше набутого досвіду. 
«Формування умінь є складним процесом 
аналітико-синтетичної діяльності кори великих 
півкуль головного мозку, в ході якого 
створюються й закріплюються асоціації між 
завданням, необхідним для його виконання, 
знаннями та використанням знань на практиці» 
[1, с. 338]. 

Ми поділяємо погляди вчених, які 
акцентують на необхідності принципового 
вдосконалення форм навчання, що сприяють 
формуванню знань, умінь, навичків; створюють 
умови для вирішення нестандартних і нетипових 
задач, спроможності самостійно здобувати 
знання.  

Однією із причин уповільненого розв’язання 
досліджуваної проблеми є те, що традиційна 
система навчання упродовж тривалого періоду 
трактувала самостійну роботу учня як допоміжну 
сферу процесу навчання. Одночасно проблема 
актуалізується результатами досліджень вчених, 
які констатують незадовільний стан розвитку 
пізнавальної діяльності учнів.  

Вчений-педагог В. Сухомлинський вважав, 
що кожний учень за роки навчання у школі має 
обов’язково оволодіти загальнонавчальними 
вміннями: спостерігати явища навколишнього 
світу, думати, зіставляти, порівнювати, 
знаходити незрозуміле, дивуватися, 
висловлювати свої міркування, самостійно 
знаходити в літературі матеріал. Вчений 
підкреслював, що мета уроку визначається 
вагомістю знань у подальшому житті учня. 
«Треба насамперед змінити погляд на суть 
поняття знання. Знати – це значить уміти 
застосовувати знання. Про знання можна 
говорити лише тоді, коли вони стають чинником 
духовного життя, захоплюють думку, 
пробуджують інтерес. Активність, життєвість 
знань – це вирішальна умова того, щоб вони 
повсякчас розвивалися, поглиблювались» 
[5, с. 46]. 

У праці «Проблеми виховання всебічно 
розвиненої особистості» В. Сухомлинський 
значну увагу приділяв формуванню умінь на 
основі набутих знань. «Гармонія знань і вмінь, 
зміцнення пам’яті, розвиток творчих здібностей 
– усе це залежить від того, що відбувається із 
знаннями: складаються вони в голові як мертвий 
багаж чи живуть, перебувають у постійному русі, 
тобто творчо застосовуються. Найважливіше у 
застосуванні знань – вираження вихованцем 
власної думки про те, що він бачить, спостерігає, 
досліджує, робить» [4, с. 100]. 
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У педагогічній літературі уміння 
класифікують за ступенем складності:  

Первинні (прості вміння) – 
неавтоматизовані дії, підпорядковані певному 
правилу; це може бути неавтоматизована 
навичка (початкова стадія її становлення), а 
може бути й дія, в повній автоматизації якої нема 
потреби. Особливості первинних умінь у тому, 
що вони близькі до навичок, піддаються 
автоматизації. 

Вторинні (складні вміння) – дії, які 
принципово не можуть бути автоматизовані, 
тому що не мають однозначного правила в своїй 
основі й передбачають елементи творчості; ці 
вміння включають навички, але не зводяться до 
них. У навчальному процесі вони підлягають 
повній автоматизації і входять як автоматизовані 
компоненти до складних вторинних умінь. Отже, 
складні вміння виробляються на основі знань, 
простих умінь та навичок, як правило, шляхом 
тренувань, вправ, практичного виконання різних 
завдань. Це дає можливість виконувати складні 
дії, що потребують особливого контролю 
свідомості, але, на відміну від знань, простих 
умінь та навичок, мають комплексну структуру, 
що дає змогу творчо застосовувати знання та 
навички у практичній діяльності. 

За змістом загальнонавчальні уміння 
класифікуються як:  

 інтелектуальні (здатність слухати, 
читати й розуміти, висловлювати свої думки, 
планувати роботу, вирішувати розумові завдання 
тощо); 

 технічні (здатність оформляти різні 
документи, формулювати вимоги або відповідь 
тощо); 

 практичні (вміння діяти згідно з планом, 
організовувати своїх працівників на виконання 
доведеного завдання тощо). 

Дослідник Г. Тришневська в монографії 
«Підготовка вчителя до формування в учнів 
загальнонавчальних умінь» стверджує, що 
основним засобом формування умінь виступає 
дидактично обґрунтована система навчальних 
завдань і вправ, складена з урахуванням 
змістового, мотиваційного та процесуального 
компонентів навчання. 

Розглядаючи діяльність як цілісний і 
багатофункціональний процес, дослідник 
обґрунтовує сутність поняття вміння вчитися та 
його компонентів з урахуванням специфіки 
навчальної діяльності, серед яких – 
мотиваційний (ставлення до навчання), 
змістовий (відомі й нові знання, вміння, 
навички), процесуальний (способи виконання 
діяльності на різному рівні складності). 

Узагальнюючи такий підхід, можливо 
визначити структурні компоненти 
загальнонавчальних умінь: 

мотиваційний компонент (уміння): 
проявляти зацікавленість навчання з бажанням 
вчитись; докладати вольових зусиль; прагнути до 
вдосконалення, усвідомлення особистісної та 
суспільної значимості пізнавальної діяльності; 
проявляти допитливість, бажання 
самоудосконалюватись; прагнути до самоосвіти; 
проявляти ініціативу; 

змістовий компонент (уміння): володіти 
обсягом навчального матеріалу, застосовувати 
його на практиці; знаходити способи розв’язання 
задач; зіставляти, узагальнювати та 
систематизувати інформацію; добирати 
аргументи на підтвердження опрацьованого 
матеріалу; самостійно знаходити джерела 
інформації; проявляти творчі здібності у 
навчанні; самостійно здобувати знання; вести 
спостереження і записи; використовувати знання 
у змінних ситуаціях, переконливо аргументувати 
особисту позицію;  

процесуальний компонент (уміння): 
визначати мету діяльності; організовувати свою 
працю для досягнення результату; включатись у 
навчальне співробітництво; усвідомлювати свою 
діяльність, прагнути до її удосконалення; 
визначати способи дій і самостійно 
користуватись ними; самоконтролювати та 
самооцінювати результати навчальної діяльності. 

Такий перелік складників структури 
загальнонавчальних умінь характеризує 
розгорнуту, розвинену навчальну діяльність з 
позицій необхідного комплексу умінь, які 
потребують цілеспрямованого формування. 

Узагальнюючи, підкреслимо, що 
мотиваційний компонент передбачає 
формування та закріплення в учнів стійкого 
позитивного ставлення до навчальної діяльності, 
допитливості, пізнавального інтересу, 
усвідомлення особистісного значення 
навчальних дій тощо. 

Змістовий компонент охоплює дві 
підсистеми: засвоєні знання, уміння, навички, на 
яких ґрунтується вивчення нового і нові знання 
та способи дій, що є об’єктом засвоєння. 

Процесуальний компонент характеризується 
різноманітністю способів організації та 
здійснення учіння (уміння, дії, операції, 
пізнавальні процеси) на різних рівнях 
пізнавальної самостійності учня. 

Відповідно у структурі навчальної 
діяльності реалізуються всі його компоненти на 
такому рівні, щоб у результаті їх взаємодії 
сформувалась готовність самостійно вчитися. 

Результати навчальної діяльності залежать 
від багатьох факторів: індивідуальних 
особливостей учнів, їх здатності до самостійного 
опанування знаннями, запровадження 
варіативності в навчанні, технологічних 
можливостей вчителів. 
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Відповідно до Державних стандартів 
початкової, базової і повної загальної середньої 
освіти, актуалізація самостійної роботи учнів 
вимагає зміни технології навчання та їхнього 
методичного забезпечення, яка характеризується, 
перш за все, запровадженням особистісно-
орієнтованого підходу, що надає можливість 
учням через опанування навчальної дисципліни 
реалізовувати власні інтереси і нести 
персональну відповідальність за результати 
самостійної пізнавальної діяльності.  

Ми поділяємо висновки вченого Е. Лузік 
щодо визначення завдань підготовки вчителів 
задля здійснення диференційованого підходу в 
процесі організації самостійної роботи учнів 
[2, с. 128-135]:  

 діагностування реального рівня знань, 
умінь, навичок, ступеня навчальної мотивації, 
працездатності та здійснення типологічного 
поділу учнів;  

 створення методичного забезпечення 
самостійної роботи, яке містить багатоваріантні 
різнорівневі завдання з навчальної дисципліни, 
завдання міжпредметного характеру, а також 
профільного спрямування;  

 забезпечення управління на всіх етапах 
організації самостійної роботи;  

 формування позитивної мотивації 
самостійного навчання;  

 створення сприятливої емоційної 
атмосфери на заняттях, налагодження 
партнерської взаємодії між учителем і учнем в 
процесі навчання;  

 структурованість самостійної роботи: 
алгоритмізація за умов репродуктивної 
діяльності учня;  

 залежність консультативної допомоги 
від рівня пізнавальної самостійності. 

Таким чином, при запровадженні 
педагогічної технології щодо організації 
самостійної роботи учнів у структурі уроку 
необхідно враховувати дві групи факторів, які 
впливають на її результативність:  

 організаційно-педагогічні, що сприяють 
формуванню і становленню самостійної 
діяльності (мотиваційна сфера, необхідні знання 
та уміння);  

 соціально-педагогічні, що створюють 
сприятливі умови навчанню, сприяють 
підвищенню продуктивності самостійної 
діяльності.  

Основними підходами щодо вирішення 
окреслених проблем – є системне запровадження 
організаційних та методичних заходів, 
підвищення мотивації учня до самостійної 
роботи як засобу його самодостатності та 
конкурентноспроможності. 

Висновки. Обґрунтування змісту 
загальнонавчальних умінь дає підстави зробити 

узагальнення про те, що загальнонавчальні 
уміння є цілісне індивідуальне утворення, яке 
характеризується з позицій сутності ключових 
компетентностей. 

На ефективність формування 
загальнонавчальних умінь впливають такі 
фактори, як система навчання, добір видів робіт 
для навчального процесу, дозування занять тощо. 
Уміння формуються за умови, якщо учні 
оволодіють процесом самоконтролю і 
саморегуляції. Закономірності формування 
загальнонавчальних умінь не можливо 
досліджувати поза зв’язком зі знаннями, 
навичками та здібностями особистості. 

Таке тлумачення створює передумови для 
подальшого обґрунтування дефініцій 
визначеного поняття з позицій того, що перелік 
освітніх компетенцій розглядається як соціальна 
норма освіченості учня, необхідна для його 
подальшого ефективного функціонування в 
певній сфері людської діяльності. 

Діалектика науково-методичного підходу до 
проектування самостійної пізнавальної 
діяльності учнів в освітньому процесі передбачає 
в роботі вчителя систематичного пошуку нових 
послідовних шляхів, що можуть створити 
інваріантну основу сучасної освітньої парадигми, 
обґрунтувати використання творчих підходів до 
розгляду складних компонентів освітнього 
процесу і основного її компоненту – суб’єкта 
педагогічного процесу – особистості учня.  

Доказовим стає розуміння того, що 
проектування самостійної пізнавальної 
діяльності – це спеціально організований 
освітній процес, де виховання, навчання і 
розвиток є його складовими частинами, які 
знаходяться у взаємопроникненні, спрямовуючи 
єдність і цілісність. Саме тому нові вимоги до 
методів, форм і засобів організації навчально-
виховного процесу, що реалізуються в 
конкретних демократичних умовах 
життєдіяльності педагогічного та учнівського 
колективів, в своїй основі повинні мати модель 
співтворчості, комунікативні, рефлексивності на 
засадах запровадження компетентнісного 
підходу, який сприятиме формуванню в учнів 
загальнонавчальних умінь, розвитку самостійної 
пізнавальної діяльності. 
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ПЕДАГОГІКА 

Борис НАУМОВ (ХаркІв) 
У статті розглядається вклад В. О. Сухомлинського в створення людиноцентристської педагогіки й розробку 

оригінальної концепції людини, її розвитку в цілісному педагогічному процесі Павлиської середньої школи Онуфріївського 
району Кіровоградської області, які стали методологічним орієнтиром сучасної теорії педагогіки. 
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В статье рассматривается вклад В. А. Сухомлинского в создании человекоцентристская педагогики и разработки 
оригинальной концепции человека, его развитии в целостном педагогическом процессе Павлышской средней школы 
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Сучасна людиноцентристська педагогіка 

своїм розвитком завдячує в тому числі творчим 
пошукам видатного теоретика і практика 
світового масштабу Василя Олександровича 
Сухомлинського, який творив в Україні в 
Павлиській середній школі Онуфріївського 
району Кіровоградської області. У боротьбі за 
педагогіку з людським обличчям він створив 
оригінальну теоретико-методологічну 
концепцію людини. Розвинув її в цілісному 
педагогічному процесі Павлиської школи, яка 
відзначалась єдністю теоретичних і практичних 
пошуків, котрі послужили відправним пунктом 
для створення сучасної людиноцентристської 
педагогіки, в першу чергу в Україні, а також і в 
світі. 

У зв’язку з цим виникає необхідність 
постановки наукової проблеми – з’ясувати роль і 
значення вкладу В.О. Сухомлинського в 
створення людиноцентристської педагогіки й 
охарактеризувати актуальні проблеми розвитку 
цього напрямку в сучасності. 

Відомо, що роль людського виміру в 
педагогіці існує тисячоліття, починаючи з 
Конфуція, який обгрунтував поняття 
«людяність», в стародавній Греції, де виникло 
поняття «калокагатія», що означає розвиток 
людини фізично й морально. У Європі Ж.-Ж. 
Руссо та Й. Г. Песталоцці заклали основи 
гуманістичного ставлення до людини, дитини. 
Російські педагоги В.Г. Бєлінський, 
М.І. Пирогов, М.Г. Чернишевський були 
зачинателями людиноцентристської педагогіки, 
К. Д. Ушинський у своїй фундаментальній праці 
«Людина як предмет виховання. Досвід 
педагогічної антропології» розглянув проблему 

розвитку людини з фізіологічної, психологічної 
й частково педагогічної точок зору.  

Серед цих пошуків особливе місце 
посідають роботи В.О.Сухомлинського, 
значення яких для створення сучасної 
людиноцентристської педагогіки відзначають 
багато дослідників. В українській 
сухомлиністиці спеціально цій проблемі 
присвячена стаття Р.А. Арцишевського «На 
шляху до людини (ідеї людиноцентризму в 
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського) 
[1]. 

Мета статті – охарактеризувати роль 
В.О. Сухомлинського в розробці проблем 
людиноцентристської педагогіки та їхнє 
значення для сучасності. 

В.О. Сухомлинський розглядав проблему 
людини цілісно як систему світ – людина – світ 
(реальність – пізнання – практика) [5, с. 40]. Для 
нього людина «не абстрактна, яка тулиться десь 
поза світом, істота» [Там же, с. 26]. Першою й 
важливою метою виховання, з усією 
переконаністю заявляв він, є «людина – її 
всебічний розвиток, ясний розум, високі ідеали, 
чисте, благородне серце, золоті руки, її особисте 
щастя» [Там же, с. 32]. Його концепція людини 
включає, по-перше, розуміння краси світу, 
реальності, що оточує школяра (природа, 
середовище, батьки, дорослі, ровесники, село, 
школа, клас в урочний і позаурочний час, 
позакласна й позашкільна робота). По-друге, 
усвідомлення людиною, школярем себе і свого 
місця у світі (своєрідність духовного світу, 
активність і діяльність, реалізація учнями його 
школи в праці й учинках). У зв’язку з цим 
організація навчально-виховного процесу в 
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Павлиській школі мала цілісний і системний 
характер. Це був не просто навчальний процес 
звичайної «школи знання». Вся логіка розвитку 
педагогічної системи В.О. Сухомлинського 
свідчила про те, що від «школи навчання» він 
ішов до «трудової школи». А від «трудової 
школи» до «школи під голубим небом», до 
«школи радості». Про це яскраво свідчить його 
найзнаменитіша праця «Серце віддаю дітям» [4]. 

Для того щоб реалізувати цілісний 
педагогічний процесс, В.О. Сухомлинський 
здійснював справжнє «олюднення» всієї системи 
впливів на дітей і підлітків.У центрі його уваги 
стають не тільки навчальна діяльність школярів 
на уроці в процесі викладання конкретних 
предметів, а й людина впродовж усього дня. Він 
турбувався про режим занять школярів удома, 
про харчування й загартування їхнього здоров’я, 
про духовний розвиток. Для цього відстоював 
ідею двох програм – обов’язкової шкільної й 
додаткового читання художньої та науково-
популярної літератури. Головним предметом у 
середній школі та інститутах він вважав 
людинознавство, що являє собою не спеціальну 
дисципліну, а систему людинознавчих знань у 
змісті загальної та спеціальної освіти. 

Не простий був час, на який припав розквіт 
педагогічної творчості В.О.Сухомлинського. 
«Відлига» змінилася «застоєм», державно-
партійний тиск на морально-виховні процеси в 
країні мав догматичний характер. А директор 
школи з Павлиша відстоював ідею про те, що 
головне в людині – людяність, любов до 
людини, повага в кожній людині її 
неповторності. Ортодокси «марксистсько-
ленінської педагогіки» (Б. Т. Лихачов) 
звинувачували його в «абстрактному гуманізмі», 
не зрозумілому понятті «людяність». 
В.О. Сухомлинський, глибоко переживаючи ці 
несправедливі звинувачення, які, як виявилось, 
скоротили його життя, ще більше уваги почав 
приділяти тонкості людських взаємин, 
стверджуючи, що людина – найбільша цінність, 
людина вища над усе, стверджуючи, що «це 
переконання з кожним роком усе глибше 
проникає у свідомість вихованців [5, с. 355].  

Найголовніша риса справжнього 
вихователя, відзначав він, уміння бачити в 
школяреві особистість, живу людину, уміння 
роздивитися в ній різноманіття (позитивних і 
негативних) рис [5, с. 61]. Тут слід звернути 
увагу на те, що під особистістю він розумів 
«живу людину». Це важлива методологічна 
відмінність концепції людиноцентристської 
педагогіки В.О. Сухомлинського, на яку слід 
звернути особливу увагу. Справа в тому, що 
традиційне розуміння поняття «особистість» 
стосується характеристики тільки її соціальних 
якостей, що являє собою людина в суспільстві. 

Розширене тлумачення поняття «особистість» 
включає, поряд із соціальними якостями, 
уявлення про фізичні й духовні властивості 
людини. Розуміння цих властивостей необхідне 
для того, щоб відрізняти два підходи в сучасній 
педагогіці – «особистісно-орієнтований», 
розвиток якого пов’язаний із вісімдесятими 
роками ХХ століття, і людиноцентристської 
педагогіки, актуалізація розробки якої пов’язана 
з першою чвертю ХХІ століття. У 
В.О. Сухомлинського зустрічаємо таке 
положення: «Мета виховання – Людина, 
всебічно розвинена особистість…» [5, с. 69]. Ми 
вважаємо, що, не зважаючи на сусідство двох 
понять, що зв’язано з розробкою цієї проблеми в 
сучасній В. О. Сухомлинському педагогічній, 
психологічній та філософській літературі, йому 
ближчим був людиноцентристський підхід, 
розробником і засновником якого він по праву є. 
Він писав: «Я переконаний, що тільки 
людяністю, лагідністю, добротою – так, простою 
людською добротою – можна виховати 
справжню людину» [5, с. 222]. 

Тобто реальна людина, її повноцінний 
розвиток у реальних умовах простору і часу 
освітнього оточення людини, школяра в школі й 
удома, в сім’ї і на вулиці – ось початковий пункт 
розвитку справжньої реальної педагогіки з 
людським обличчям, людиноцентристської 
педагогіки. Протилежність її – «сидяча словесна 
педагогіка пасивного сприйняття інформації, 
«навчальна людина» в трактуванні 
К. Д. Ушинського. Цілісна, повноцінна людина 
можлива в результаті активного сприйняття 
людей, слів, речей, явищ природи і суспільства в 
процесі різноманітної посильної діяльності за 
інтересами і спілкування – ось мета, яку ставив 
теоретично й вирішував практично видатний 
педагог В.О. Сухомлинський, який показав 
шляхи розвитку принципу людиноцентризму, 
що має велике значення для сучасності. 

Сучасні вчені (В.Г. Кремень, 
О.В. Сухомлинська, І.Д. Бех та інші) 
розглядають людиноцентризм як стратегію 
розвитку української системи освіти. У зв’язку з 
цим постає завдання визначення предмета і 
розв’язання актуальних проблем створення 
людиноцентристської педагогіки. 

Відомо, що проблема предмета сучасної 
педагогіки має різне розуміння. Що і як вивчає 
педагогіка – ці питання належать до 
фундаментальних проблем об’єкта і предмета 
науки. В сучасному розумінні об’єкт науки – це 
те, що існує поза і незалежно від свідомості 
дослідника, а предмет науки – те, що залучено у 
сферу дослідницької діяльності, тобто аспект, 
грань, сторона об’єктивної діяльності. 
Педагогіка як система наукових знань існує 
давно. 
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Термін «педагогіка» виник в античній 
Греції. Слово «педагогос» означає дітоводій. Так 
у древній Греції називали рабів, яким 
аристократи доручали супроводжувати своїх 
дітей у школу і доглядати за ними. Потім 
педагогами почали називати людей, котрі 
займались навчанням і вихованням дітей.  

У різні історичні періоди та епохи зміст 
виховання і навчання змінюється, збагачуючи й 
розвиваючи педагогіку. Тривалий час педагогіка 
залишалась частиною філософії. Англійський 
філософ Френсис Бекон спробував 
класифікувати науки у своєму трактаті «Про 
достоїнство і збільшення наук» і як окрему 
науку виділив педагогіку, під якою розумів 
«керівництво читанням». Бо навчання читанню, 
рахунку і письму тривалий час було масовим 
видом педагогічної практики.  

В сучасній педагогічній літературі можна 
зустріти різні визначення про те, що вивчає 
педагогіка.  

Предметом педагогіки є дитина, 
підростаюче покоління, дорослі люди. 
Предметом науки є навчання, виховання, освіта 
або процес навчально-виховний, освітній, 
педагогічний. Педагогіка вивчає педагогічну 
діяльність у виховних та освітніх закладах. Такі 
уявлення мають місце там, де автори виходять із 
педагогіки як єдиної системи знань, а не мають 
на увазі всю сукупність педагогічних наук. 

Людиноцентристська педагогіка ставить 
своєю метою розвиток людини як цілісності. Не 
можна сказати, що з цієї проблеми немає 
наукових розробок. Вони є, але переважно 
психологічні. Причому необхідно виділяти рівні 
досліджень. Так, на рівні фундаментальної теорії 
є дослідження К.Д. Ушинського «Людина як 
предмет виховання (досвід педагогічної 
антропології)», С. Л. Рубінштейна «Людина і 
світ», Б. Г. Ананьєва «Про проблеми сучасного 
людинознавства», Б. М. Бім-Бада «Педагогічна 
антропологія» та інших. В Україні подією 
останніх років стала монографія В.Г. Кременя 
«Філософія людиноцентризму в освітньому 
просторі» [2]. Але треба йти далі, 
конкретизуючи й розробляючи 
людиноцентристську педагогіку на рівні 
навчальної дисципліни у вищому педагогічному 
закладі. Звичайно, перш за все, потребує 
суттєвої модернізації предмет «Загальна 
педагогіка». На жаль, коли вивчаєш сучасні 
педагогічні посібники, то в них практично 
немає, за рідкісним винятком, розділів, 
присвячених особистості школяра й студента. Це 
явище давно вже назване «бездітною 
педагогікою». Традиційні читання розділів 
виховання і навчання формують уявлення про 
педагогічний процес… без дітей, школярів. Це 
явище має свої причини. Історично склалося так, 
що видатні педагоги К.Д. Ушинський, 

А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський не 
встигли через скоропостижну смерть завершити 
або захистити свої праці людиноцентристської 
спрямованості. Так, К.Д. Ушинському не 
вдалося завершити педагогічну частину своєї 
знаменитої педагогічної антропології, 
залишились тільки фрагменти. А. С. Макаренко 
в останній рік свого життя мріяв написати працю 
про Людину. В. О. Сухомлинський не встиг 
захистити свою докторську дисертацію 
«Проблеми виховання всебічно розвиненої 
особистості» через передчасну кончину.  

І як відголосок цієї трагічної ситуації в 
історії педагогіки й атмосфері історичних епох 
практична педагогіка мало уваги приділяла 
фіксації уявлень про людину. Сьогодні ще не 
диференційовані як родо-видові відношення 
поняття особистість людини (школяра), учня як 
суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності й 
вихованця як суб’єкта різноманітної виховної 
діяльності. Друга проблема – абстрактний 
розгляд особистості, без статі, віку й соціального 
стану. 

Тут ховається проблема методології й 
логіки дослідження педагогічних проблем. Не 
секрет, що слабким місцем педагогічних 
досліджень є зіткнення з реальною дійсністю. 
Поширене теоретизування, без аналізу 
конкретних наукових фактів – розповсюджене 
явище більшості педагогічних праць. Необхідна 
нова методологія дослідження, яка приведе до 
створення людиноцентристської педагогіки ХХI 
століття. Ця методологія повинна подолати етап 
розвитку радянської педагогіки на основі 
марксизму-ленінізму, який розглядав суть 
людини як сукупність суспільних відносин, 
тобто як суспільну політичну істоту. 
Відродження розуміння цілісної людини в освіті 
вимагає від педагогіки дослідження таких 
інваріантів розвитку, як організм і психіка, 
мислення, мораль і знання, діяльність і 
спілкування. 

В.О. Сухомлинський вважав 
людинознавство головним предметом у 
загальноосвітній школі. Але такого предмета 
немає в сучасній школі до сих пір. Інша справа, 
що людяність як любов до людей має 
пронизувати всі предмети середньої школи. Для 
цього необхідно виділити людинознавчі поняття 
в усіх предметах, де це можливо. А 
людинознавча функція вчителів повинна бути 
головною у викладанні і виховній роботі. 
Учителі мають бути готовими до того, щоб 
допомогти розкрити «людське в людині» в 
кожному учневі – хто він є, тобто самооцінку і 
самодіяльність, що він хоче, тобто сенс, 
відповідальність за свободу вибору. Не менш 
важливо допомогти учневі в тому, що він може, 
тобто в самореалізації, самовираженні, 
саморозвитку. І, звичайно, в тому, що він 
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робить, тобто фізичній, духовній і соціальній 
активності цілісної людини. 

Потрібна програма дослідження й 
створення людиноцентристської педагогіки, 
котра б розробила: 

1. Теорію цілісного розвитку людей. 
Сформувала б основні поняття триєдиного 
розвитку людини як біо-духо-соціо істоти. 
Створила б людиноцентристський зміст 
середньої загальної та вищої педагогічної освіти. 
Обгрунтувала б модель підготовки педагога-
людинознавця. 

2. Історію розвитку цілісної людини. 
Необхідний генезис проблеми цілісної освіти. 
По крихті треба збирати елементи цілісного 
розвитку дітей. Потрібний аналіз того, чому 
класно-урочна система панує у світі. Вивчення 
чинників ефективної модернізації – це системи в 
нашій країні, де були створені цілісні системи 
А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, 
О.А. Захаренка, В.І. Курочки. 

3. Технологію цілісного розвитку 
особистості школярів у середній школі, 
повноцінного розвитку педагогів у вищій і 
післядипломній освіті. 

4. Практику реалізації людиноцентристської 
педагогіки у Європі від Й.Г. Песталоцці, Р. 
Оуена і до сучасних новаторів. Надзвичайно 
важлива підтримка інноваційних моделей 
цілісної освіти, пошук адміністративних і 
фінансових важелів проведення 
фундаментальних експериментів. 

5. Реальність цілісного підходу в педагогіці 
і сучасній освіті. Пошук шляхів і засобів, 
механізмів утілення теорії і практики цілісної, 
тобто людиноцентристської педагогіки. 
Створення суспільно-педагогічних структур, 
регіональних асоціацій прихильників цього 
підходу. 

Посильним унеском у розробку актуальних 
проблем людиноцентристської педагогіки є 
створені нами теорія цілісної педагогічної 
діяльності й нова дослідно-експериментальна та 
теоретико-методологічна система сучасної 
педагогіки – поліцентризм. Теорія цілісної 
педагогічної діяльності являє собою синтез 
викладання і виховної роботи в середній 
загальноосвітній школі, предметом якої є 
особистість цілісної людини – школяра. 
Актуальне завдання подальшої розробки теорії – 
створення цілісних моделей діяльності вчителів-
предметників, які могли б здійснювати 
інтегративні зв’язки всередині і між шкільними 
дисциплінами, метою котрих було б не 
інформування, а розвиток людських якостей 
школярів. Науково-методичне забезпечення 
цілісності педагогічної діяльності покликане 
втілити систему поліцентризму, спрямовану на 
розвиток людей, педагогів, студентів, школярів 

як цілісності. Нами розроблені основні поняття 
поліцентризму. Це уявлення про школу нового 
типу – поліцентр, педагога-поліцентриста, 
поліцентричну підготовку школярів, зміст 
поліцентричної освіти, поліцентричні основи 
методик цілепокладання, вивчення, планування, 
організації та діагностики цілісного розвитку 
особистості учнів. Ці поняття будуть реалізовані 
на практиці, якщо буде налагоджена підготовка 
педагогічних кадрів. Розроблена програма 
спецкурсу, розрахована на десять занять: 

1. Необхідність цілісного розвитку 
особистості школяра. 

2. Мета цілісного розвитку особистості 
школяра і сучасна дійсність традиційної школи. 

3. Предмет педагогічної діяльності – 
особистість школяра. Методика цілісного 
вивчення школяра. 

4. Засоби педагогічного впливу – 
особистісні, матеріальні, технічні, організаційні. 

5. Зміст цілісного розвитку особистості 
школяра. 

6. Результат цілісного розвитку 
особистості школяра – навченість і вихованість. 

7. Методика цілепокладання в середній 
школі. 

8. Методика планування цілісного 
розвитку особистості школяра. 

9. Методика організації цілісного 
педагогічного процесу в школі-поліцентрі.  

10. Об’єктивні і суб’єктивні чинники 
створення школи-поліцентру у ХХІ столітті. 

Узагальнений матеріал створення школи-
поліцентру міститься в нашому авторському 
посібнику «Школа-поліцентр: модель, план, 
організація діяльності», рекомендованому 
Міністерством освіти і науки України, виданому 
в Харкові [3]. 
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ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Катерина НОР (Миколаїв) 
В статті розглядається вивчення спадщини В.О. Сухомлинського у системі безперервної освіти. Автор висвітлює 

методи, засоби, форми усвідомлення педагогічних ідей видатного педагога не як абстрактні поняття, а як особистісні 
професійні якості. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, гуманізм, професійна підготовка вчителя, післядипломна освіта  
В статье рассматривается изучение наследия В.А. Сухомлинского в системе непрерывного образования. Автор 

освещает методы, средства, формы осознания педагогических идей выдающегося педагога не как абстрактные понятия, 
а как личностные профессиональные качества. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, гуманизм, профессиональна подготовка учителя, последипломное 
образование. 
Актуальність дослідження. Освіта в 

сучасних умовах є могутнім чинником розвитку 
духовної культури українського народу, 
відтворенням інтелектуальних і продуктивних 
сил суспільства, запорукою громадянського мира 
і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні 
авторитету України як суверенної, 
демократичної держави. Тому сьогодні 
особливої актуальності набуває проблема 
створення умов для формування особистості, яка 
має високий рівень самосвідомості, творчої 
активності, керується у своїй діяльності та 
поведінці гуманістичними цінностями. 

Становлення сучасної школи актуалізує 
проблему особистості вчителя, зокрема, його 
педагогічної діяльності. Адже саме від нього – 
його духовного багатства, кваліфікації, 
майстерності залежить подальший розвиток 
суспільства. Успішна реалізація завдань 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні 
залежить від особистості вчителя, який має 
орієнтуватися на постійний і професійний 
саморозвиток, оволодівати інноваційними 
технологіями організації навчально-виховного 
процесу. А це можливо лише завдяки процесу 
самоосвіти, яка є важливою формою підвищення 
кваліфікації вчителів і запорукою їхньої 
практичної діяльності.  

Науково-педагогічна діяльність 
В.О. Сухомлинського вплинула на всю систему 
розвитку педагогіки і освіти не тільки в Україні, 
але й далеко за її межами. Сьогодні багата і 
різнобічна спадщина видатного педагога 
допомагає в реформуванні середньої і вищої 
освіти, в пошуках шляхів докорінного 
покращення навчання і виховання молодого 
покоління.  

Метою статті є відображення системи 
вивчення гуманістичної педагогіки 
В.О. Сухомлинського у контексті професійно-
педагогічної підготовки вчителя у 
післядипломній освіті.  

Вивчення науково-педагогічної спадщини 
видатного педагога сприяє оцінці сучасних 
педагогічних явищ, прийнятті рішень стати 
мотивом професійної і громадської діяльності 
вчителя, його самостановлення, творчості. 
В.О. Сухомлинський, як особистість, перевершив 
свою епоху. Він зумів сам і організував учителів 
на збереження інтересу школярів до пізнавальної 
діяльності, до праці, щоб не допустити відриву 
школи від сім’ї, формалізму у виховній роботі. 
Вже тоді важливими ланками його творчості 
були демократизм, гуманізм, народність, те, що 
завжди відгукується в кожному вихованці. Він 
писав: «Пам’ятайте, що нема і не може бути 
абстрактного учня... Мистецтво й майстерність 
навчання і виховання полягає в тому, щоб 
розкривати сили й можливість кожної дитини, 
дати їй радість успіху в розумовій праці. А це 
означає, що в навчанні має бути 
індивідуалізація – і у змісті розумової праці, і в 
часі» [2, т.2. – с. 437].  

М.Я. Антонець зазначає: «У непросту епоху 
жив і творив В.О. Сухомлинський. Так, він був 
сином свого часу, але доба та, на жаль, не завжди 
і не в усьому виявилася спроможною піднятися 
до розуміння й осягнення істинного сенсу 
сповідуваних ним ідеалів» [1, с. 3]. 

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського 
є підґрунтям у формуванні стратегії виховання в 
сучасних умовах розбудови громадянського 
суспільства в нашій країні. Теоретичні підходи і 
практичний досвід великого педагога слугують 
методологічною й організаційно-методичною 
основою гуманізації виховного процесу, його 
особистісно-соціальній спрямованості. 

Впровадження педагогічних ідей 
В. О. Сухомлинського в практику модернізації 
освіти – один з найважливіших напрямів 
діяльності кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту освіти МОІППО. 

Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського 
повинні бути усвідомлені вчителями не як 
абстрактні поняття, а як професійні якості для 
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реалізації принципів демократизації і гуманізації 
шкільного життя. Викладачі Миколаївського 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
активно використовують ідеї Василя 
Сухомлинського в професійно-педагогічній 
підготовці вчителів. Професійна підготовка 
вчителя в процесі вивчення педагогічної 
діяльності Василя Олександровича формує 
аналітичне, конструктивне і творче мислення, 
діяльнісне засвоєння обраної професії. 

За результатами теоретичного аналізу 
проблеми професійно-педагогічної підготовки 
учителів колективом кафедри психології, 
педагогіки та менеджменту освіти була 
розроблена система використання науково-
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 
навчальному процесі МОІППО. До 
організаційно-педагогічних умов, що 
забезпечують її ефективність були віднесені 
наступні: 

 виокремлення названого напряму в плані 
роботи кафедри психології, педагогіки та 
менеджменту освіти; 

 збагачення дисциплін професійно-
педагогічного циклу теорією та досвідом 
педагогічної діяльності видатного педагога; 

 орієнтація навчального процесу в 
МОІППО на вивчення особистісних рис 
сучасного педагога, його пізнавальних 
особливостей, потреб, інтересів; 

 розкриття світоглядно-дидактичних 
поглядів В. О. Сухомлинського на діяльність 
шкільного вчителя, їх актуальності для 
сучасного і перспективного розвитку 
педагогічної теорії і практики в Україні; 

 пошук і підтримка творчих педагогів-
дослідників спадщини   В.О. Сухомлинського, а 
також сприяння впровадженню їх розробок. 

СИСТЕМА ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ  СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
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Запропонована система побудована на 

підставі підходів, що ґрунтуються на загально-
педагогічній схемі навчально-виховного процесу 
і містить три блоки. До першого блоку входить 
теоретична, методологічна, методична та 
практична підготовка. У другому блоці вказані 
основні види діяльності вчителів: аудиторна, 
позааудиторна, практична. У третьому блоці 
акцент робиться на реалізацію ідей 
В.О. Сухомлинського під час різних видів 
діяльності і на практично-творчу реалізацію 
знань про видатного педагога у проекті «Школа 
В.О. Сухомлинського – школа ХХІ століття». 

Під час вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін вчителі знайомляться з теоретичними 
основами гуманістичної педагогіки 
В.О. Сухомлинського, оволодівають основними 
категоріями, поняттями, дізнаються про методи, 
форми, засоби, прийоми, які використовував у 
«школі радості» В.О. Сухомлинський, набувають 

навичок діалогу, взаємодії. На заняттях 
використовуються міні-диспути на основі творів 
В.О. Сухомлинського за такими проблемними 
питаннями: «Кого я вважаю взірцем для 
наслідування», «Людський ідеал та ідеальна 
людина», «Моральність і краса». У вчителів 
створюється змістове поле знань на основі 
аналізу праць видатного педагога.  

Спецкурс «Гуманістична педагогіка 
В.О. Сухомлинського» є інтегруючими. Тут 
відбувається творче і аргументоване 
застосування ідей та досвіду педагога. За 
творами В. О. Сухомлинського «Серце віддаю 
дітям», «Як виховати справжню людину», «Сто 
порад учителеві» та ін. вчителям пропонуються 
проблемні питання. Наприклад: 

 Які вимоги ставить В.О. Сухомлинський 
до вчителя-майстра? («Я розумів: щоб стати 
справжнім вихователем дітей, необхідно віддати 
їм своє серце»). 
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 Які педагогічні ідеї 
В.О. Сухомлинського про виховання молодої 
людини актуальні на сьогоднішній день? 
(«Виховання – це насамперед людинознавство»). 

 Які поради щодо педагогічної діяльності 
та особистості вчителя надавав 
В.О. Сухомлинський?  

 Які педагогічні поради 
В.О. Сухомлинського щодо організації навчання 
дітей вам сподобалися більш за все? 

Цілком зрозуміло, що в даній статті ми не 
можемо навести повний перелік тем, за якими 
аналізується досвід видатного педагога.  

З метою вивчення, розвитку та 
впровадження творчої спадщини 
В.О. Сухомлинського у навчально-виховний 
процес загальноосвітньої школи був 
започаткований проект «Школа 
В.О.Сухомлинського – школа ХХІ століття», 
учасниками якого стали учні, вчителі ЗОШ, 
вихователі ДНЗ, методисти та викладачі 
МОІППО, викладачі та студенти МНУ імені 
В.О. Сухомлинського, студенти педагогічного 
коледжу. Проект передбачає чотири етапи 
(підготовчий, організаційно-моделюючий, 
коригуючий, підсумковий) і розрахований на 
п’ять років. У рамках проекту проводилися 
науково-практичні конференції «Педагогічні ідеї 
В.О. Сухомлинського: орієнтири школи ХХІ 
століття», «Проблема підтримки обдарованих 
дітей в педагогічній творчості 
В.О. Сухомлинського і сучасних науковців», 
семінари «Сучасний урок у вимірах гуманної 
педагогіки В.О. Сухомлинського», «Духовно-
моральне виховання в сучасній школі в контексті 
ідей В.О. Сухомлинського», педагогічні читання 
«Педагогічна майстерність В.О. Сухомлин-
ського».  

Головне місце в практичній роботі займають 
конкурси, які щорічно підводять результати 
великої дослідницької роботи педагогічних 
працівників Миколаївщини щодо творчого 
осмислення спадщини Василя Олександровича 
Сухомлинського. Результати роботи вчителі ЗНЗ 
та вихователі ДНЗ представили на обласному 
конкурсі творчих робіт «Педагогічними 
стежинами В.О. Сухомлинського» за 
напрямками «У світі природи», «Стежками 
казок», «Уроки доброти» тощо. Учні 
представили на конкурс власні творчі роботи 
«Казка – колиска думки». У рамках проекту 
проводився заочний обласний конкурс на 
кращий соціально-педагогічний проект 
«Шкільне подвір’я».  

Всі учасники, а їх щорічно понад 150 осіб, в 
ході підготовки робіт до конкурсу перейнялися 
повагою до педагогічної спадщини видатного 
вченого і хотіли через власні роботи: будь то 
портрет чи малюнок до творів Василя 
Олександровича, вірш або есе, розробку уроку 

або виховного заходу, серйозне наукове 
дослідження або розробка семінару-практикуму 
показати ідеї, які більш за все їм сподобалися. 
Тому можна сміливо стверджувати, що у кожній 
роботі, поданій до конкурсу, залишилася 
частинка серця автора. А по-іншому і не можна 
розповідати про такого педагога-гуманіста.  

В.О. Сухомлинський вважав казку духовним 
багатством народної культури, створення яких є 
тим взірцем, що роздмухує вогник дитячої думки 
та уяви: «Казка, гра, фантазія – животворне 
джерело дитячого мислення, благородних 
почуттів і прагнень. Багаторічний досвід 
переконує, що естетичні, моральні та 
інтелектуальні почуття, які народжуються в душі 
дитини під враженням казкових образів, 
стимулюють потік думки, який пробуджує до 
активної діяльності мозок, зв’язує 
повнокровними нитками живі острівці мислення. 
Через казкові образи в свідомість дітей входить 
слово з його найтоншими відтінками; воно стає 
сферою духовного життя дитини, засобом 
висловлення думок і почуттів – живою 
реальністю мислення. Під впливом почуттів, що 
пробуджуються казковими образами, дитина 
вчиться мислити словами. Без казки – живої, 
яскравої, що оволоділа свідомістю і почуттями 
дитини, – неможливо уявити дитячого мислення 
і дитячої мови як певного ступеня людського 
мислення і мови» [15, 176 ]. 

Логічним продовженням конкурсу стала 
педагогічна студія «Школа під блакитним 
небом». У педагогічній студії прийняли участь 
учні початкових класів, які вчилися складати 
казки у «зеленому класі». Створення казок 
проходило за такими етапами: спостереження, 
мовна і загальна активність, аналіз і осмислення 
фактів; організація дослідницької діяльності. 
Розвитку творчої уяви сприяли такі види роботи, 
як словесне і графічне малювання, складання 
плану, підбір синонімів, метафор. Діти проявили 
здібність до фантазування, уяви, моделювання, 
творчості.  

Наступною формою позааудиторної роботи 
з загальнопедагогічної підготовки є читацькі 
конференції. Читацька конференція – це важлива 
форма позааудиторної роботи з формування у 
педагогів позитивного ставлення до обраної 
професії, поглибленого інтересу до психолого-
педагогічної і художньої літератури. 

Усі ідеї Василя Олександровича звернені до 
демократичного, творчого початку в освіті і 
вихованні. Голова Української асоціації Василя 
Сухомлинського, академік АПН України 
О. Я. Савченко вважає: «З плином часу, втілення 
творчого доробку В. О. Сухомлинського в 
практику роботи сучасної школи набуває 
поширення й поглиблення, до цього залучаються 
дедалі ширші кола освітян». 
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Відповідно до рекомендацій МОІППО у 
школах і дошкільних закладах області оформлені 
(оновлені) куточки, стенди, де представлені 
твори видатного педагога, література про нього, 
матеріали педагогічних читань, науково-
практичних конференцій, матеріали з досвіду 
роботи педколективів, педпрацівників з питань 
творчої реалізації педагогічних ідей 
В.О.Сухомлинського в умовах модернізації 
освіти. 

Творчими здобутками впровадження 
проекту «Школа В.О. Сухомлинського – школа 
ХХІ століття» стали: 

- збірник матеріалів науково-практичної 
конференції «Педагогічні ідеї 
В.О. Сухомлинського – орієнтири школи ХХІ 
століття»; 

- методичний посібник для вчителів 
«Педагогічними стежинами 
В.О. Сухомлинського»; 

- науково-методичний посібник для 
вчителів, слухачів курсів підвищення 
кваліфікації «Казка – колиска думки»; 

- урок для вчителів з елементами тренінгу 
«Серце віддаю дітям»; 

- батьківські дебати «Наші сімейні 
традиції»; 

- методичні посібники з впровадження 
досвіду вчителів початкових класів і вихователів 
дошкільних навчальних закладів тощо; 

- методична збірка за результатами тижня 
«Чарівний світ казок усіх вітає». 

Отже, практика нашої роботи показала, що 
така організація вивчення педагогічного досвіду 
В.О. Сухомлинського стимулює звернення 
вчителів до наукових джерел, першоджерел 
видатного педагога, підсилює прагнення до 
набуття теоретичних знань для отримання 
відповідей на поставлені питання, розвиває 
аналітичні здібності педагогів, сприяє 
правильному використанню інформації, 
відпрацьовує самостійність і ініціативність в 
рішеннях. Аналіз літературних джерел 
В.О. Сухомлинського формує в учителів 
особистісно-професійні якості гуманного 
педагога, а саме: інтерес до внутрішнього світу 
дитини; турботу про його щасливе життя; повагу 
неповторної індивідуальності дитини як людини.  
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В 
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПАВЛИСЬКОЇ ШКОЛИ 

Лідія ПИРОЖЕНКО (Київ) 
У статті розкривається роль матеріальних і не матеріальних складових освітнього середовища Павлиської школи 

60-х рр. ХХ ст.., які так чи інакше впливали на формування творчої особистості дитини, конструювання нею свого 
власного внутрішнього змісту освіти.  

Ключові слова: творча особистість, освітнє середовище, друга програма, зміст освіти.  
В статье анализируется влияние материальных и не материальных составляющих образовательной среды 

Павлышской школы на формирование творческой личности ребенка, конструирование ею собственного внутреннего 
содержания образования.  

Ключові слова: творча особистість, освітнє середовище, друга програма, зміст освіти. 
Заснований, започаткований і 

впроваджуваний у Павлиській школі 
педагогічний експеримент був спрямований на 
„якісно новий результат освіти та виховання 
дітей” [7, с.7]. Для досягнення цього якісно 
нового результату педагог створив цілісну 
педагогічну систему, у центрі якої – особистість 
дитини як самоцінність і мета навчально-
виховного процесу. Провідними ідеями його 
системи, за словами О.Сухомлинської 
„виступають гуманізація, природовідповідність і 

демократизація всієї життєдіяльності дитини” [8, 
с.62].  

Василь Олександрович відтворив „реальний 
зразок особистості, наділив її живими думками й 
почуттями, визначив її вчинки та дії. При цьому 
обґрунтував шляхи, засоби й методи формування 
ідеальної людини у відповідності із цілями 
соціалістичного суспільства, з врахуванням 
вікових, психологічних, статевих особливостей 
розвитку дитини. Ці особливості він розглядав у 
тісній єдності із соціальною дійсністю, з 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 246

врахуванням об’єктивних і суб’єктивних, 
активних і пасивних факторів виховання” [5, 
с. 303].  

На досягнення цієї мети він спрямовував 
діяльність учителя, зміст і організацію процесу 
навчання, створивши цілісну педагогічну 
систему формування всесторонньо розвиненої 
особистості. Говорячи про виховання всебічно 
розвиненої, гармонійної, творчої особистості, 
Василь Олександрович, на відміну від офіційної 
педагогіки, мав на увазі, передусім, людину з 
міцним моральним стрижнем. Бо “без моральної 
чистоти втрачає смисл усе – освіта, духовне 
багатство, трудова майстерність і фізична 
досконалість” [10, с.72].  

У системі діяльності Павлиської школи 
розумове виховання, моральність і етика, емоції, 
праця, природа (краса) – „сталі константи 
структури образу школи… Така система мала 
відкритий характер і тяжіла до самоорганізації і 
самовдосконалення: у ній з часом з’являлись 
нові структурні елементи, а існуючі – 
виконували нові функції (наприклад, праця). 
Вона весь час співвідносила свої завдання з 
потребами дитини й навколишнього середовища, 
відповідала на його запити” [7, с. 342-343].  

Василю Олександровичу вдалося в межах 
радянської парадигми освіти обґрунтувати та 
реалізувати на практиці гуманістичну та 
демократичну за своєю сутністю систему 
навчання й виховання. Ядром цієї системи, за 
словами М. Богуславського, стали: щирий, 
напружений інтерес до особистості дитини, 
використання різних прийомів активізації 
пізнавальної діяльності школярів, органічна 
єдність урочної та позаурочної діяльності, акцент 
на вихованні громадянських ідеалів, дружні 
довірливі стосунки з вихованцями, наукові 
досліди на пришкільній ділянці тощо [2, с. 6]. У 
різні вікові періоди розвитку дитини перевага 
надавалась тій чи іншій складовій цієї системи. 

Характерною особливістю розбудованої 
В. Сухомлинським системи навчання й 
виховання були: наявність двох програм 
навчання, виплекане і структуроване освітнє 
середовище як складова змісту навчання, 
спрямованість на виховання всебічно розвиненої 
високоморальної, творчої особистості; єдність 
змісту та процесу навчання і виховання дитини, 
класної та позакласної діяльності; залежність 
відбору, структурування та реалізації змісту 
освіти від індивідуальних, вікових та гендерних 
особливостей учнів. 

Василь Олександрович вважав однією з 
важливих передумов активної, творчої діяльності 
в процесі навчання „зв’язок думки з 
першоджерелом – явищем, з причинно-
наслідковими зв’язками між явищами. Треба, 
щоб здатність мислити й результати трудової 
діяльності – переконаність в об’єктивній 

закономірності явищ природи та суспільства 
набувались насамперед на підставі спостережень 
над предметами та явищами навколишнього 
світу” [11, с. 117]. Таким чином, середовище, що 
оточувало дітей у їх повсякденному житті, 
перетворювалось у складову змісту освіти і 
підлягало вивченню та осмисленню.  

Василь Сухомлинський був упевнений, що 
середовище здатне стимулювати активність у 
навчанні. На думку педагога, виховують „не 
лише людські стосунки, не тільки приклад і 
слово старших, не тільки традиції, що дбайливо 
зберігаються в колективі, а й речі – матеріальні й 
духовні цінності. Виховання середовищем, 
обстановкою, створеною самими учнями, 
речами, що збагачують духовне життя 
колективу, – це, на наш погляд, одна з 
найтонших сфер педагогічного процесу” 
[Павлышская средняя школа, т.4, с. 89]. 
Сукупність факторів шкільного життя, що 
здійснюють як прямий так і опосередкований 
вплив на становлення школяра Василь 
Олександрович називав „фоном” [13].  

Аналізуючи складові другої (додаткової) 
освітньої програми в Павлиській школі ми 
будемо користуватись поширеним у сучасній 
педагогічній науці терміном „освітнє 
середовище”, під яким будемо розуміти 
„природнє чи штучно створене соціокультурне 
оточення учня, яке містить різні види засобів і 
змісту освіти, здатні забезпечити продуктивну 
діяльність учня” [18, с. 188]. Згідно 
середовищного підходу (А.Хуторской), зміст 
освіти учня трактується як засіб його власної 
самореалізації. Кожен учень в результаті 
діяльності конструює свій власний внутрішній 
зміст освіти, а умовою створення такого 
продукту творчості дитини є заданий зовні зміст 
освіти, поданий у формі структурованого 
освітнього середовища. Таким середовищем, 
наприклад, у М. Монтесорі були штучно 
створені засоби навчання (рамки, вкладиші 
тощо), у С. Шацького – соціум, що оточував 
школу. У В. Сухомлинського, на думку 
М. Біблюка, таким середовищем були 
„професійна роль учителя, міжособистісне 
спілкування, шкільні будинки і приміщення, 
позашкільне середовище, організаційні умови, 
зміст освіти і виховання” [1]. 

Російський соціолог М. Макарова сладовою 
освітнього середовища вважає атмосферу, дух, 
уклад школи, які, на її думку не менш ніж 
перелік навчальних предметів визначають освіту 
[4, с. 111 – 123]. О. Петренко, аналізуючи процес 
гендерної соціалізації школяра, до складових 
освітнього середовища Павлиської школи 
віднесла „явища, речі, які в школі набули 
особливого смислу (знаки, символи, стіннівки і 
т.д.) і пам'ять школи (шкільний музей, стенди з 
іменами медалістів школи та інші атрибути 
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матеріально зафіксованої історії школи)” [6, 
с.95]. 

Аналізуючи освітнє середовище Павлиської 
школи як складову змісту освіти, засіб 
формування творчої особистості ми будемо 
розглядати усі як матеріальні (шкільні будинки і 
приміщення, їх оформлення, шкільний музей, 
дослідну ділянку, позашкільне середовище тощо) 
так і не матеріальні (організаційні умови, 
шкільні свята, традиції, дух, уклад школи, 
міжособистісне спілкування тощо), які так чи 
інакше впливали на конструювання школярами 
свого власного внутрішнього змісту освіти.  

Так, у дошкільний період та у перші роки 
навчання неодмінною складовою змісту у 
Павлиській школі було природнє середовище. 
Відвідуючи уроки, Василь Олександрович 
помітив, що відповіді учнів були неповними, 
сірими і невиразними, в їх свідомості деякі слова 
і словосполучення не пов’язувались з 
конкретними образами, предметами чи явищами 
оточуючого світу. Причиною цього педагог 
вважав те, що вчителі не вчать дітей думати, уже 
з першого шкільного дня закриваючи перед ними 
двері у навколишній світ. А це означає, що діти 
ніколи не зможуть більше почути пісню 
жайворонка, злагоджений хор коників, відчути в 
повітрі пахощі степових трав. Їм залишиться 
тільки завчати невиразні сухі речення, лише 
віддалено пов’язані з цим прекрасним світом. 
Таким чином, Василь Олександрович почав 
проводити уроки-роздуми на природі, щоб 
стимулювати розумові здібності дітей, спонукати 
їх до творчої діяльності. Урок за уроком він став 
виводити учнів на природу – до лісу, в поле, на 
берег річки – до цих невичерпних джерел знань. 
У спілкуванні з природою він виховував 
спостережливість у дітей, заохочуючи їх 
записувати побачене, почуте та свої відчуття. На 
уроках, що тренували мислення, учні 
обговорювали причини та наслідки природних 
явищ, процеси, що відбуваються в живій та 
неживій природі. В оточуючому світі вони 
шукали причинно-наслідкові зв’язки і писали 
невеличкі оповідання та складали казки. Завдяки 
такому навчанню мислення дітей ставало 
поступово ясним і змістовним, лексика виразною 
і емоційно забарвленою, мова – живою [15, 
с. 169]. 

Василь Олександрович прагнув, щоб „перш 
ніж розгорнути книгу, прочитати по складах 
перше слово, діти прочитали сторінки 
найпрекраснішої в світі книги – книги природи” 
[15, с. 33]. „Книга природи” у Василя 
Олександровича – це не просто об’єкт вивчення, 
підручник, що його діти, потроху просуваючись, 
пізнають за певною програмою. „Книга 
природи” – це джерело знань, живий організм, 
який змінюється в залежності від настрою дітей, 

перетворюється в казковий світ пізнання, 
мислення. Світ, де дитина, ще не розпочавши 
ознайомлення зі змістом, передбаченим 
шкільному програмою, вчилася самостійно 
здобувати знання, відкривала для себе не 
пізнане, знайомилась з джерелами і явищами, що 
її оточували в повсякденному житті. Отже, 
природа у В. Сухомлинського – це частина буття 
дітей, величезної ваги виховний фактор, що 
впливає на весь навчально-виховний процес. 

Підкреслюючи необхідність постійного 
оволодіння знаннями як неодмінну умову 
усестороннього розвитку дитини 6-10 років 
В. Сухомлинський поклав на перше місце ідею 
„створення духовно-інтелектуального фону, де 
особистість дитини набуває певної автономії і 
незалежності” [9, с.112]. Цьому сприяли і заняття 
на природі, в „зелених класах”, і складання 
збірки „книги природи” тощо. Створений 
Василем Олександровичем педагогічний простір, 
освітнє середовище були покликані формувати в 
дитини особистісне емоційне ставлення до себе, 
до природи, до навколишнього світу, дарувати їй 
радість пізнання, „відкриття світу”, єднання з 
навколишнім середовищем [15, с. 45]. 

Педагог підкреслював значення розвитку 
емоційно-чуттєвої сфери, поєднавши її 
розвитком мислення (і відповідно навчанням). 
Василь Олександрович поставив завдання 
активізувати через емоції й, відповідно, інтерес, 
допитливість, увесь процес розумового 
виховання, тобто керувати увагою школярів [7, с. 
333]. У працях В. Сухомлинського значна увага 
приділена впливу навчання на емоційний 
розвиток учнів, який він вважав найважливішою 
передумовою успіху в навчанні.  

Говорячи про потребу емоційного 
забезпечення процесу засвоєння навчального 
змісту, В. Сухомлинський неодноразово 
наголошував, що для розвитку пізнавальних сил 
школяра, особливо молодшого, необхідно 
частіше враховувати емоціогенний фактор 
навчального змісту і методики, відкривати перед 
учнями „чудесний світ” у красі живих барв, 
яскравих звуків, у казці та грі. Це розкриває 
серце дитини, викликає прагнення робити людям 
добро. Духовним знаряддям творчості і розвитку 
є емоційна насиченість дитячого сприймання. „Я 
глибоко переконаний, – підкреслював Василь 
Олександрович, – що без емоційного піднесення 
неможливий нормальний розвиток клітин 
дитячого мозку: в моменти напруженості, 
піднесення, захоплення відбувається посилене 
живлення кори півкуль….Я тисячу разів 
переконувався: без поетичного, емоційно-
естетичного струменя неможливий повноцінний 
розумовий розвиток дитини”, – наголошував 
Василь Олександрович [15, 48-50]. Таким чином, 
В. Сухомлинський вважав емоційну насиченість 
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навчання неодмінною умовою повноцінного 
розумового виховання учнів. Педагог розглянув 
проблему комплексно і системно, поставивши 
вимогу емоційної насиченості змісту навчання, 
процесу навчання, освітнього середовища тощо. 
Інакше кажучи, досвід емоційно-ціннісного 
ставлення ставав складовою власного, 
створюваного кожним учнем у взаємодії з 
освітнім середовищем, освітнього продукту. 

Емоційній насиченості процесу навчання і 
виховання сприяли традиції, які пронизували всі 
напрями роботи школи і ставали складовою 
змісту навчання, емоційно та духовно 
збагачуючи його. Традиційні для Павлиської 
школи „Свято матері ”, „Свято дівчаток ”, „Свято 
квітів”, „Свято птахів”, „День невідомого героя”, 
„Тиждень саду ” тощо сприяли вихованню учнів, 
спонукали їх до творчої діяльності. Активна 
участь дітей у організації та проведенні цих 
традиційних заходів сприяла формуванню умінь 
та навичок, необхідних у подальшому житті.  

Програма навчання в єднанні з природою, 
пронизуючи весь навчально-виховний процес, з 
часом перетворилась у Павлиській школі на одну 
з основних складових змісту початкового 
навчання. Поряд з оволодінням обов’язковим 
змістом початкової освіти, вивченням 
арифметики та простих граматичних правил діти 
отримували знання та здобували вміння, 
емоційна насиченість та глибина яких робила їх 
незамінними для розумового і морального 
розвитку. На відміну від офіційної початкової 
освіти, через уніфікований зміст якої дитина 
засвоювала певне коло знань та знайомилась з 
класовою ідеологією, у Павлиській школі, 
навчали не лише „читати, писати, рахувати, 
мислити, пізнавати світ, багатства науки і 
мистецтва” [11, с. 88]. Тут вчили жити, діяти, 
мислити, творити, проявляти самостійність у 
вирішення різноманітних дитячих проблем – від 
вибору теми малюнка чи казки, до визначення 
напрямку позакласної діяльності.  

Василь Олександрович прагнув, щоб з 
кожним роком все більш помітними для кожної 
молодої людини були зміни в оточуючому її 
середовищі. Усвідомлення того, що все це 
створено власними руками є, на думку педагога, 
могутнім стимулом до нової праці, сприяє 
активному включенню в життя суспільства. Про 
те, наскільки значущим для соціалізації учнів 
невеличкої сільської школи був цей досвід, 
свідчать її випускники, переважна більшість 
яких досягла значних успіхів у різноманітних 
сферах діяльності. Трудовий ритм життя 
учнівського колективу мав стати, на думку 
Василя Олександровича, важливою, незамінною 
складовою освітнього середовища, що сприятиме 
інтелектуальному збагаченню особистості. 
Залучення учнівської молоді до суспільно 
значимих видів трудової діяльності дасть змогу 

їм зрозуміти суть виробничих відносин, 
розстановку сил, що виникає між учасниками 
виробництва. Такий досвід зорієнтує учнів на 
постійні пошуки шляхів самовизначення.  

Перше, що бачила дитина, яка прийшла до 
Павлиської школи – це цікаві справи, якими 
зайняті всі без виключення. У кожного учня є 
свій куточок для улюбленої праці, своя улюблена 
справа, є старший товариш, праця якого є 
зразком. Учні приходять до школи, де не лише 
вчителі, а й оточення розповідає про світ, у 
якому вони живуть – про різні явища живої та 
неживої природи. Діти бачать плідні ниви та 
пасовиська і засмічені пустирі. Підведення дітей 
до необхідності творчого застосування знань має 
результатом не лише вирощений на, здавалося б, 
безплідних раніше землях сад, а могутню 
мотивацію для подальшого поглиблення знань. 
Діти захочуть дізнатись більше: як підготувати 
землю для висадки різних культур, як підвищити 
врожайність, як запобігти хворобам та уникнути 
шкідників. Розуміння того, що навіть така, 
здавалося б нескладна справа, як посадка дерева, 
потребує ґрунтовних знань, робить працю 
творчою і цікавою, стимулює прагнення до 
навчання та самостійних наукових досліджень.  

Таким чином, освітнє середовище у системі 
діяльності Павлиської школи складало комплекс 
взаємозв’язку навчального, природного, 
соціального, ігрового, господарського, 
інформаційного середовищ, було неодмінною 
складовою змісту та процесу навчання. Більше 
того, у педагогічній системі В. Сухомлинського 
взаємозв’язок дитина – оточуюче середовище 
виходив за межі взаємодії як навчального 
процесу. Освітнє середовище було як джерелом 
пізнання, так і результатом освітніх зусиль учня, 
частиною його особистого освітнього продукту, 
що свідчило про розбудову змісту освіти 
спрямованого на забезпечення формування 
творчої особистості учня.  
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УДК 372.211.24                                     

ВИХОВАТЕЛЬ І ДИТИНА У КОНЦЕПЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ В.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Тамара ПОНІМАНСЬКА (Рівне) 
Проаналізовано поняття «педагогічна взаємодія» у системі гуманістичного виховання В.Сухомлинського. Розкрито 

значення і типи педагогічної взаємодії вихователя і дітей старшого дошкільного віку. Гуманістична особистісна 
професійна позиція педагога розглядається як основа педагогічної взаємодії. 

Ключові слова: дитина, вихователь, педагогічна взаємодія, гуманістичне виховання, гуманістична особистісна 
професійна позиція. 

Проанализировано понятие «педагогическое взаимодействие» в системе гуманистического воспитания 
В.Сухомлинского. Раскрываются значение и типы педагогического взаимодействия воспитателя и детей старшего 
дошкольного возраста. Гуманистическая личностная позиция педагога рассматривается как основа педагогического 
взаимодействия. 

Ключевые слова: ребёнок, воспитатель, педагогическое взаимодействие, гуманистическое воспитание, 
гуманистическая личностная профессиональная позиция. 
Постановка проблеми. Духовно-моральний 

стан сучасного суспільства викликає глибоку 
стурбованість. Соціологи, психологи, педагоги з 
тривогою відзначають зростання значущості 
особистої вигоди, зневаження гідності людини, 
девальвацію цінності моральних взаємин, 
применшення соціальної відповідальності. 
Найбільш небезпечним є те, що явища, які 
віддзеркалюють означені тенденції, з кожним 
роком виявляються не як виняткові, а 
поширюються і, на превеликий жаль, 
усталюються. Зростає негатив у соціальних 
взаєминах, що засобами масової інформації 
подається як звичайні «буденні» факти 
прийнятного життя. Особливо багато ризиків у 
сучасному світі виникає стосовно маленької 
дитини, на фізичному, психічному та 

соціальному здоров’ї якої негативно 
позначаються:  

- чинники ціннісної невизначеності і 
швидкої зміни соціальної ситуації розвитку;  

- збільшення обсягу і характеру 
інформаційного потоку, в якому знаходяться 
діти, які без належної уваги батьків та педагогів 
все більше підпадають під вплив засобів масової 
інформації, виникає небезпека формування 
спотвореного уявлення про світ, в якому 
моральні цінності поступаються матеріальним 
інтересам;  

- нестабільність складу сімей і 
послаблення родинних зв’язків,  

- збіднення різновікових зв’язків у 
дитячому товаристві. 

Проблема гуманізації дошкільної освіти є 
пріоритетною серед проблем освітянської галузі, 
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згідно Закону України «Про дошкільну освіту», у 
якому мета розвитку дітей дошкільного віку 
висунута як формування життєвої 
компетентності дитини. Нова редакція Базового 
компоненту дошкільної освіти в Україні вимагає 
наукового обґрунтування психолого-
педагогічних засад її реалізації. Пріоритетними 
напрямами реформування державними 
документами визначено: розвиток духовності як 
домінуючого начала у структурі особистості; 
забезпечення умов для виявлення обдарованості 
та розвитку талановитих дітей, створення умов 
для зростання динаміки стану здоров’я та 
психічного розвитку дошкільників через 
інтеграцію родинного та суспільного виховання; 
удосконалення навчально-виховного процесу в 
дошкільних навчальних закладах на основі 
врахуванням особистісних якостей, стану 
здоров’я, природних задатків дитини, інтеграція 
в освітнє середовище дітей з особливими 
потребами. 

Усе вищезазначене посилює увагу науковців 
і практиків до пошуку нових підходів до 
виховання. Адже тривалий час традиційна 
педагогіка недооцінювала значення духовного 
життя в людині, спрямовуючи головну увагу на 
способи «призвичаєння» дитини до норм і 
правил моралі відповідно до вимог суспільства. 
За всього багатоманіття напрямків, що нині 
побутують у психолого-педагогічному 
науковому світі, варто відзначити, що на зміну 
соціоцентричному за спрямованістю та 
характером побудови освітнього процесу 
прийшла парадигма особистісно орієнтованого 
навчання і виховання, за яким знання, вміння і 
навички є засобами, а не метою розвитку дитини. 

Аналіз досліджень і публікацій.  
Гуманізація освіти розглядається 

дослідниками як важливий соціально-
педагогічний принцип, що відображає сучасні 
суспільні тенденції у становленні і розвитку цієї 
системи. Сучасний гуманізм в освіті розглядає 
особистість вихованця в процесі змін, 
зумовлених взаємодією з навколишнім світом. 
Важливе значення має зростання міри 
формування цілісного уявлення про світ і про 
себе як частини цього світу, формування 
інтегративного знання про людину та освоєння 
прийомів роботи з собою як людською сутністю 
шляхом накопичення досвіту самопізнання, 
самовдосконалення, самовиховання, визначення 
орієнтирів і способів вирішення життєвих задач, 
забезпечення підстав для вибору в життєвих 
ситуаціях на користь добра ( І.Бех, О.Савченко, 
О.Сухомлинська, В.Сухомлинський та ін.).  

Характеризуючи виховання як 
багатовимірний, однак цілісний процес, учені 
визначають, що нині пріоритетною є та 
інтегративна властивість виховання, яка 
найбільше відповідає його сучасній сутності – 

гуманістична. За найбільш загальним 
визначенням, гуманістичне виховання – не 
прямий вплив на особистість, а соціальна 
взаємодія з нею різних суб’єктів: конкретних 
людей, їх мікрогруп і колективів. Виховний 
ефект цієї суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
визначається тим, які особистості беруть у ній 
участь, якою мірою вони усвідомлюють і 
відчувають себе особистостями.  

Метою статті є аналіз поняття педагогічна 
взаємодія вихователя і дітей старшого 
дошкільного віку в світлі теорії гуманістичного 
виховання В.Сухомлинського. 

Гуманізація як похідне від поняття 
“гуманізм” характеризує соціально-ціннісні і 
морально-психологічні засади суспільного 
життя, людських взаємин. Вона також позначає і 
ціннісні параметри виховання як суспільного 
явища. Пошук шляхів гуманізації освіти завжди 
пов’язаний з новим осмисленням і 
перетворенням взаємин людини і світу. 
Зауважимо, що питання гуманізму не лише 
представлені у різних світоглядних системах, але 
вони виявляються стрижневими у них. Адже 
центральним моментом світогляду поряд із тим, 
що таке життя, є те, як має жити людина серед 
інших людей.  

Гуманістична парадигма освіти передбачає 
множинність вражень, думок, цінностей, 
смислів, що виявляється реально можливим 
лише за умови включеності навчального процесу 
освітнього закладу в сучасний соціокультурний 
простір, який дозволяє особистості розвивати 
свій інтелектуальний і духовний потенціал у 
процесі гуманістично зорієнтованої взаємодії в 
широкому соціально-освітньому середовищі.  

Очевидною є необхідність формування 
потреби і можливості висувати і коректувати цілі 
виховання і навчання за активної участі всіх тих 
дорослих і дітей, кого включає у свою орбіту 
педагогічна система, створена для досягнення 
означених цілей. Реальна ситуація формування 
цілі не на абстрактному теоретичному, а на 
власне педагогічному рівні дозволяє педагогові 
відійти від “посереднього” бачення цілей і 
створити власну модель діяльності, яка 
заснована на особистісному підході до дитини. 
На думку І.Колеснікової, означене положення є 
важливим критерієм гуманізації освіти [2, с. 43].  

Перебудова виховання на гуманістичних 
засадах визначається зміною ціннісних 
установок учасників освітнього процесу. Відтак, 
спрямованість майбутнього педагога на 
перетворення себе передбачає систему 
смислових установок на організацію 
пізнавальної та інших особистісно-професійно 
значущих видів діяльності. Ціннісне ставлення 
до відповідного періоду життєдіяльності як до 
періоду “наближення” до висот професії 
визначає життєву позицію, перспективу на всіх 
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етапах (рівнях) становлення і розвитку, 
оволодіння базовою основою особистісного 
становлення майбутніх педагогів і майбутньої 
професійної діяльності.  

Концепт людини – центральний у теорії 
гуманістичного виховання В. О. Сухомлинського 
на рівні визнання її як мети виховання. 
Червоною ниткою, що має проходити через усе 
виховання, вважав видатний педагог, є 
захоплення людиною: “По суті, виховання є 
тривалою багаторічною підготовкою маленької 
людини до усвідомлення істини: людина – 
найвища цінність” [7, с. 184]. Таке визначення 
сутності виховання педагогом було зроблено в 
умовах ідеологізованої держави задовго до 
демократизації соціальних взаємин. Варто 
зазначити, що тема виховання гуманної людини, 
за Сухомлинським, “нової”, “справжньої”, 
піднята педагогом над усіма іншими цінностями. 
Це дозволяє стверджувати, що 
В. О. Сухомлинський будував свою педагогіку 
на ціннісних, а не ідеологічних засадах.  

На відміну від традиційного трактування 
любові педагога до дитини як умови і засобу 
виховання Сухомлинський вказує на значення 
взаємної любові педагога і вихованця: 
виховується не той, кого лише люблять, а той, 
хто любить сам: “Я вважаю одним з 
найважливіших принципів виховання взаємну 
довіру педагога і дитини…Десятиліття роботи у 
школі переконали мене у тому, що нормальне, 
абсолютно нормальне виховання – можливо, 
воно поки ще ідеальне – це виховання без 
покарань, без окрику, без погроз, без підвищення 
голосу. Хочу зробити застереження, щоб 
попередити непорозуміння: не просто виховання 
без покарань, а виховання без потреби у 
покараннях… я стояв і стояти буду на тому, що 
найстрашніше зло, яке загрожує юній душі – 
якщо з ним не боротися і не попереджати його 
добром – це байдужість до людини. Я домагаюся 
того, щоб наша школа була школою сердечності” 
[7, с. 4-5]. Це дає підстави стверджувати, що мета 
виховання трактується Сухомлинським із 
сучасних позицій розуміння виховання як 
ціннісної гуманістичної взаємодії педагога і 
вихованця, спрямованої на найвищу мету – 
виховання людини, яка здатна відчути в собі 
людину. Справжня любов до вихованців, вважав 
видатний педагог, полягає у бажанні дати їм те, 
що є дорогого для самого себе. А це вимагає 
особистісного зростання як вихованців, так і 
вихователя.  

Проникнення у внутрішній світ дитини, 
ґрунтовне вивчення її особливостей можливі за 
умови, коли між педагогом і вихованцем 
встановлюються справжні дружні взаємини. 
Спільність інтересів становить для цього 
найміцнішу основу. “Щоб знайти шлях до 

дитячого серця, – писав педагог, – учитель 
мусить бути другом дитини, радіти разом із нею і 
ділити і горе, по-справжньому вболівати за її 
долю. Довіру дитини до вихователя можна 
порівняти з тонким, ледве чутним звучанням 
струни, коли рука музиканта торкається 
інструмента... Образно кажучи, в кожному 
дитячому серці є ніжні, чутливі струни, 
настроєні на сприймання життєрадісної, світлої 
музики – дитячих радощів, творчої праці, 
дружби, братерства, товариства” [5, с. 89].  

На гуманістичних засадах засноване і 
поняття “виховуваність”: “Те, що я називаю 
виховуваністю, є відповіддю на наше вміння 
розуміти її (дитини. – Т.П.) душевний стан” [7, 
с.255]. Справжнє виховання повинне 
засновуватися на здатності дитини “бути 
виховуваною”. Для цього потрібно, щоб 
моральні норми були не тягарем, а визнавалися й 
активно впроваджувалися в діяльність 
вихованців. Здатність до виховуваності пов’язана 
з життєрадісним світосприйняттям: “Якщо ваша 
дитина бачить світ життєрадісними очима, якщо 
кожне явище навколишнього життя повертається 
до неї тим боком, який освітлено красою, 
тонкістю, ніжністю, тендітністю, – вона легше 
піддається вихованню” [7, с. 152]. Радість буття 
– це не просто оптимістичне світовідчуття, а й 
оцінка навколишнього світу, активне ставлення 
до того, що відбувається довкола. 

Відтак гуманність виховання пов’язана із 
збереженням щастя, на яке має право дитина. 
Високу місію педагога Сухомлинський вбачає у 
тому, щоб бути творцем дитячого щастя, 
цілителем дитячих душ. Адже вся складність і 
“дивовижна розкіш, усі тривоги, болі та 
прикрощі, муки і торжество виховання в тому й 
полягають, аби у серці дитини поселилися 
радість і щастя” [4, с. 456]. 

У світілі означених принципів педагогічної 
діяльності ми розглядаємо гуманістичне 
виховання як найважливішу характеристику 
способу життя педагогів і вихованців, що 
становить реально функціонуючу виховну 
систему. Для успішного здійснення завдань 
гуманістичного виховання від педагога 
вимагається переосмислення своєї діяльності. 
Створення її нових смислів ґрунтується на 
розумінні того, що дійсно важливо для дітей, 
перегляді способів взаємодії дитини й педагога.  

У гуманістично зорієнтованому 
педагогічному процесі особистісні й професійні 
якості педагога взаємообумовлені і становлять 
цілісність. Особистісно-професійний ріст 
педагога є неперервним процесом розгортання 
особистісного і професійного потенціалу, що 
впливає на педагогічну діяльність, кінцевим 
результатом якого є створення умов для 
самореалізації вихованців. При цьому на 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 252

розвиток особистості суттєвий вплив справляють 
не зовнішні чинники, а внутрішні суперечності 
особистісно-професійного росту.  

Отже, гуманізація освіти передбачає новий 
тип професійного мислення і поведінки педагога, 
заснований на особистісно-гуманних цінностях. 
Гуманістичний світогляд педагога ґрунтується на 
субстанціальному переконанні в позитивності 
людської сутності, первинно закладеної у вигляді 
потенціалу і спрямованої на самоактуалізацію за 
сприятливих соціальних умов. На особистісному 
рівні субстанціальний компонент гуманістичного 
світогляду виявляється у прагненні педагога до 
власної самоактуалізації, на професійному – у 
ставленні до дітей (так само, як і до інших 
учасників педагогічної взаємодії) як до 
суверенних інтенційних суб’єктів особистісного 
самоздійснення (І.Бех). 

В.О. Сухомлинський у праці “Серце віддаю 
дітям” попереджає: “якщо добрі почуття не 
виховані в дитинстві, то їх ніколи не виховаєш, 
через те що справжня людяність стверджується в 
душі разом з пізнанням перших та важливих 
істин; саме в дитинстві людина повинна пройти 
емоційну школу – школу виховання добрих 
почуттів” [5, с. 50]. Зазначимо, що перші такі 
уроки дитина засвоює у сім”ї вже на 
підсвідомому рівні, а усвідомлено – під впливом 
педагога, який спрямовує перші уявлення дітей 
про належне у практику їх учинків, створюючи 
умови для набуття дитиною особистісного 
досвіду гуманності. Відтак, сам педагог має бути 
людяним.  

Дитину потрібно вчити виокремлювати 
суттєві ознаки морального вчинку і поступово 
абстрагуватися від розуміння конкретної ситуації 
до узагальненого осмислення наслідків 
поведінки для усіх учасників взаємодії. 

Майстерність вихователя виявляється у 
доцільності й адекватності апелювання до 
почуттів і досвіду дітей, тактовності і 
делікатності в обговоренні питань, що їх 
хвилюють, та вмінні ненав’язливо і точно 
допомагати дитині в усвідомленні морального 
змісту вчинків. у ціннісному освоєнні світу 
людей. До головних способів формування 
досвіду осмислення вчинків належать: розповідь 
вихователя (в тому числі і з власного дитинства); 
обговорення досвіду вчинків дітей за їх 
пропозицією, які запам’яталися їм; читання та 
аналіз літературних творів, перш за все, 
В.О. Сухомлинського. До методів формування 
варто віднести: роздуми-міркування (що таке 
благо? Що означає: «бачити серцем», «душевно 
переживати», «щиро співчувати» і т.ін.); 
посилання добрих думок близьким, друзям і 
всім, хто потребує допомоги, підтримки; 
роздуми вголос щодо вирішення завдань 
морального вибору; підтримання педагогом 

радості дитини від правильного вибору доброго 
вчинку тощо.   

Основа довіри дитини до світу дорослих – 
справедливість педагога, не якась абстрактна 
категорія, а таке ставлення вихователя, яке 
засноване на тонкому розумінні духовного світу 
кожної дитини, – стверджує Сухомлинський. 
Щоб підтримати дитину, педагог повинен 
відчувати у собі дитинство, розвивати здатність 
до розуміння дітей і всього, що з ними 
відбувається, мудро ставитися до їхніх вчинків, 
вірити, що дитина помиляється, а не порушує їх 
навмисне, захищати її, не думати про неї погано, 
несправедливо і, найголовніше, не ламати 
індивідуальність дитини, а виправляти і 
направляти її розвиток, пам’ятаючи, що дитина 
перебуває у стані самопізнання, 
самоствердження, самовиховання.  

У поняття “гуманістична особистісна 
професійна позиція” ми включаємо систему 
ціннісних гуманістичних ставлень педагога до 
дітей, до педагогічної діяльності, до самого себе. 
для повноцінного розвитку дитини необхідне її 
позитивне ставлення до себе, відчуття цінності 
свого “Я”, віра у свої сили і можливості, що 
обумовлюється ставленням дорослих, їх 
прийняттям особистості, що розвивається. За 
типом орієнтації педагогів на гуманістичну 
модель взаємодії з дитиною можна виокремити: 
вихователів з орієнтацією на навчально-
дисциплінарну модель взаємодії (характерною є 
велика увага до виконання програм та 
переважання інтересів організації навчального 
процес ); вихователів з помірною орієнтацією на 
гуманістичну модель взаємодії (визнають 
необхідність пом’якшення вимог до вихованців, 
можливість надання дитині права на вільний 
вибір діяльності) та вихователів з достатньо 
вираженою орієнтацією на гуманістичну модель 
взаємодії (неформальне ставлення до організації 
життєдіяльності дитини, прагнення забезпечити 
їй умови для розвитку, уміння будувати процес 
взаємодії на суб’єктному рівні). Як засвідчують 
дані нашого дослідження, однією з причин 
орієнтованості педагога на навчально-
дисциплінарну модель взаємодії є особистісна 
невпевненість, яку педагог намагається подолати 
тим, що діє правильно, як того вимагають 
програми виховання і навчання. Педагоги з 
помірною та достатньо вираженою орієнтацією 
на гуманістичну модель взаємодії прагнуть 
творчого застосування особистісних смислів 
педагогічної діяльності.  

Лейтмотивом гуманістичного вчення 
В. О. Сухомлинського можна вважати слова, 
написані в одній із його важливих праць “Як 
виховати справжню людину”: “Моральна 
свобода – велике людське багатство… Але це 
багатство стає благом, якщо людина усвідомить 
себе як частину колективу, суспільства, народу, 
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розуміє спільні для всіх людей інтереси й 
потреби, підкоряється власному почуттю 
обов’язку і на основі особистого розсуду, 
особистого бажання, особистої волі робить так, 
як вважає за потрібне колектив, суспільство, 
народ” [7, с. 266]. Основа такого ставлення – 
почуття вдячності людям, а осереддям моральної 
вихованості є готовність робити добро для людей 
за велінням власної совісті. 

Висновки. У структурі ціннісних орієнтацій 
педагога пріоритетне місце мають цінності 
самоприйняття та прийняття особистості дитини. 
Гуманізм повинен стати цінністю, нормою і 
принципом педагогічної діяльності. Завдяки 
цьому педагог буде здатний вводити дитину у 
світ гуманістичних цінностей. Це установка на 
дитину як на самоцінність, її розуміння і 
прийняття; здатність здійснювати різні види 
міжсуб’єктної діалогічної взаємодії; ставлення 
до себе як суб’єкта гуманістичних перетворень 
педагогічного процесу. Аналіз ідей 
В.Сухомлинського дозволяє розглядати 
гуманістичне виховання як суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію на основі розвитку певної духовної 
спільності, де вищою метою педагога є не лише 
створення найсприятливіших умов для 
саморозвитку дитини, але й сам він знаходить 

можливості для власного особистісного 
розвитку.  
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Катерина ПОНОМАРЬОВА (Київ) 
У даній статті розкривається актуальність ідей В.О. Сухомлинського для сучасних підходів до формування творчої 

особистості молодшого школяра, зокрема, розвитку його мовленнєвотворчих здібностей.  
Ключові слова: розвиток особистості, мовленнєвотворчі здібності, виражальні засоби мови, текстотворчі уміння.  
В данной статье раскрывается актуальность идей В.А. Сухомлинского для современных подходов к формированию 

творческой личности младшего школьника, в частности, развития его речетворческих способностей. 
Ключевые слова: развитие личности, речетворческие способности, выразительные средства языка, 

текстотворческие умения. 
Постановка проблеми. Кардинальні зміни 

в соціальному, економічному та політичному 
житті України вимагають спрямування 
навчального процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах на формування 
конкурентоспроможної творчої особистості, 
здатної до самовизначення, самореалізації і 
самовдосконалення. Обумовлена прискореними 
темпами розвитку суспільства потреба в людях, 
спроможних творчо підходити до будь-яких 
змін, нетрадиційно і якісно вирішувати нагальні 
проблеми, породжує необхідність формування 
особистості, здатної проявляти творчу ініціативу 
в усіх сферах життєдіяльності. 

Тому стратегічним завданням сучасної 
школи є сприяння і забезпечення умов для 
розкриття і розвитку таланту, творчого 
потенціалу кожного учня. Повноцінна 
організація пізнавальної і творчої діяльності 
учнів, починаючи з початкової школи, сприяє 
накопиченню творчого досвіду школярів, як 
основи, без якої самореалізація особистості на 
наступних етапах неперервної освіти стає 
малоефективною. 

Розвиток творчих здібностей має бути 
невід’ємною складовою змісту всіх навчальних 
предметів, органічно доповнювати навчальний 
процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь, 
навичок і творчих можливостей учнів. На це 
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націлюють нові нормативні документи 
початкової загальноосвітньої школи – 
Державний стандарт початкової загальної освіти 
та навчальні програми для 1-4 класів. 

У процесі реалізації цих завдань 
актуальними є ідеї розвитку творчої особистості 
В.О. Сухомлинського, який зазначав, що 
«головне в навчально-виховній роботі – 
своєчасно знайти, виховати і розвинути задатки 
здібностей у наших вихованців, вчасно 
розпізнати в кожному його покликання» [4, 
с. 130]. 

Актуальність останніх досліджень і 
публікацій. Розвиток творчих здібностей був і 
залишається предметом дослідження багатьох 
учених (Богоявленська Л., Гілфорд Дж., 
Гончаренко С., Костюк Г., Кочерга О, Матюшкін 
О., Роменець В., Торрас Е., Холодна М. та ін.). 
Вони аналізували природу творчих здібностей, 
компонентну будову, критерії та показники 
розвитку, методи і прийоми формування. 

Аспекти креативності в лінгводидактиці 
досліджувались у ХІХ-ХХ століттях Потебнею 
О., Русовою С., Сухомлинським В., Ушинським 
К. Сучасними послідовниками їхніх ідей стали 
Бадер В., Будій Н., Варзацька Л., Вашуленко М., 
Мельничайко В., Пономарьова К., Савченко О. 
та ін.  

Мета статті – розкрити актуальність ідей 
Василя Сухомлинського щодо розвитку творчої 
особистості на сучасному етапі реформування 
початкової мовної освіти, а саме, у процесі 
розвитку мовленнєвотворчих здібностей 
молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В.О. Сухомлинський зазначав, що «творчість є 
діяльністю, в яку людина вкладає ніби частинку 
своєї душі; чим більше душі вона вкладає, тим 
багатшою стає сама» [6, с. 535]. 

У процесі формування творчої особистості 
значна роль належить вільному володінню 
словом, оскільки це значною мірою сприяє 
формуванню світогляду людини, її загальному 
розвитку, встановленню взаєморозуміння між 
людьми, усвідомленню історії рідного краю, 
традицій свого народу, розкриттю змісту 
духовної культури суспільства. 

У цьому контексті актуальними є 
педагогічні погляди й ідеї Василя 
Сухомлинського щодо мовленнєвого розвитку 
школярів. Він писав, що рідна мова – це 
«безцінне духовне багатство, в якому народ 
живе, передає з покоління в покоління свою 
мудрість і славу, культуру і традиції» [5, с. 215]. 
Василь Олександрович образно називає рідну 
мову «невмирущим джерелом», з якого дитина 
черпає перші уявлення про навколишнє, про своє 
село чи місто, про весь край, а слово рідної мови 
видатний педагог порівнює з неповторним 
ароматом квітки. 

Шкільна творчість, – на думку Василя 
Олександровича, – починається зі слова. Саме 
тому «в житті дітей перше місце повинно 
належати словотворчості. Завдяки їй діти стають 
чуйнішими до найтонших засобів впливу – до 
слова і краси. Убогість слова – це убогість 
думки, а убогість думки веде до моральної, 
інтелектуальної, емоційної, естетичної 
«товстошкірості»» [6, с. 536].  

Опанування рідної мови, рідного слова 
починається з раннього дитинства в сім’ї, серед 
близьких і рідних дитині людей, а вдосконалення 
її триває у дошкільних закладах, школі і 
впродовж усього життя. Важлива роль у цьому 
процесі належить початковій школі. 
Психологами доведено, що найсприятливішим і 
найпридатнішим віком для мовленнєвого 
розвитку є молодший шкільний вік [1, с.164]. 
Виходячи з цього, формування словника учнів у 
цей період шкільної освіти повинно бути тією 
першоосновою, на якій будується подальше 
вивчення мови. 

Робота над словом завжди була в центрі 
уваги педагогічної діяльності В.О. 
Сухомлинського. У своїй книзі «Серце віддаю 
дітям» він писав: «Слово ставало в моїх руках 
знаряддям, за допомогою якого я відкривав дітям 
очі на багатство навколишнього світу. 
Відчуваючи, переживаючи красу побаченого й 
почутого, діти сприймали найтонші відтінки 
слова, і через слово краса входила в їх душу» [5, 
с. 216].  

Про актуальність цієї думки на сучасному 
етапі розвитку освіти свідчать Державний 
стандарт початкової загальної освіти (освітня 
галузь «Мови і літератури») та нова навчальна 
програма з української мови для 1-4 класів, які 
націлюють навчальний процес на «формування в 
молодших школярів комунікативної 
компетентності, що виявляється в здатності 
успішно користуватися мовою (всіма видами 
мовленнєвої діяльності) у процесі спілкування, 
пізнання навколишнього світу, вирішення 
життєво важливих завдань» [2, с. 10]. Такий 
підхід у навчанні передбачає формування 
здатності творчо застосовувати набуті мовні 
знання й мовленнєві уміння в нестандартних 
життєвих ситуаціях, у процесі побудови усних і 
письмових зв’язних текстів.  

Ці програмові вимоги співзвучні з ідеєю 
В. О. Сухомлинського про важливість 
формування в учнів бажання й уміння будувати 
зв’язні висловлювання. Видатний педагог 
зазначав, що пізнання дітьми навколишнього 
світу пробуджує в них «бажання висловити свої 
почуття, розповісти про побачену красу і це 
бажання треба підтримати. Але не слід 
сподіватися, що дитина під впливом краси 
навколишнього світу відразу побудує твір. 
Творчість, – зауважував Василь 
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Олександрович, – не з’являється сама собою, 
творчості треба навчати» [5, с. 220]. 

Саме тому, новою навчальною програмою з 
української мови передбачені уроки розвитку 
зв’язного мовлення, основною метою яких є 
формування в молодших школярів умінь 
будувати усні й письмові перекази прочитаних 
чи прослуханих текстів, створювати власні 
розповіді, описи й міркування і правильно 
оформлювати їх на письмі.  

Першим кроком у розвитку мовленнєвої 
творчості молодших школярів є ознайомлення їх 
з найдоступнішими тематичними групами слів, 
такими як: шкільне приладдя, іграшки, одяг, 
посуд, меблі, побутова техніка, овочі і фрукти, 
ягоди, квіти, рослини, птахи, звірі, пори року, 
явища природи, професії, транспорт, ввічливі 
слова. Для усвідомлення і кращого засвоєння 
учнями лексичного значення цих слів доцільно 
використовувати яскравий ілюстративний 
матеріал. Важко переоцінити в цьому сенсі роль 
живого споглядання дітей за предметами 
оточуючого світу. У зв’язку з цим Василь 
Сухомлинський писав: «не можу представити 
собі роботи вихователя без подорожей дитячого 
колективу до першоджерел слова: в ліс, на луг, 
до ставка, в сад, у поле» [6, с. 537]. Адже тільки 
усвідомлене засвоєння слів спроможне 
забезпечити активне використання їх у власних 
висловлюваннях.  

Другим кроком у роботі над засвоєнням 
нових слів є введення їх у словосполучення і 
речення. З цією метою школярам доцільно 
пропонувати розповісти, якими можуть бути 
предмети чи явища, що вони можуть робити або 
що з ними можна робити. Щоб відповісти на 
поставлені запитання школярі змушені будувати 
словосполучення і речення. У процесі цієї 
роботи формуються вміння правильно 
поєднувати слова у словосполучення, 
розташовувати слова в реченнях, поширювати 
речення. 

Велику роль такій роботі відводив 
В.О. Сухомлинський. Він вважав, що «дитина 
навчиться будувати твір тільки тоді, коли кожне 
слово для неї буде як готова цеглинка, якій 
заздалегідь призначене певне місце. І діти 
добирають ту цеглинку, яка підходить у 
конкретному випадку» [5, с. 220]. 

Наступним етапом роботи над словами 
тематичної групи є використання їх у зв’язних 
висловлюваннях. З цією метою учням варто 
пропонувати складати розповіді, описи чи 
висловлювати міркування на теми, пов’язані з 
їхнім життям. У ході цієї роботи в школярів 
формується уміння пов’язувати речення між 
собою, уникати невиправданих повторів, 
послідовно висловлювати думку, не відступати 
від теми висловлювання.  

Слід брати до уваги, що формування уміння 
складати твори – довготривалий процес, який 
потребує кропіткої і терплячої праці з боку учня і 
вчителя. Щоб запобігти дитячим розчаруванням 
після перших невдалих спроб побудувати твір, 
допомогти учням подолати невпевненість у своїх 
можливостях, вчителю варто проявляти 
педагогічну мудрість, толерантність і всіляко 
підтримувати прагнення і спроби своїх 
вихованців висловлюватися в різних формах і 
стилях мовлення.  

У процесі формування мовленнєвотворчих 
умінь важливо стимулювати бажання дитини 
висловлювати власні думки, виражати в творчих 
роботах свої емоції, переживання. А під час 
заслуховування дитячих висловлювань учитель 
повинен дуже доброзичливо вказувати на 
допущені мовленнєві помилки, виправляти їх і 
заохочувати дітей до використання найточніших, 
найвлучніших слів і висловів.  

Актуальною в цій роботі є порада Василя 
Олександровича – «найбільшою творчою 
знахідкою в своїй педагогічній діяльності 
вважайте ту мить, коли дитина сказала своє 
слово. В цю мить вона піднялася на одну 
сходинку вище в своєму інтелектуальному 
розвитку» [6, с. 537-538]. 

Важливе місце в процесі розвитку 
мовленнєвотворчих здібностей молодших 
школярів слід відводити ознайомленню дітей з 
виражальними засобами мови: порівняннями, 
епітетами, метафорами (без уживання термінів). 
Учні повинні правильно їх розуміти і навчитися 
доречно вживати у своєму мовленні. Важливість 
цієї роботи підкреслював В.О. Сухомлинський, 
зазначаючи, що «учень, який в дитинстві багато 
разів переживав красу слова, прагне виразити 
словами свої найпотаємніші думки» [3, с. 394]. 

У процесі роботи над збагаченням мовлення 
учнів виражальними засобами мови варто 
керуватись ідеєю В. О. Сухомлинського про те, 
що «дитина лише тоді напише твір про природу, 
коли почує опис природи від учителя» [5, с. 220]. 
Інакше кажучи, яскраві, образні слова і вислови в 
дитячих творах самі собою не з’являться. Ними 
дитячий словниковий запас треба постійно 
збагачувати. Образно цю думку можна 
висловити так: щоб із скриньки було що взяти, 
треба спочатку в скриньку щось покласти. 

Джерелом збагачення мовлення учнів 
виражальними засобами мови є художні тексти 
різних жанрів. Вдумливе читання їх і 
спостереження за використаними автором 
яскравими, образними словами і висловами 
допоможе учням збагнути їх роль у творах і 
стане зразком правильного і доречного 
використання у власних творчих роботах. У 
цьому контексті слушною є думка Василя 
Олександровича про те, що «чим глибше людина 
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пізнає тонкощі рідної мови, тим тонше у неї 
відчуття гри відтінків рідного слова, … тим 
активніше сприймає серце красу слова» [5, 
с. 215]. 

Тому кожний педагог повинен прагнути до 
того, щоб «животворне джерело – багатство 
рідного мовлення – було відкрите для дітей з 
перших кроків їхнього шкільного життя, … щоб 
вони відчували красу мови, бережно ставились 
до слова, турбувались про його чистоту» [5, 
с. 216]. 

На завершальному етапі розвитку зв’язного 
мовлення в учнів формуються текстотворчі 
уміння – побудова письмових висловлювань 
(переказів текстів, розповідей, описів, 
міркувань). Спочатку для складання творів 
школярам необхідно пропонувати різноманітні 
допоміжні матеріали: зразки текстів, запитання, 
опорні слова, початок тексту, план тощо. 
Поступово кількість допоміжних матеріалів слід 
зменшувати, даючи можливість учням 
користуватися лише власним арсеналом 
текстотворчих засобів. Такий методичний підхід 
у своєму педагогічному досвіді описує Василь 
Олександрович – «спочатку діти повторювали 
мої власні твори, поступово вони переходили до 
самостійного опису хвилюючих їх картин 
природи – починався індивідуальний процес 
дитячої творчості» [5, с. 220]. 

Неперевершену роль в розвитку 
мовленнєвотворчих здібностей дитини 
В.О. Сухомлинський відводив казці і поезії. 
Казку він вважав «тим різцем, який відточує 
найтонші риси індивідуального мислення кожної 
дитини» [6, с. 538]. Щодо поезії, то великий 
педагог зазначав: «Пробудити в дитячому серці 
поетичне натхнення – це означає відкрити ще 
одне животворне джерело думки. Сила цього 
джерела полягає в тому, що слово передає не 
лише предмет, явище, яке воно позначає в 
людському мовленні, але й глибоко особисті 
сприйняття, почуття, переживання» [5, с. 225]. 

На якість учнівських творів значною мірою 
впливає актуальність їх тематики для дітей. Тому 
під час вибору теми творчих робіт учителю 
доцільно дбати про мотивацію навчальної 
діяльності. Адже, як стверджував 
В.О. Сухомлинський, щоб викликати бажання 
вчитися, необхідно пробудити в дитини інтерес 
до навчання. Мотивація побудови зв’язних 
висловлювань може бути різноманітною, 
наприклад, не просто описати квітку, а скласти 
загадку про неї, яку однокласники мають 
відгадати. Такий мотив спонукає учнів добирати 
найяскравіші слова-ознаки, демонструє їх 
важливість і необхідність для виконання 
поставленого завдання і, зрештою, викликає 
бажання виконати його. 

В.О. Сухомлинський стверджував, що 
«дитячі твори – результат великої роботи. Треба 

піти з дітьми до живого джерела думки і слова, 
домогтися того, щоб уявлення про предмет, 
явище оточуючого світу ввійшло через слово не 
тільки в їхню свідомість, але й у душу і серце. 
Емоційно-естетичне забарвлення слова, його 
найтонші відтінки – ось у чому животворне 
джерело дитячої творчості» [5, с. 220]. 

Саме тому перед виконанням кожної 
письмової творчої роботи обов’язковим має бути 
підготовчий етап. Він включає вступну бесіду з 
метою впорядкування матеріалу, якщо він 
накопичений заздалегідь під час спостережень, 
чи для його накопичення (наприклад, 
розглядання картини), лексичну роботу 
(тлумачення значення окремих слів, добір 
синонімів, образних слів і словосполучень) 
складання плану майбутнього переказу чи твору 
орфографічну підготовку (повторення правил 
пунктуації, правопису окремих слів, знань про 
структуру тексту).  

Важливим і необхідним елементом дитячих 
творів має бути висловлення власної думки з 
приводу того про що дитина пише. З метою 
формування уміння робити це, доцільно 
пропонувати учням писати твори на основі своїх 
спостережень, вражень від екскурсії, з 
обґрунтуванням власної думки, аргументацією 
свого вибору, власною оцінкою героїв 
прочитаного тексту чи переглянутого фільму і 
т.п.  

На важливість уміння висловлювати власну 
думку вказував Василь Олександрович – «уміння 
творити словом, втілювати в художній образ свої 
думки, почуття, переживання потрібне не тільки 
письменникові, а й кожній культурній людині. 
Чим більш розвинуте це уміння, тим вища 
естетична і загальна культура людини, тонші її 
почуття, глибші переживання, яскравіше 
естетичне сприйняття нових художніх 
цінностей» [3, с. 403].  

У процесі розвитку мовленнєвотворчих 
здібностей учнів неможливо оминути важливий 
аспект, який займає значне місце в педагогічній 
спадщині В.О. Сухомлинського – це формування 
мовленнєвої культури молодших школярів. Адже 
в молодшому шкільному віці закладається 
фундамент культури мовлення і спілкування, 
розвиваються комунікативні здібності. 
«Мовленнєва культура людини, – зазначав 
великий педагог, – це дзеркало її духовної 
культури. Важливим засобом впливу на дитину, 
облагородження її почуттів, душі, думок, 
переживань є краса і велич, сила і виразність 
рідного слова. Роль цього засобу в початковій 
школі … неможливо переоцінити» [5, с. 216]. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, варто 
підкреслити, що педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського переконує нас в тому, що 
мовленнєва творчість у дитинстві – засіб та 
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умова всебічного гармонійного розвитку 
особистості. Вона допомагає розкрити 
внутрішній світ, особливості сприймання, 
уявлень, інтересів і здібностей дитини. 

Перечитуючи творчий доробок видатного 
педагога, ми ще раз переконуємося в 
актуальності його ідей і поглядів щодо 
виховання, навчання і розвитку творчих 
здібностей молодшого школяра в сучасній 
практиці шкільного навчання. 
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ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ У 
ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Тетяна ПРИБОРА (Кіровоград) 
В статті розглядається проблема індивідуалізації виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського. Звертається увага на 

ставлення до дитини в навчально-виховному процесі, завдання індивідуалізації, гуртки – як форму роботи з реалізації творчих 
здібностей школярів. 

Ключові слова: індивідуалізація виховання, задатки, здібності, талант, самореалізація, невстигаючі учні, гурткова робота, 
суспільно корисна діяльність, творча діяльність. 

В статье рассматривается проблема индивидуализации воспитания в творческом наследии В.А. Сухомлинского. 
Обращается внимание на отношение к ребенку в учебно-воспитательном процессе, задачи индивидуализации, школьные 
кружки – как форму работы по реализации творческих способностей школьников. 

Ключевые слова: индивидуализация воспитания, задатки, способности, талант, самореализация, неуспевающие ученики, 
кружковая работа, общественно полезная деятельность, творческая деятельность. 
Індивідуалізація виховання – одне із 

важливих завдань, що стоять перед школою на 
сучасному етапі. «Державний стандарт базової і 
повної загальної середньої освіти» вимагає від 
вчителів індивідуального підходу з метою 
формування у школярів ключових та предметних 
компетенцій.  

Проблеми індивідуалізації виховання 
розглядаються у роботах Г. Гуменюк, 
Л. Кузенко, В. Кузьменко, С. Кулачківської, 
І. Унт. 

Проблеми виховання в спадщині 
В.О. Сухомлинського досліджуються у роботах 
М. Антонець, І. Баранюк, І. Беха, А. Богуш, 
Л. Бондар, М. Вашуленка, Т. Диби, В. Кравцова, 
В. Ликова, О. Савченко, О. Сараєвої, 
О. Сухомлинської, Н. Тарапаки та інших. 

Метою статті є дослідження проблеми 
індивідуалізації виховання у творчій спадщині 
В. Сухомлинського. 

Питання індивідуалізації навчально-
виховного процесу є одним із провідних у творах 
В. Сухомлинського. Необхідність 
індивідуалізації випливає з його основного 
положення про те, що кожна людина неповторна. 

Становлення індивідуальності відбувається 
в процесі індивідуалізації об’єкта. В кожної 
дитини є своє «індивідуальне, глибоко 
особисте», яке буде розвиватися під час 
навчання. «Десь у найпотаємнішому куточку 
серця в кожної дитини своя струна, вона звучить 
на свій лад» і щоб серце дитини відгукнулося на 
слово вчителя потрібно настроїтися на тон цієї 
струни [10, с. 97]. 

Індивідуальний підхід у вихованні має 
педагогічний і психологічний аспекти. В 
першому випадку – він є частиною педагогічного 
такту, в другому – виявляється у вивченні 
своєрідності особистості школяра з метою 
створення педагогічно доцільного процесу. З 
цього погляду педагога в першу чергу цікавлять 
індивідуальні прояви загальних психологічних 
закономірностей у школярів, вивчення тільки їм 
притаманних і неповторних поєднань даних 
закономірностей і особливостей. 

В. Сухомлинський зазначає, що немає 
«подібних, бездарних і лінивих дітей», є 
школярі, задатки яких педагогам розгледіти не 
вдалося. Обдарованість і талант визначає 
кількість часу, який витрачено на діяльність. 
Кожна людина має талант до одного або до 
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кількох видів діяльності, тому розвивати 
здібності потрібно у всіх дітей, що навчаються в 
школі. Не існує абстрактного учня до якого 
можна було б механічно прикласти всі 
закономірності виховання [11, с. 437; 3, с. 92]. 
«Немає людини, в якій внаслідок умілої виховної 
роботи не розкрився б самобутній талант, немає 
сфери діяльності, в якій людська 
індивідуальність не досягла б розквіту…» [6, 
с. 170].  

Виховання має сприяти створенню людини, 
тому індивідуальний підхід повинен впливати на 
формування індивідуальних особливостей учнів, 
відповідно їх скеровувати, забезпечувати 
максимальний розвиток нахилів, здібностей, 
талантів кожного, усувати негативні 
індивідуальні риси, якщо вони починають 
виявлятися. 

Під час здійснення індивідуального підходу 
необхідно враховувати психологічні умови 
формування якостей особистості, а саме: 

 Виховання має впливати на емоційну 
сферу особистості. Необхідно встановити тісний 
зв’язок між тим, що ми хочемо сформувати у 
дитини і тим, що в даний момент важливо для 
неї. 

 Активність і самостійність у діяльності 
учня. За В.О. Сухомлинським самостійність в 
діяльності тісно пов’язана з внутрішньою 
духовною самостійністю, що полягає у 
сформованості особистого життєвого ідеалу. В 
серці самостійної людини має бути «щось святе і 
непорушне, єдино істинне і єдино правильне» 
[12, с. 255-256]. 

 Принцип розвитку в діяльності. 
Діяльність пробуджує розум, відкриває 
«невичерпне джерело вольових зусиль, 
спрямованих на подолання труднощів». Виховує 
не сама фізична діяльність, не її обсяг, а той 
моральний стан, який виникає коли людина 
досягає успіху. Праця є джерелом вольових 
зусиль необхідних для подолання труднощів. 
Трудова діяльність повинна досягати ступеня 
майстерності відповідно до вікових та 
індивідуальних особливостей дитини і тільки 
тоді вона стане фактором морального і трудового 
виховання [3, с. 88 ]. 

 Підкріплення. Відсутність підкріплення 
заохочення чи покарання заважає дитині 
правильно орієнтуватися в ситуації, призводить 
до нівелювання мотивації. 

Знати індивідуальні особливості учня 
необхідно для реалізації двох завдань, що 
взаємопов’язані між собою: індивідуалізації, 
тобто підтримки і розвитку одиничного, 
особливого, своєрідного як потенціалу 
особистості та соціалізації, що полягає в 
становленні особистості як соціальної істоти у 
сфері її внутрішніх самовизначень, розвитку 

знань, умінь і навичок особистості, які 
забезпечують можливості спілкування та 
спільної діяльності з іншими учасниками 
навчально-виховного процесу.  

В. Сухомлинський стверджував, що 
індивідуалізація може реалізуватися через 
навчальну діяльність, тобто шляхом виконання 
послідовних і взаємозв’язаних дій учителя і 
учнів, спрямованих на свідоме засвоєння 
системи знань, умінь і навичок та у формі 
приваблення вихованців до інших видів 
діяльності й спілкування для розвитку тих 
якостей особистості, які неможливо в достатній 
мірі розвинути в процесі навчання. Наприклад, 
завдання морального, естетичного, трудового 
виховання не може бути в повній мірі 
реалізована тільки в процесі навчання. «Людина 
лише тоді починає відчувати свої творчі сили, 
здібності, коли вступає в моральні стосунки з 
іншими, – так народжується покликання, і так 
відбувається самовиховання» [7, с. 175]. 

З іншого боку улюблена праця повинна 
поєднуватись з навчанням, оскільки інтерес до 
діяльності вчитель пробуджує в дітей на уроках в 
процесі вивчення навчального матеріалу. 
Наприклад, у початкових класах діти отримують 
елементарні знання про природу: плодові дерева, 
кущі, лікарські трави, вчитель ознайомлює їх з 
діяльністю старших школярів на навчально-
дослідній ділянці, саду, теплицях. Поступово в 
дітей зароджується інтерес, який вони 
задовольняють за допомогою практичної 
діяльності. Чим напруженіша їх праця тим 
глибше пізнаються закономірності природи [8, 
с. 129]. 

В. Сухомлинський звертав увагу на те, що 
задатки – це фундамент, закладений природою, в 
кожної дитини вони є, але щоб вони проявились 
необхідна іскра. Такою іскрою є «натхнення, 
захоплення майстерністю старшого товариша 
або однолітка» [7, с. 175]. Цікава діяльність 
пробуджує духовні ресурси дітей, забезпечує 
стійкі механізми регуляції поведінки. Педагог 
порівнював види творчої праці з «магнітами 
різної сили, що «притягуючи чутливу стрілку 
компаса, вказують дитині її шлях» [8, с. 131]. 

Індивідуалізація являє собою процес 
самовизначення особистості. Отже, 
індивідуалізація виховання учнів передусім 
передбачає визначення мети і способів її 
досягнення. «Талант, майстерність – це 
насамперед наполегливість у досягненні мети, 
подоланні труднощів» [8, с. 134]. Відповідно до 
цього дитину необхідно включати в різноманітні 
види діяльності (як у навчальну, так і в 
позакласну роботу) з урахуванням її 
особливостей, що дозволяє кожному учню 
самореалізуватися. Індивідуальний підхід тільки 
тоді позитивно впливає на формування 
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особистості, коли здійснюється систематично й у 
певній послідовності. 

Для того, щоб дитині було легше 
визначитися з цікавою для неї діяльністю 
необхідна тісна співпраця між педагогами, 
вчителями і батьками. 

На початковому етапі педагоги мають 
ознайомити молодших школярів з 
різноманітними видами діяльності старших 
учнів, дати змогу їм випробувати себе в різних 
видах. А тим часом уважно вивчали їх інтереси, 
задатки. Важливим на цьому етапі є те, щоб 
дитина прагнула до «краси матеріального 
результату праці». Необхідно звернути увагу, що 
на розвиток здібностей дитини впливає і 
навколишнє середовище, тому визначившись з 
одним видом праці дитина буде його поєднувати 
з іншими близькими до нього [3, с. 93-94].  

Однією із форм, яка допомагає розкрити 
здібності кожного учня, педагог називав 
гурткову роботу. Він зазначав, що тільки у ній 
кожна дитина може виконувати діяльність, яка їй 
до душі [1, с. 285].  

Завдання школи полягає в тому, щоб кожна 
дитина була зайнята цікавою діяльністю, кожен 
молодший школяр наслідував старшого, робота 
якого б була для нього зразком. «Дитина 
молодшого шкільного віку вибирає в 
колективній праці те, що їй подобається, не 
замислюючись над кінцевим результатом. ЇЇ 
хвилює насамперед процес колективності» [1, 
с. 285]. Чим складніша і цікавіша праця, тим 
важливіше у ній інтелектуальне підґрунтя, 
більшого значення набуває передача духовних 
цінностей, міцнішими стають зв’язки між дітьми 
різних вікових категорій.  

Індивідуальні здібності дітей розвивають 
краще в умовах постійного тісного спілкування 
учнів різного віку. Так, навколо талановитого 
школяра об’єднується кілька молодших учнів, 
яких цікавить те, що роблять старші. Він навіть 
не керує ними, а просто захоплено виконує свою 
роботу, усвідомлене керівництво з’являється 
пізніше [7, с. 175].  

Необхідно враховувати, що в діяльності, до 
якої в дитини є здібності, вона буде випереджати 
своїх однолітків, тому різновіковий склад 
трудового колективу, це не тільки умова 
самодіяльності, але й закономірність, що 
випливає із необхідності розвитку 
індивідуальних задатків. 

Найжиттєвішими і педагогічно 
виправданими об’єднаннями дітей 
В. Сухомлинський вважав гуртки, в яких 
входили діти з різним рівнем готовності до праці, 
умінь і навичок. В таких об’єднаннях ніби два 
колективи: один виконує складнішу роботу, 
другий – легшу, але захоплення у всіх однакове. 
Члени колективу, які виконують легшу роботу, 

намагаються досягти рівня майстерності, щоб 
працювати з досвідченими товаришами. А 
старшим хочеться бути завжди попереду, 
оскільки вони відчувають, що «малеча» 
підтягується до них. Отже, праця, що 
ґрунтується на єдності інтересів, сприяє тому, що 
кожен учень напружує всі свої сили, щоб 
виконати роботу як найкраще [8, с. 130-131]. 

У Павлишській школі кожного року 
працювало не менше семидесяти гуртків. В 
кожному з них – від 3 до 10-12 учнів. Усі гуртки 
жили за самостійно створеними законами. 
Вчитель міг прийти на допомогу школярам і 
очолити гурток, але не як педагог, а як фахівець 
у певній справі. Таких гуртків було приблизно 
1/4 від загальної кількості, рештою керували 
досвідчені старшокласники. Хоча в прямому 
розумінні це не можна було назвати 
керівництвом, воно швидше нагадувало 
фасилітацію, яка базувалася на прикладі 
особистої майстерності та умінні надихати 
працею [8, с. 130]. 

Важливим аспектом гурткової роботи була 
суспільно корисна діяльность. За такої умови 
легше відбувалася диференціація обов’язків у 
шкільному самоврядуванні, оскільки кожна 
дитина була організатором окремих напрямків 
роботи, які її зацікавили [1, с. 286]. 

В. Сухомлинський важливою умовою 
самореалізації вважав досягнення в улюбленій 
справі значних успіхів – майстерності, 
досконалості. Звичайно дитина не одразу знайде 
діяльність, яка її повністю задовольнить, але 
якщо в школі всі учні захоплюються 
результатами праці, творчо натхнені, особистість 
відшукає справу, в якій виявить себе як 
найкраще [7, с. 176]. В дітей, які активно 
включені до суспільно корисної діяльності, 
захоплюються різними видами практичних 
занять (художньою працею, приготуванням їжі, 
доглядом за рослинами, тваринами), 
літературною, музичною, зображувальною 
діяльністю розвиваються такі якості як, 
ініціативність, стриманість, самовладання, 
відповідальність, що є передумовою розвитку 
творчої особистості. Тільки у творчій діяльності 
активно починає розвиватися інтелектуальний 
потенціал, який не може залишатися не 
використаним. 

Ретельна увага приділялася роботі з тими 
учнями, задатки яких яскраво не виражалися. 
«Не їхня провина, що вони приходять у школу 
кволими, слабкими, з недостатньо розвиненою 
здатністю до розумової праці. Гуманну місію 
школи і педагога ми вбачаємо в тому, щоб 
врятувати цих дітей, увести їх у світ суспільства, 
духовного життя, краси цілком повноцінними і 
щасливими». 
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Підґрунтям для розуміння особистості 
В. Сухомлинський вважав тісну співпрацю між 
педагогами і учнями, оскільки вона дозволяє 
дослідити глибинні якості особистості, які за 
допомогою спостереження за дитиною не завжди 
легко побачити. Він зазначав, якщо весь час 
спілкування з дітьми вважати одним цілим, то 
2/3 такого спілкування мають бути дружнім, при 
якому зникають ролі «вчитель» – «учень» [13, 
с. 297]. Відповідно, щоб краще дослідити 
індивідуальні особливості дитини необхідно 
зробити її своїм другом, діловим партнером, щоб 
зацікавлювало у ній все: її радощі і негоди [6, 
с. 33]. 

У Павлишській школі вчитель знаходився в 
постійному пошуку ефективного механізму 
включення дитини в структуру навчально-
виховного процесу. Не забуваючи, що творчі 
люди не обов’язково є представниками 
мистецтва. В кожної дитини є задатки, які можна 
зростити в справжні здібності, відкривши той 
аспект діяльності, який її зацікавить [7, с. 175]. 
Завдання педагогів допомогти дитині 
адаптуватися до шкільного середовища, засвоїти 
нові соціальні ролі, вибрати соціально адекватні 
способи індивідуального прояву, а це 
неможливо, якщо вчитель буде тільки 
предметником, або класним керівником. Педагог 
на власному прикладі показував важливість 
творчої праці. Особистість вчителя приваблює 
дитину насамперед тому, що в ній вона бачить 
прекрасного майстра [3, с. 90].  

Педагоги ретельно спостерігали за зміною 
головних особистісних якостей – спрямованості 
ціннісних орієнтацій, життєвих планів і 
оперативно коректували процес виховання, 
спрямовуючи його на задоволення особистісних і 
суспільних потреб. Вчитель залучав кожного 
вихованця до посильної для нього трудової 
діяльності і поступово ускладнював її, 
забезпечуючи тим самим розвиток особистості. 
Педагог повинен задовольняти різноманітні 
інтереси і прагнення дітей, для того, щоб їм було 
цікавіше жити і вчитися. [6, с. 34]. 

Оскільки формування особистісних якостей 
у дитячому віці відбувається швидкими темпами, 
то вихователям необхідно активно здійснювати 
пропедевтичну роботу, поки зміст, методи і 
форми виховання не суперечать рівню розвитку 
вихованців. Однак підвищуючи вимоги 
необхідно розраховувати сили тих, кому вони 
адресовані, для того, що б діти не розчарувалися 
у собі. Слідкувати за тим, щоб вимоги 
виконувалися в повній мірі й вихованці завжди 
отримували задоволення від виконуваної ними 
праці. В процесі роботи можуть з’являтися 
перешкоди, що заважають досягненню мети, 

якщо їх не вдалося вчасно помітити і подолати, 
необхідно змінювати тактику виховання в 
залежності від нових умов і обставин. 

Отже, індивідуалізація процесу виховання за 
В. Сухомлинським повинна відбувалися за чітко 
визначеною метою та етапами включення дітей у 
творчу діяльність; має ґрунтуватися на 
природній зацікавленості дітей певними видами 
суспільно корисної діяльності. Основна форма, 
за допомогою якої досягається індивідуалізація – 
гуртки, бажаніше, щоб вони були різновіковим і 
скеровувалися самими дітьми, за для досягнення 
найвищих результатів діяльності. 
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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК 
ДЖЕРЕЛО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
Віталія ПРИМАКОВА (Херсон) 

Стаття присвячена розгляду основ гуманістичної педагогіки В.Сухомлинського та визначенню ролі його педагогічної 
спадщини у професійному розвитку вчителів початкових класів; проаналізовано вплив ідей видатного педагога-гуманіста 
на становлення та професійне зростання фахівців упродовж неперервної освіти. 

Ключові слова: професійний розвиток, педагогічна спадщина В. Сухомлинського, неперервна освіта, базова і 
післядипломна педагогічна освіта, вчителі початкових класів.  

Статья посвящена рассмотрению основ гуманистической педагогики Сухомлинского и определению роли его 
педагогического наследия в профессиональном развитии учителей начальных классов; проанализировано влияние идей 
выдающегося ученого-гуманиста на становление и профессиональный рост педагогов на протяжении непрерывного 
образования. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, педагогическое наследие В. Сухомлинского, непрерывное образование, 
базовое и последипломное педагогическое образование, учителя начальных классов. 
На сучасному етапі розвитку українського 

суспільства в умовах динамічних перетворень та 
оновлення багатьох сфер життєдіяльності, 
важливим завданням освітньої галузі виступає 
забезпечення професійної компетентності 
вчителя загальноосвітньої школи. Ефективність 
його розв’язання великою мірою залежить від 
якості підготовки майбутніх і дипломованих 
фахівців до педагогічної діяльності на всіх 
етапах неперервної освіти. Навчання впродовж 
життя забезпечує професійне становлення й 
особистісне зростання педагогічних кадрів, що 
дозволяє кожному фахівцю постійно працювати 
над власним розвитком, підвищенням рівня 
загальнопедагогічної культури, професійної 
майстерності. У зв’язку з цим, надзвичайно 
важливим і корисним залишається педагогічна та 
літературна спадщина Василя Сухомлинського, 
ідеями якого керується не одне покоління 
сучасних вчителів.  

Серед широкого кола проблем, котрі 
розглядав видатний педагог-гуманіст завжди на 
перший план виступали роздуми про особистість 
вчителя, який покликаний виховувати 
найцінніший скарб кожної нації – дитину. 
Ефективно впливати на гармонійний розвиток 
учнів, забезпечуючи оптимальні умови для 
становлення їх особистості та реалізації 
потенціалу на засадах гуманізму, 
людиноцентризму може тільки педагог, здатний 
до постійного саморозвитку, самовдосконалення. 
Педагогічна система, створена 
В.Сухомлинським, є невичерпним джерелом 
натхнення для багатьох сучасних вчителів, у 
тому числі початкових класів, його філософські 
роздуми мають потужні можливості впливу на їх 
професійний розвиток. 

До вивчення педагогічної спадщини 
В.Сухомлинського постійно звертаються 
вітчизняні та іноземні науковці, освітяни. 
Дослідженню його педагогічної системи 

присвятили роботи М.Богуславський, В.Кузь, 
В.Риндак та ін. Різні аспекти педагогічної 
діяльності майстра висвітлено в працях І.Беха, 
І.Зязюна, О.Савченко, О.Сухомлинської, М.Сме-
танського та ін. Аналіз наукового доробку 
здійснювали в різні часи М.Антонець, Н.Гупан, 
В.Кузьменко, О.Сараєва, Н.Слюсаренко та інші. 
Широкого розповсюдження набув, утворений в 
середині 90-х років потужний напрям 
педагогічної науки – сухомлиністика, що 
впливав і продовжує впливати як на розвиток 
освіти взагалі, так і на розвиток післядипломної 
освіти вчителів початкових класів зокрема. Увага 
до педагогічної спадщини В.Сухомлинського 
характеризується й сьогодні зростанням 
кількості публікацій про його життя та творчість, 
виданням творів педагога різними мовами, 
розробками наукових праць сучасними вченими, 
присвячених аналізу та впорядкуванню досвіду 
педагога-гуманіста. Все це є невичерпним 
джерелом для розвитку педагогічної 
майстерності вчителів, їх професійного 
зростання й удосконалення, тому окреслена тема 
залишається актуальною і сьогодні. 

Мета статті: проаналізувати вплив 
педагогічної спадщини В.Сухомлинського на 
професійний розвиток вчителів початкової 
школи впродовж їх неперервної освіти. 

Становлення ідей, обґрунтування 
педагогічної системи В.Сухомлинського 
відбувалось упродовж 1948-1970 рр. на основі 
науково-педагогічної діяльності в умовах 
зіткнення протиріч різних поглядів на проблеми 
освіти школярів. Дослідниця О.Сараєва вказує, 
що пріоритетне для педагога-гуманіста 
виховання дитини на засадах загальнолюдських 
цінностей, що реалізувалося в керованій ним 
Павлиській школі, сприймалося тоді як 
аполітизм і послугувало підґрунтям для 
несправедливих звинувачень [1]. Однак 
прогресивність і конструктивність ідей молодого 
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директора школи, його педагогічний оптимізм, 
потужний інтелект і небачена працездатність 
згодом дозволили довести правильність та 
життєздатність створеної й обґрунтованої ним 
педагогічної системи виховання. 

Найбільш повно її суть В.Сухомлинський 
розкрив у працях «Павлиська середня школа» 
(1969), «Виховання всебічно розвиненої 
особистості» (1969) та ін. Розуміння автором 
педагогічної системи ґрунтувалось на думці, що 
кожен педагог-майстер у процесі роботи має 
виробляти власну педагогічну систему, 
ефективність якої залежить від органічного 
поєднання впливу особи педагога з 
самовихованням учнів. Основу ж гуманістичної 
системи мають складати індивідуальний підхід 
до дитини, духовне багатство вчителя, його 
педагогічна культура, такт [2]. Таке розуміння 
суті педагогічної діяльності за умови 
відповідального ставлення до обраної професії та 
високого рівня духовності сприятиме 
формуванню в учителя гуманістичного 
світогляду, а відтак прагненню до постійного 
професійного й особистісного зростання. 

Основою діяльності педагога Василь 
Олександрович уважав становлення і виховання 
справжньої Людини, Громадянина, тому до 
особистості вчителя, в тому числі початкових 
класів, педагог-гуманіст висував високі вимоги. 
Проголошуючи гуманістичні ідеї розвитку 
освіти, він указував на роль і місце вчителя в 
житті дитини; називаючи вчительську професію 
«Людинознавством», наголошував на 
необхідності професійного й особистісного 
розвитку педагога. Виховання людини майстер 
педагогічної справи вважав професією, що має 
специфічні властивості та якості, у зв’язку з чим 
наголошував: «Ми маємо справу з 
найскладнішим неоціненним, найдорожчим, що є 
в житті, – з людиною. Від нас, від нашого вміння 
залежить її життя, здоров’я, розум, характер, 
воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її 
місце і роль у житті, її щастя» [3, с.420]. Тому 
пріоритетним напрямом професійного 
становлення вчителя початкових класів 
В.Сухомлинський уважав прагнення постійного 
самовдосконалення через активне пізнання 
навколишнього, розширення професійної 
картини світу, підвищення рівня методичної 
грамотності та педагогічної майстерності. 
Основу ж успішної взаємодії вчителів з 
молодшими школярами науковець убачав у 
невпинному духовно-моральному розвитку 
педагогів, що передбачає насамперед глибоку 
віру в дитину, її можливості, успішність 
виховання і розвитку кожної особистості.  

Авторитарний стиль спілкування з 
вихованцями, на думку педагога-філософа, не 
тільки заважає вільному розвитку особистості, 
гальмуючи природні процеси, але й завдає 

прямої духовної шкоди як особистості 
вихованця, так і вихователя. Роздуми про 
благородну місію вчителя висвітлено в багатьох 
наукових і публіцистичних працях 
В.Сухомлинського: «Педагогічний колектив 
середньої школи» (1958), «Виховання 
комуністичного ставлення до праці» (1959), 
«Вірте в людину» (1960), «Розумове виховання і 
всебічний розвиток особистості» (1969), «Серце 
віддаю дітям» (1969) та інших [4]. Змістовні та 
відверті праці науковця, сповнені любові до 
людей, до педагогічної професії, привертали 
увагу вчителів початкових класів тих часів та є 
актуальними сьогодні. Сприйняття й 
усвідомлення фахівцями його конструктивних 
гуманістичних освітніх ідей безперечно 
впливають на професійне зростання вчителів, а 
також на якість міжособистісного спілкування 
усіх учасників навчально-виховного процесу, 
забезпечення інтенсивності розвитку кожної 
особистості на засадах принципів 
природовідповідності, дитиноцентризму. 

В.Сухомлинський багато часу віддавав 
практичній педагогічній справі, та водночас 
залишався потужним науковцем, плідним 
автором статей, філософських, науково-
педагогічних, методичних, публіцистичних 
праць. Дослідники підрахували, що тільки в 
період 1945-1952 років ним було написано й 
опубліковано 97 статей в радянських і 
закордонних виданнях [5]. В ранніх публікаціях 
відображено результати вивчення й узагальнення 
ним передового педагогічного досвіду, аналіз 
особливостей роботи школи в повоєнні роки, 
теоретичне обґрунтування побудови творчої 
педагогічної діяльності на засадах гуманізму 
через її практичну реалізацію в школі. 

Пізніше праці Василя Олександровича 
набули більш потужного підґрунтя, оскільки 
були перевірені та підкріплені багаторічним 
практичним досвідом у співпраці з однодумцями, 
творчим науковим пошуком, неперервною 
самоосвітою та вдосконаленням. Однак основою 
світогляду, професійної діяльності, а в 
подальшому педагогічної спадщини вченого 
завжди залишалася гуманістична спрямованість, 
що ґрунтувалась на положеннях про безумовну 
неповторність, унікальність і цінність людини, 
повагу до її гідності, свободи, поглядів і 
переконань. Дієвий гуманізм, за 
В.Сухомлинським, полягав у створенні 
сприятливих умов для всебічного гармонійного 
розвитку особистості та щастя кожної людини. 

Ознайомлення з педагогічною спадщиною 
В.Сухомлиського майбутніх вчителів початкових 
класів у базовій освіті та неодноразове звернення 
до перлин його спадщини дипломованими 
фахівцями впродовж післядипломної, сприятиме, 
на нашу думку, підвищенню рівня готовності до 
створення відповідних умов. Проникнення в світ 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск 123(I) 
 

 

 263 

педагогічних ідей Василя Олександровича, 
філософських роздумів вченого обов’язково 
вплине на розвиток у допитливого і 
зацікавленого педагога низки морально-етичних, 
духовних якостей, які допоможуть на високому 
професійному рівні, методично грамотно, 
цілеспрямовано, тактовно, коректно і делікатно 
будувати навчально-виховний процес у 
початковій школі.  

Відтак важливо ще під час здобуття базової 
освіти зацікавити майбутніх учителів початкових 
класів вивченням творчої спадщини педагогів-
класиків, до когорти яких належить 
В.Сухомлинський. Ознайомлення з життям і 
творчістю педагога-гуманіста має стимулювати 
студентів до роздумів над питаннями покликання 
і натхнення в професії, прогресивними освітніми 
ідеями та їх подальшим детальним вивченням і 
використанням в практичній педагогічній 
діяльності. Варто будувати роботу таким чином, 
щоб студенти усвідомили: для вчителя 
початкових класів праці В.Сухомлинського є 
справжньою скарбницею педагогічної мудрості, 
професійної майстерності, якою бажано 
користуватись упродовж усього професійного 
життя. 

В.Сухомлинський наполягав, що в роботі з 
молодшими школярами має брати участь 
передусім педагог, здатний глибоко проникнути 
в духовний світ своїх учнів, сприймаючи кожну 
дитину як особистість, яка має свій 
багатогранний світ пізнання, творчості, власного 
розуміння навколишнього. У цей світ можна 
увійти тільки з добрими, світлими помислами, 
щоб не зашкодити подальшому знайомству 
малюка з різними аспектами життя. А для цього 
необхідне «найтонше розуміння й відчуття 
дитячого пізнання світу – пізнання розумом і 
серцем» [6, с.19]. Визначаючи головними 
якостями педагогічної культури людяність, 
глибоку любов до дітей, у якій поєднуються 
ніжність та вимогливість, В. Сухомлинський 
називав учителя центральною фігурою в школі 
та наголошував, що педагог для малюків є і 
вчителем, який дає знання, і другом дітей, і 
керівником їх багатогранного духовного життя 
[6, с.21]. Відповідає таким вимогам педагог, який 
володіє високим рівнем педагогічної культури 
(педагогічний такт, культура спілкування, 
педагогічна майстерність), високими морально-
етичними, духовними якостями та якостями 
творчої особистості. Вони формуються досить 
тривалий час, іноді роками, десятиліттями, тому 
впливати на їх розвиток у вчителів покликана 
система післядипломної освіти через комплексну 
діяльність у період з моменту отримання 
диплома спеціаліста впродовж усієї професійної 
кар’єри.  

Відповідна робота в післядипломній освіті 
проводиться впродовж курсового, міжкурсового 
періоду та під час самоосвітньої діяльності 
вчителів. 

Звертаючись під час курсів підвищення 
кваліфікації вчителів до праць 
В.Сухомлинського, опрацьовуючи й аналізуючи 
думки педагога-гуманіста, досвідчені вчителі 
початкових класів мають змогу знову 
замислитись над подібністю питань, які 
хвилювали педагогів у різні часи, над 
філософськими роздумами вченого, осмислюючи 
їх зміст відповідно до власного педагогічного 
досвіду, особистих професійних проблем і 
потреб. Молоді спеціалісти мають змогу 
звернути увагу на поради та рекомендації 
видатного педагога, більш глибоко усвідомити 
особливості педагогічної системи 
В.Сухомлинського. Важливо, щоб вчителі 
початкових класів мали змогу обмінятися 
думками щодо поглядів видатного педагога, їх 
актуальності на сучасному етапі. Обговорення 
педагогічних ситуацій, прикладів, описаних 
автором, сприятимуть розвитку культури і 
професійної майстерності вчителів, впливають 
на їх світобачення і світорозуміння. Така робота 
проводиться під час лекцій, семінарів, 
педагогічних читань, диспутів, конференцій 
тощо. 

Звернення до кращих зразків педагогічної 
думки, ідей гуманістичного виховання Василя 
Олександровича впливає на вдосконалення 
особистісної сфери педагога, що сприяє 
розумінню важливості власної педагогічної 
праці, усвідомленню відповідальності за власні 
вчинки. Тому потужний потенціал в цьому сенсі 
має організація самоосвітньої діяльності вчителів 
початкових класів з вивчення й аналізу 
педагогічної спадщини В.Сухомлинського, 
використання в професійній діяльності його ідей, 
порад, рекомендацій, ефективність і 
результативність яких перевірена часом та не 
одним поколінням педагогів. Продуктивними 
формами організації самоосвітньої діяльності в 
курсовий і міжкурсовий періоди вважаємо 
написання статей, випускних робіт, рефератів, 
оскільки це дозволяє зануритися у вивчення 
актуальних педагогічних проблем, 
зосереджуючись на пошуках відповідей з 
важливих професійних питань, котрі 
теоретичним та емпіричним шляхами винайшов, 
обґрунтував і висвітлив у своїх потужних працях 
геніальний Василь Олександрович 
Сухомлинський. Поринувши у світ його 
роздумів, образів, педагогічних відкриттів, 
неможливо жодній людині залишитися 
колишньою: під впливом думок та ідей 
видатного Вчителя кожен педагог обов’язково 
стане кращим.  
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Наприкінці ХХ століття, сформувався 
особливий напрям в історії педагогіки – 
“сухомлиністика” (визначення академіка 
О.Савченко), котрий займається дослідженням і 
поширенням творчої спадщини педагога-
гуманіста, підтримує розвиток його ідей в 
Україні та за її межами [2]. Напрям об’єднав 
педагогів з України та інших країн, які вивчають, 
аналізують і популяризують творчий доробок 
вченого. Відповідно зростає кількість публікацій, 
у яких висвітлені основні етапи життєдіяльності 
видатного педагога та окремі аспекти його 
педагогічної системи. Їх систематизація, 
педагогічний аналіз, встановлення напрямів 
подальшого вивчення спадщини 
В.Сухомлинського сприятимуть збільшенню 
можливостей професійного розвитку вчителів, у 
тому числі початкових класів, оскільки являють 
собою міцний масив опрацьованих матеріалів, 
доступних для детального ознайомлення.  

Сьогодні в період побудови демократичного 
суспільства, проголошення найвищих 
цінностей – Гуманізму, Істини, Совісті, Добра, 
Любові – ідеї В.Сухомлинського є, як і завжди, 
актуальними. Сучасні сухомлиністи, 
досліджуючи творчу спадщину педагога, 
розглядають вкрай важливі проблеми, що є 
пріоритетними для розвитку сучасного 
суспільства, освітньої галузі. Педагогічна 
система В.О. Сухомлинського збагатила 
педагогічну науку вкрай потрібними сьогодні 
положеннями про ціннісне ставлення до людини. 
Їх актуальність і прогресивність в усі часи 

сприятиме розвитку професійної сфери 
педагогів, впливатиме на вдосконалення 
особистості вихователів і вихованців за умови 
пильної уваги та подальших досліджень різних 
аспектів гуманістичної спадщини Справжнього 
Вчителя для багатьох поколінь освітян. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ 
В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Марина ПРОКОФ’ЄВА (Ялта)  
Проаналізовано теоретико-практичний досвід видатного педагога та його погляди на шляхи, чинники та умови 

реалізації індивідуального та диференційованого підходів в навчанні молодших школярів. Показано можливості творчого 
застосування ідей В. Сухомлинського щодо визначеної проблеми в сучасній педагогічній практиці. Обґрунтовано 
необхідність упровадження у систему професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів спецкурсу 
«Індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярі». Проаналізовано змістові та методичні характеристики 
спецкурсу. 

Ключові слова: В. Сухомлинський, молодші школярі, індивідуальний підхід, диференційований підхід. 
Проанализированы теоретико-практический опыт выдающегося педагога и его взгляды на пути, факторы и условия 

реализации индивидуального и дифференцированного подходов в обучении младших школьников. Показаны возможности 
творческого применения идей В. Сухомлинского по данной проблеме в современной педагогической практике. Обоснована 
необходимость внедрения в систему профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов спецкурса 
«Индивидуализация и дифференциация обучения младших школьников». Проанализированы содержание и методические 
характеристики спецкурса. 

Ключевые слова: В. Сухомлинский, младшие школьники, индивидуальный подход, дифференцированный подход. 
Постановка проблеми. Ставлення до 

кожного молодшого школяра як до унікальної, 
неповторної, цілісної особистості в сучасній 
дидактиці початкової школи не викликає 
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заперечень. Молодший школяр – творіння: його 
створюють, але й він створює себе не меншою 
мірою. Він учиться в інших, але й учить себе 
сам. Він повний природних задатків, прагне 
реалізувати свій потенціал та здатний 
усвідомлено, з усією відповідальністю обирати 
орієнтири свого шляху. 

Сучасна освітня ситуація актуалізує 
вирішення однієї з найважливіших задач школи – 
реалізацію потреби особистості в повноцінному 
становленні, розвитку з урахуванням 
індивідуальних схильностей, інтересів, мотивів, 
орієнтації на особистісну, соціальну, професійну 
успішність, що підвищує інтерес до науково-
практичного досвіду дидактів другої половини 
XX в. у зв’язку з особливою атмосферою 
гуманізації та гуманітаризації вітчизняної освіти 
в 60-70-ті-рр. З огляду на це закономірним є 
великий інтерес до педагогічної спадщини 
видатного педагога В.О. Сухомлинського  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Творчу спадщину В. Сухомлинського вивчали й 
нині вивчають багато українських учених 
(М. Антонець, І. Бех, Л. Березівська, Н. Бібік, 
Л. Бондар, Н. Дічек, С. Захаренко, 
Н. Калініченко, О. Крутенко, В. Кузь, 
М. Левківський, В. Лозова, Ю. Мальований, 
Н. Побірченко, Л. Прокопенко, Г. Пустовіт, 
О. Савченко, О. Сухомлинська, Т. Філімонова та 
ін.). Важливими є також дослідження науковців 
(М. Библюк, С. Денисюк, Н. Дичек, І. Зязюн, 
Б. Лихачов, О. Коваль, В. Кумарін, 
О. Пшеврацька та ін.), які дають критично-
творчу оцінку доробку В. Сухомлинського з 
метою порівняння його поглядів з іншими 
педагогічними концепціями. За кордоном 
педагогічну спадщину В. Сухомлинського 
досліджують М. Богуславський, І. Буєва, 
М. Гусаковський, М. Мухін (Росія), Х. Франгос, 
М. Ціандзі (Греція), Е. Гартманн, В. Іфферт, 
Р. Штайник (Німеччина), М. Библюк, С. Лашин 
(Польща), Л. Мілков (Болгарія), А. Кокеріль 
(Австралія), Бі Шуджі, Ван Ігао, Сяу Су, Тан Чіці 
(Китай) та ін.  

О. Сухомлинська зазначає: «Нині 
неможливо розпочати розв’язання проблеми, не 
визначивши, що ж було зроблено до цього, від 
чого потрібно відштовхнутись, розвиваючи, 
розбудовуючи нове знання» [2, с. 8]. Педагогічні 
ідеї В. Сухомлинського та унікальний досвід 
Павлиської школи, її освітньо-виховні технології 
живлять і сьогодні педагогічну теорію та 
практику. 

Мета статті – обґрунтування і висвітлення 
значення спецкурсу у системі професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкових 
класів до навчання молодших школярів на 
засадах диференційованого підходу. 

Виклад основного матеріалу. Особистісно 
зорієнтований підхід до навчання є максимально 
можливою організаційною моделлю реалізації 
принципу індивідуалізації. Особистісно 
зорієнтований підхід характеризується тим, що 
зміст освіти є не зовні нормативно заданою 
величиною, а виявляється як внутрішній 
потенціал дитини, що потребує від педагога 
вивчення і супроводу у процесі розвитку та 
пошуку особистісних смислів. За такого підходу 
освітні стандарти, програми, нормативно 
визначені пріоритети є недоцільні або 
відступають на задній план. На передньому – 
конкретна особистість з її життєтворчим 
потенціалом, внутрішніми смислами, 
переживаннями, мотивами тощо. Ця парадигма 
навчання спрямована не на пристосування 
людини до зовнішнього середовища, а на 
розкриття її сутнісних сил і внутрішнього 
потенціалу [1, с. 40]. 

Індивідуалізація навчально-виховного 
процесу – це головний, основний принцип 
особистісно зорієнтованого навчання, його 
серцевина. Проте термін «особистісно 
зорієнтований підхід» та «індивідуальний 
підхід» не є синонімами. Індивід – це людина, 
яка має відмінні від інших генотипні або 
фізіологічно зумовлені властивості. У той час як 
особистість – це людина в сукупності як 
фізіологічно зумовлених, так і соціальних, тобто 
придбаних в процесі життя в суспільстві якостей. 
Метою індивідуального підходу є розробка 
індивідуальної програми навчання і виховання 
для кожної дитини згідно притаманних йому 
психофізіологічних властивостей. 

Аналіз педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського з позиції сьогодення дає 
можливість виокремити основні положення, на 
яких базується особистісно зорієнтоване 
навчання. Положення про неповторність кожної 
дитини є немовби наріжним каменем, на якому 
побудована вся система поглядів 
В. Сухомлинського на проблеми навчання й 
виховання. Таке ж важливе значення воно має і 
для концепції особистісно зорієнтованого 
підходу, оскільки саме з нього випливає 
положення про дитину як найвищу цінність і, 
відповідно, головного суб’єкта навчально-
виховного процесу. Це дає можливість 
визначити принципи особистісно орієнтованого 
підходу:  

– принцип неповторності кожної дитини;  
– принцип визнання відсутності нездібних 

дітей;  
– принцип урахування нерівності розумових 

здібностей учнів;  
– принцип індивідуалізації навчально-

виховного процесу;  
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– принцип урахування індивідуальних 
особливостей учнів;  

– принцип визнання кожної дитини 
особистістю;  

– принцип отримання позитивних відчуттів 
від навчання;  

– принцип людяності, чуйності і тактовності 
у ставленні до дітей. 

Навчання і виховання кожного учня як 
індивідуальності й особистості 
В. Сухомлинський вважав найважливішим, 
найтоншим і найскладнішим педагогічним 
завданням. «Своєчасно знайти, виховати і 
розвинути задатки здібностей у наших 
вихованців, вчасно розпізнати в кожному його 
покликання, – пише він у статті «Розвиток 
індивідуальних здібностей і схильностей учнів», 
– ось що зараз головне в навчально-виховній 
роботі» [7, с . 130]. І найголовнішим у вирішенні 
цього завдання, пише він у праці «Павлиська 
середня школа», «... підмітити в кожній дитині її 
найбільш сильну сторону, знайти в неї ту 
«золоту жилку», від якої починається розвиток 
індивідуальності, добитися того, щоб дитина 
досягла видатних для свого віку успіхів у тій 
справі, яка найбільш яскраво виражає, розкриває 
його природні задатки» [5, с. 19-20]. 

Дитина у В. Сухомлинського – це 
самодіяльна, незалежна особистість, котра 
висловлює в різноманітній діяльності свою 
особисту людську сутність [3, с.55]. Кожна 
дитина має індивідуальний талант і тому не 
може бути єдиної для всіх «усередненої освіти». 
Збагачення знаннями має відбуватись з 
урахуванням інтересів, можливостей кожного 
учня. Кожна дитина, має право на вибір 
оптимального обсягу знань, необхідного і 
достатнього для розвитку закладеного в нею 
природою. 

Одним з основних положень у системі 
поглядів В. Сухомлинського на сутність 
навчально-виховного процесу, фундаментом 
його теоретичних узагальнень є положення про 
відсутність «... дітей нездатних, бездарних, 
ледачих» [6, с. 36]. Він повертається до цієї 
думки в різних працях і у всіх випадках акцентує 
увагу на необхідності розвивати здібності і 
таланти всіх без винятку дітей, які прийшли до 
школи. «Ми глибоко переконані в тому, – писав 
В. Сухомлинський у статті «Людина 
неповторна», – що немає людини, яка за 
належних умов, при вмілому вихованні не 
виявила би свого самобутнього, неповторного 
таланту. П’ятсот вихованців, духовне обличчя 
яких ми повинні сформувати, – це п’ятсот 
неповторних талантів і обдарувань. Поважати в 
кожному учневі людину, виявляти до нього 
гуманне ставлення – значить насамперед 
розкрити в ньому таку людську неповторність» 
[6, с. 94]. 

На переконання В. Сухомлинського, 
невстигаючі учні з’являються тому, що «немає 
індивідуального підходу до дітей у 
найважливішій, найголовнішій сфері шкільного 
життя – у сфері розумової праці» [4, с.436]. Він 
закликав провести порівняння, як семирічні діти 
виконують фізичну працю. Наприклад, 
запропонувати їм носити воду. Очевидно, що 
один учень принесе п’ять відер з водою і 
втомиться, а інший – двадцять і т.д. Педагог 
переконливо доводив, що і для розумової праці 
потрібні неоднакові дитячі сили. Одні учні 
сприймають матеріал швидко, запам’ятовують 
його міцно і надовго, а інші – повільно. Для 
одних дітей успіх – це «п’ятірка», а для інших – і 
«трійка» велике досягнення. Саме тому педагог 
застерігав, що немає абстрактного учня, до якого 
можна було б механічно застосувати всі 
закономірності навчання і виховання. Він 
називав уміння вчителя правильно визначати 
шляхи розвитку розумових здібностей кожного 
учня надзвичайно важливою складовою 
частиною педагогічної мудрості. На його думку, 
кожній дитині потрібно допомогти розкрити її 
сили й можливості, а отже, відчути радість 
успіху в розумовій праці. «А це означає, що в 
навчанні має бути індивідуалізація – і в змісті 
розумової праці (в характері завдань), і в часі»,– 
зазначав педагог [4, с.437]. 

Щоб якісно здійснювати диференціацію в 
навчанні учнів 1-4 класів, В. Сухомлинський 
глибоко вивчав індивідуальні особливості 
мислення дитини. Великий педагог вивчав 
мислення дітей не для якихось теоретичних 
цілей, а для того, щоб полегшити розумову 
працю дітей, навчити вчитись. Василь 
Олександрович відзначав, що поведінка школяра 
в навчальному процесі залежить від типу його 
мислення. Він виділяв два основних типи 
мислення дитини – логіко-аналітичне 
(математичне) та художнє (образне). На основі 
цього він розрізняв «логічне та емоційне 
пізнання навколишнього світу» [4, с. 513].  

Так, наприклад, учні з образним 
сприйняттям навколишнього світу із 
захопленням розповідають про почуте, побачене, 
використовуючи при цьому яскраві образи. Вони 
мислять картинами, образами, рухами, звуками 
тощо. Такі вихованці чутливі до краси, гармонії. 
Для них характерне емоційне сприйняття 
довкілля. У таких дітей більш швидко і повно 
формується художня картина світу. 

Серед педагогічних принципів 
В. Сухомлинського ключовим залишається 
принцип радості пізнання. Сутність 
основоположного принципу гуманістичної 
педагогіки В. Сухомлинського в основах 
розробленої ним системи, що дозволяє і 
нездатних вчити добре. До малоздібних до 
вчення дітей, оволодіння знаннями для яких 
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пов’язане з неймовірними труднощами, у Василя 
Олександровича був особливий підхід. 

Малоздібні повинні якомога більше думати. 
Роздуми – один із шляхів розвитку тяги до 
навчання, прагнення вчитися. Педагог 
заохочував питання, бажання розібратися в 
незрозумілому. Здійснювалося на практиці 
класичне правило Аристотеля: «Мислення 
починається з питання і здивування». У сучасній 
педагогіці цей метод питань існує ще з часів 
Сократа і був названий «методом повитухи». 
Питання допомагає «народитися» думки в голові 
учня, спонукає до роздумів. 

Важливим і сьогодні залишається 
застереження Сухомлинського про небезпеку 
поспішних песимістичних діагнозів щодо 
розумового розвитку молодших школярів. Він 
твердо дотримувався переконання, що копітка 
індивідуальна робота може призвести до якісних 
зрушень навіть найменш розвиненої дитини: 
«Рік, два, три роки у неї що-небудь може не 
виходити, але прийде час – вийде. Думка – як 
квітка, яка поступово накопичує життєві соки. 
Дамо ж коріння цім сокам, відкриємо перед 
квіткою сонце – і вона розквітне». 

Успіх у навчанні, на переконання 
В. Сухомлинського, залежить від уміння вчителя 
створювати сприятливі умови для розвитку 
дітей, стимулювання їхні провідних 
особистісних задатків (спраги пізнання і любові 
до ближнього). Так у його системі реалізується 
принцип опори на позитивне в людині, що веде 
свій початок ще з педагогіки Стародавнього 
Риму. В основі такого навчання лежать не 
знання, а людські відносини. Ставлення дитини 
до знань, до навчання, у величезній мірі 
залежить від того, як він ставиться до вчителя. 

Так, В. Сухомлинський протягом декількох 
років вивчав шкільні неврози і дійшов висновку, 
що на несправедливість учителя у дітей завжди 
хвороблива реакція. У одних вона набуває 
характеру напруженості; в інших – викликає 
образу; озлобленість; напускну безтурботність; 
байдужість, страх; кривляння або запеклість. 
Відчуваючи байдуже до себе ставлення, дитина 
втрачає чуйність до добра і зла, у неї з’являється 
підозрілість, невіра в людей, а це найголовніше 
джерело озлобленості. 

У всіх випадках згадки про відсутність 
нездібних дітей В. Сухомлинський веде мову про 
людську індивідуальність, людську 
неповторність. Тому, хоча слово «особистість» 
він і не використовує, положення про відсутність 
нездібних дітей має чітку особистісну 
спрямованість і може розглядатися як один з 
принципів особистісно зорієнтованого 
навчально-виховного процесу. 

Поняття про людську індивідуальність 
означає наявність у кожної дитини 

індивідуальних, тобто властивих тільки їй 
психофізіологічних властивостей, які 
зумовлюють вибірковість дитини до змісту, 
форм і методів навчання. Визнання цього 
положення, яке, по суті, вже стало аксіомою, 
потребує здійснення індивідуального підходу до 
навчання і виховання. Саме такий підхід в теорії 
і на практиці розробляв В. Сухомлинський. Ось 
що він пише з цього приводу у праці «Сто порад 
учителеві»: «Мистецтво і майстерність навчання 
і виховання полягає в тому, щоб розкривши сили 
і можливості кожної дитини, дати їй радість 
успіху в розумовій праці. А це означає, що у 
навчанні повинна бути індивідуалізація – і в 
змісті розумової праці (в характері завдань), і в 
часі. Досвідчений педагог дає одному учневі дві, 
три, а то й чотири завдання на уроці, іншому ж – 
тільки одне. Один отримує більш складне 
завдання, інший – більш просте» [4, с. 467-468].  

В. Сухомлинський практично випробував і 
теоретично обґрунтував диференційований 
підхід як форму реалізації індивідуального 
підходу в навчальному процесі початкової 
школи. Він довів безсумнівні переваги 
диференціації навчання: розвиток розумових 
здібностей школярів; сприяння підвищенню 
інтелектуального рівня учнівського колективу; 
досягнення «слабкими» учнями на певному етапі 
результатів хоча б з одного предмета; 
установлення взаємної доброзичливості на уроці 
між учителем і учнями; полегшення праці 
вчителя завдяки ефективній та посильній 
зайнятості усіх дітей. Педагог наголошував, що 
не можна рівняти усіх школярів «по середньому 
учню», бо це гальмує їхній розвиток.  

Педагог описав приклади здійснення 
внутрішньої диференціації навчання як форми 
індивідуального підходу до дитини в початковій 
школі. Так, В. Сухомлинський розкрив 
технологію диференційованого навчання на 
уроці математики для учнів другого класу. 
Вчитель зачитує задачу, через п’ять-шість 
хвилин учні, котрі її розв’язали, беруть важчі 
задачі. Але серед школярів є слабкі, й дуже 
слабкі. І ось з такими учнями додатково працює 
вчитель: зачитує ще раз задачу, повторює з 
учнем її числові дані тощо. Саме вчитель, на 
думку Василя Олександровича, має допомогти 
кожному учневі побачити результати і наслідки 
своєї розумової праці, щоб не зникло бажання 
вчитися, а це потребує «великого терпіння й 
великої віри в творчі сили дитини» [4, с.435-436]. 
Розмірковуючи над методикою навчання на 
уроках граматики, В. Сухомлинський 
рекомендував вивчати розумову працю кожного 
учня 1-4 класів з метою розробки для окремих з 
них індивідуальних завдань. 

Окреслені видатним вітчизняним педагогом 
ще у минулому столітті проблеми не втратили 
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своєї актуальності і на сучасному етапі розвитку 
освіти в Україні. Положення про врахування і 
розвиток індивідуальних властивостей учнів як 
суб’єктів навчально-виховного процесу можна 
вважати одним з найважливіших принципів 
особистісно зорієнтованого підходу. 

Аналіз змісту навчальних планів, програм 
підготовки, опитування вчителів та студентів, які 
вже мають певний досвід викладання під час 
педпрактики, засвідчили, що головна трудність, 
яку відчувають учителі при здійсненні 
диференціації навчального процесу, пов’язана з 
відсутністю психологічних знань, а також 
досвіду, необхідного для ефективного здійснення 
диференціації навчального процесу, що 
проявляється, зокрема, у невмінні розподілити 
учнів за типологічними групами, скласти 
різнорівневі завдання. Іншими словами, у 
студентів бракує системних знань та відповідних 
практичних компетенцій для реалізації 
диференційованого підходу в навчанні 
молодших школярів. Вирішення цієї проблеми 
можливо за умови доповнення предметів 
професійної спрямованості спецкурсом 
«Індивідуалізація та диференціація навчання 
молодших школярів». 

Мета курсу – оволодіння майбутніми 
вчителями інтегрованими знаннями та вміннями 
з проблеми організації індивідуалізації та 
диференціації навчання на основі системних змін 
у теоретичній і практичній підготовці.  

Головними завданнями спецкурсу є: 
– засвоєння студентами знань про 

теоретичні засади індивідуалізації та 
диференціації навчання молодших школярів 
(сутність, види, способи здійснення); 

– підготовка студентів до моделювання 
навчального процесу в початковій школі на 
засадах індивідуального та диференційованого 
підходів;  

– формування вмінь професійної рефлексії у 
процесі організації навчання в початковій школі 
на засадах індивідуального та 
диференційованого підходів; 

– залучення студентів до дослідницько-
експериментальної роботи з проблеми 
дослідження. 

Концептуальними ідеями розробки 
програми спецкурсу та її запровадження 
визначено: 

– особистісно орієнтований підхід, який є 
пріоритетним напрямом розвитку освіти на 
засадах філософії дитино центризму і 
людиноцентризму; 

– компетентнісний підхід, який є джерелом 
підвищення професійною компетентності 
фахівців, бо дозволяє спрямовувати педагогічну 
діяльність на їхній саморозвиток і 
самовдосконалення; 

– інтегративний підхід, що 
використовується з метою формування у 
студентів системних і цілісних знань, вмінь та 
навичок в галузі індивідуалізації та 
диференціації навчання; 

– технологічний підхід, який дозволяє 
забезпечити цілеспрямоване засвоєння технології 
здійснення диференційованого та 
індивідуального підходів. 

Спецкурс розраховано на 72 години, з яких 
30 годин становить аудиторна робота і 42 години 
відведено на самостійну роботу. Зміст спецкурсу 
організовано в три модулі, поточними формами 
контролю в яких передбачено тестовий 
вибірковий самоконтроль і усне вибіркове 
опитування. Проміжними формами контролю. 
Яким закінчується робота над кожним змістовим 
модулем, виступає модульна контрольна робота. 
Підсумковою формою контролю є залік.  

Спецкурс має теоретичну і практичну 
частини, які забезпечуються лекційно-
семінарськими заняттями. В основі яких – 
активні й інтерактивні методи навчання. У 
процесі проектування спецкурсу вважали за 
необхідне стимулювати їхню пошукову і творчу 
діяльність, розвивати критичне мислення та 
створити умови для набуття ними власного 
професійного досвіду. 

Під час викладання спецкурсу ми 
використовували навчальний посібник та 
робочий зошит (авторська розробка). 

При створенні робочого зошита нами були 
враховані методичні підходи до здійснення 
контролю навчальних досягнень студентів. Він 
містить різнорівневі завдання і запитання для 
самостійної роботи та підготовки до практичних 
занять; творчі завдання, які є різновидом 
проектної діяльності; завдання для поточного 
контролю. Завдання вміщено за темами програми 
спецкурсу і виокремлено в межах кожної у два 
розділи – завдання для самостійної роботи та 
завдання та тести для поточного контролю.  

Використання в процесі викладання 
спецкурсу робочого зошита сприяло 
формуванню у студентів вмінь співвідносити 
теоретичний стан проблеми диференційованого 
навчання з практичним; використовувати 
основні форми, методи, засоби реалізації 
диференційованого підходу; реалізовувати 
принцип диференційованого підходу в процесі 
спільної діяльності вчителя та учня; 
встановлювати рівень розвитку пізнавальних 
можливостей і здібностей учнів; виділяти і 
діагностувати індивідуально-психологічні 
особливості учнів; володіти комплексом 
інформативних методик, що дозволяють 
реалізовувати диференційований підхід; 
використовувати нові технологічні методи 
перевірки та оцінки знань учнів умовах 
диференційованого підходу. 
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Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму. Підбиваючи підсумок, 
зазначимо, що ми не могли охопити увесь спектр 
питань з розроблення індивідуального підходу в 
теоретичному і практичному вимірах видатним 
українським педагогом В. Сухомлинським, проте 
можемо стверджувати., що він розглядав 
індивідуальний та диференційований підхід як 
головний принцип і як органічну складову 
навчально-виховного процесу школи.  
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Анатолій РАЦУЛ (Кіровоград) 
Стаття присвячена мотивам навчальної діяльності учнів початкової школи у педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського. Спадщина розглядається, зокрема, як наукова проблема, на розробку і втілення якої велику увагу 
звертав учений – педагог у своїй творчій практиці. Розглянуто низку проблем учіння та пізнання школярами основ наук не 
тільки як процесу набуття знань, а й як розвитку мислення, розумових сил дитини, формування її як творчої особистості 
у процесі всього виховання. 

Ключові слова: мотиви, мотивація діяльності, навчальна мотивація учні, початкова школа. 
Статья посвящена мотивам учебной деятельности учащихся начальной школы в педагогическом наследии 

В.А. Сухомлинского. Наследие рассматривается, в частности, как научная проблема, на разработку и воплощение 
которой большое внимание обращал ученый - педагог в своей творческой практике. Рассмотрен ряд проблем учения и 
познания школьниками основ наук не только как процесса получения знаний, но и как средство развития мышления, 
умственных сил ребенка, формирование его как личности в процессе всего воспитания. 

Ключевые слова: мотив, мотивация деятельности, учебная деятельность, учащиеся, начальная школа. 
Мотиви навчальної дiяльностi, як вiдомо, є 

системою цiлей i потреб, що спонукає учнiв до 
активого i свідомого учiння та засвоєння знань. 
Кiнцевим продуктом мотивацiї є сформованi 
навчальнi мотиви учнiв, тобто спонукальна 
причина дiяльностi та вчинкiв.  

Мотивація дiяльностi, зокрема навчальної, 
як наукова проблема з кожним роком усе бiльше 
привертає до себе увагу багатьох науковцiв.  

Велику увагу вихованню мотавацiї учiння 
придiляв В .0. Сухомлинський. Вiн вбачав 
завдання вчителя початкової школи в тому, щоб 
постiйно розвивати у дiтей задоволення 
навчанням.  

Життя все бiльше вамагає постiйного 
оновленняя знань. Без жадоби до знань 
неможливе повноцiнне духовне, а також трудове, 
творче жяття. Тому В.О. Сухомлинський вважав 

найголовнішим завданням школи — виховувати 
органiчну потребу в самоосвiтi учнiв.  

Залежнiсть процесу учiння вiд мотивів є 
важливою його закономiрнiстю. Навчання 
завжди мотивоване Внутрiшнi й зовнiшнi 
об’ективнi спонукальнi причини дій  і вчинкiв 
учня — ось що визначає, заради чого вiн виконує 
навчалнi завдання, прагне до певної мети . 

Виховання бажання вчитись 
В.О.Сухомлинськяй тiсно пов’язував з виховною 
сферою учнiв. ири цьому вiн мав на увазi, що 
основними мотивами вольового фактора в 
бажаннi вчитися повиннi бути: свiдоме 
ставлення до праці, пiдготовка до майбутньої 
дiяльностi, почуття честi колективу, честi класу, 
школи.  

Аналiзуючи уроки та дiяльнiсть 
педагогiчного колективу школи, 
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В.О. Сухомлинськвй вiдзначав деяку iнертнiсть, 
байдуже ставлення окремих учнiв до навчання, 
до власної успiшностi й до успiшностi своїх 
товаришiв. Це, як пiдкреслював вiн, виявлялося в 
байдужостi до оцінок письмових робіт, до якості 
відповідей на запитання вчителів. Незадовiльні 
оцiнки не хвилювали учнiв. Цi спостереження 
привели педагогiчний колектив Павлиськоi 
школи до висновку про необхiднiсть шукати 
причини такої байдужостi учнiв у самому уроцi, 
в органiзацiї всього педагогiчного процесу.  

Що мав на увазi В.0.Сухомлинський?  
По-перше, готуючись до урокiв, окремі 

вчителi не зосереджують увагу на найважчому, 
не пiдкреслюють важкi поняття й роздiли 
програми, не акцентують увагу учнiв на них. 

По-друге, байдужiсть вчетеля, 
безпристрасне ставлення його до знань учнiв.  

У зв’язку з цим В.О.Сухомлинський робить, 
на нашу думку, надзвичайно правильний 
висновок про те, що без щирої зацiкавленостi в 
знаннях учнів неможливо виховати пристрасне 
бажання вчитися. Вiн також розумiв, що бажання 
вчитися не є такою якістю,що залежить вiд 
якихось природних особливостей учня, а 
виховується в повсякденнiй праці, в подоланнi 
труднощiв.  

Якi ж шляхи накреслює 
В.О. Сухомлинський у вихованнi мотивацiй 
навчальної дiяльностi учнiв та їх пристрасного 
бажання вчитися?  

Найголовнiшим з них є:  
- створення гуманних стосунків мiж 

учителем та учнем; 
- творчiсть учителя у  правильнiй органiзацiї 

системи своеї роботи, у підготовці до уроків i, 
насамперед, в удосконаленнi методики подачi 
матеріалу, у правильній органiзації працi учнів;  

- створення емоцiйного стану напруженої 
праці в учнівському колективі, «передчуття» 
успіху та почуття відповідальності колективу за 
успішність учнів і їх відповідальність перед 
колективом через подолання труднощів на 
кожному конкретному етапі набуття знань або 
виконання практичного завдання складності 
відповідно до індивідуальних здібностей учнів. 

Створення вчителем на уроці бадьорого, 
життєрадісного тону способом емоційного 
ставлення педагога до навчального матеріалу та 
методики його подачі, створення радості праці на 
уроці та радості подолання перешкод кожним 
учнем. 

Як же В.О. Сухомлинський реалiзував на 
практиці свої педагогiчнi iдеї?  

Зупинимося на окремих аспектах його 
дiяльностi з виховання мотивації учiння. 
Насамперед, пiдкреслимо, що вiн бачив 
справжню школу не тiльки як місце, де дiти 
набувають знання i вмiння. Вiн уявляв собi 
справжню школу як багатогранне духовне життя 

дитячого колективу, в якому вихователь 
вихованець об’єднанi багатьма iнтересами й 
захопленнями, котрi побудовані на взаємному 
розуміннi та повазі.  

Вiн розумів навчавння не як механiчну 
передачу знань вiд учителя до дитини, а 
насамперед як людськi взаємини.Ставлення учня 
до знань, до навчання значною мірою залежить 
вiд того, як вiн ставиться до вчителя. Якщо учень 
вiдчув несправедливість. вiн почуває себе 
пригнiченим. У зв’язку з цим 
В.О. Сухомлинський звертав увагу на роль 
особистостi вчителя початкової школи у справі 
виховання, зокрема, мотивації учіння. Він писав, 
що ніщо так не захоплює, не дивує молодшого 
школяра, ніщо з такою силою не пробуджує 
бажання стати кращим, як розумна, 
інтелектуально багата і щедра людина. Але 
тільки при наявності в особі вихователя і 
гармонійної єдності вчинків, поведінки і слова, 
коли ця єдність є законом твого життя, розумом, 
совість – совістю, відданість Вітчизні – 
відданістю Вітчизні. Людина має право бути 
вихователем, поки працює над собою, над 
підвищенням свого інтелектуального рівня. 

В.О. Сухомлинский быв твердо переконаний 
що є якостi душi, без яких людина не може стати 
справжнім вихователем, i серед цих якостей на 
перше мiсце він ставить умiння проникнути у 
духовний свiт дитини. Справжвнiй учитель 
ніколи не повинен забувати, що він сам був 
дитиною вмiє розумiти, що учень це жива 
:людина, яка вступає в свiт пiзнання людських 
стосункiв Саме тому вiн бачив найголовнiшою 
рисою педагогічної культури — вiдчуття 
духовного світу кожної дитини. Найголовнiшою 
в житті В.О. Сухомлинського була дiйова любов 
до дітей. Він робив усе, щоб кожна дитина могла 
реалізувати свої природні здібності. Вважав за 
краще не говорити дитині про свою любов,а 
виражати її в турботах про неї. Свою турботу про 
успіхи в навчанні він починав з турботи про те, 
як харчується і спить дитина, яке її 
самопочуття,як вона грається, скільки годин 
протягом дня перебуває на свіжому повітрі, яку 
книжку читає і як виявляє в малюнкові свої 
думки і почуття, які почуття викликає в її душі 
музика, яка її улюблена праця, наскільки чутливо 
сприймає радості й негаразди людей, що вона 
створила для інших і які почуття пережила в 
зв’язку з цим. 

Умiння вчителя початкої школи 
В.О. Сухомлинський вбачав  у самому характері 
дитячої розумової праці, в емоцiному 
забарвленнi думки, в iнтелектуальних 
переживаннях. Якщо це джерело виснажиться, 
нiякими прийомами не прилучити дитину сидіти 
за книжкою. Він також радив, щоб дитину 
поступово вводили в світ суспільних відносин і 
праці. 
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Одним із засобів виховання мотивації 
навчальної діяльності учнів є режим праці 
школи. Життя «школи радості» не обмежувалося 
суворим регламентом. В.О. Сухомлинський 
старався завершити її роботу в той момент, коли 
у дітей загострювався інтерес до предмета 
спостереження, до праці, якою вони зайнятті. 
Щоб дитині захотілося ще й ще раз повернутися 
до того, про що вона дізналася, потрібно 
залишати завжди щось недомовленим. Щоб не 
поховати допитливість і любов дітей до знань, 
він радив учителям уводити молодших школярів 
у безмежний світ пізнання поступово. Щоб 
пізнання навколишнього світу не стало для 
дитини нудною, набридливою справою, було 
визначено коло природних явищ, пов’язаних з 
цим видів праці, які найдоцільніше використати 
для розвитку мислення і мови при «подорожі» 
учнів початкової школи до першоджерел слова. 

В.О. Сухомлинський розумів, що 
повноцінне навчання, яке розвиває розумові сили 
й здібності було б немислимим, як би не 
спеціальна спрямованість навчання – виховувати 
розумну людину. І ми бачимо, що спеціальна 
спрямованість цієї виховної роботи у Павлиській 
школі починається уже в дошкільний період 
(екскурсії в природу, ігри, колективна праця). 

В.О. Сухомлинський підкреслював, що 
навчання не повинно зводитись до безперервного 
нагромадження знань, до тренування пам’яті, до 
зубріння, яке притупляє, одурманює і нічого не 
дає, крім шкоди для здоров’я і для розумового 
розвитку дитини. Він поставив собі за мету 
домогтися того,  щоб навчання було частиною 
багатого духовного життя, яке сприяло б 
розвитку дитини, збагачувало б її розум. 

У своїй педагогічній практиці педагог 
здійснював два однаково можливі завдання: по-
перше, давав дітям глибокі знання; По – друге, 
запобігав зубрінню, турбувався про багате 
духовне життя дітей, про їх здоров’я. На його 
думку, початкова школа повинна навчити дітей 
вчитися. Відставання учнів у молодших класах 
він розумів як результат невміння вчитися. 
Уміння вчитися, за В.О. Сухомлинським, містить 
у собі ряд умінь, які пов’язані з оволодінням 
такими знаннями: вміння читати, писати, 
спостерігати явища навколишнього світу, 
думати, висловлювати свою думку.  

У Павлиській школі приділяли велику увагу, 
щоб «азбучні істини» запам’ятовувались і 
мимовільно й довільно. У Кімнаті думки 
виставлялись наочні прилади й пристрої, 
спеціально призначені для самоперевірки,для 
тренування пам’яті. У кожного учня була 
записна книжка «для самоперевірки», куди 
записувалося те, що назавжди треба зберегти в 
пам’яті. В.О. Сухомлинський учив молодших 
школярів самостійно визначати відрізки часу, 

через які треба перевіряти збереження матеріалу 
в пам’яті. Він також надавав дуже велике 
значення ігровим елементам у процесі навчання. 

Неодмінною умовою повноцінної роботи у 
сфері розумового виховання є правильне 
співвідношення між засвоєнням знань 
передбаченим навчальною програмою, 
багатогранним розумовим життям колективу та 
особистості. Якими б цікавими не були уроки, 
вважав В.О. Сухомлинський, як би наполегливо 
не працював учитель над їх удосконаленням, 
учні початкової школи ставляться до них 
байдуже, якщо інтелектуальні запити 
обмежуються тільки уроками, підручниками, 
виконанням обов’язкових завдань. Сфера 
розумових інтересів дітей має бути незрівнянно 
ширшою – тільки за такої умови знання стають 
потребою, і за такої умови розкривається 
індивідуальність людини як мислителя, 
особистості, спрямованої в майбутнє. У зв’язку з 
цим В.О. Сухомлинський бачив два виховних 
завдання уроку: дати певні знання і пробудити 
жадобу знань, прагнення підлітка вийти за рамки 
уроку – читати, досліджувати, думати. Саме тому 
він мав на увазі дві програми навчання: перша – 
це обов’язковий для заучування і збереження в 
пам’яті матеріал, друга – позакласне читання, а 
також інші джерела інформації для створення 
«інтелектуального фону». Він бачив 
найефективнішим засобом мотивації розумової 
праці дитину розширення кола позакласного 
самостійного читання. В школі була створена 
Золота бібліотека отроцтва. Кожному учню 
підбиралася література, яка розкривала зміст 
понять, узагальнення у найбільш яскравій, 
цікавій, захоплюючій формі. 

Учень повинен читати і думати одночасно. 
В.О. Сухомлинський бачив читання як віконце у 
світ, найважливіший інструмент навчання. Щоб 
виробити техніку читання і мотивувати учіння, 
він вдавався до різноманітних видів активної 
діяльності. Це було і виразне читання, і письмо, і 
малювання, мініатюрні твори про природу і 
книжки, заповнені творами про навколишній 
світ. Усі ці «педагогічні хитрощі» були для дітей 
тією радістю, без якої навчання не може ввійти  у 
духовне життя, і які потрібні для досягнення 
однієї мети – навчити дітей добре читати. 

В.О. Сухомлинський розумів, що 
одноманітність швидко втомлює. Тому, як тільки 
діти починали стомлюватися, він переходив до 
іншого виду роботи. Він також розумів, що світ 
краси (гра, казка, музика, малюнок, фантазії, 
творчість) повинні оточувати дитину й тоді, коли 
ми її навчаємо. У зв’язку з цим, ефективним 
засобом мотивації учіння він вважав «подорожі» 
до джерел слова. 

«Подорожі» до джерел живого слова стали в 
Павлиській школі традицією. Діти  початкової 
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школи завжди з нетерпінням чекали, коли вони 
підуть до лісу, поле, на ставок. 
В.О. Сухомлинський виступав проти 
перебільшення ролі природи у розумовому 
вихованні. Він підкреслював, що природа стає 
могутнім джерелом виховання молодших 
школярів лише тоді, коли дитини пізнає їх, 
проникає думкою в причинно-наслідкові зв’язки. 
Тому він продумав усе, що протягом чотирьох 
років будуть спостерігати діти , які явища 
навколишнього світу стануть джерелом їх думки. 

Так було створено 300 сторінок «Книги 
природи». Двічі на тиждень діти йшли в природу 
не просто спостерігати, а  вчитися думати. Це 
були, по суті, дуже цікаві уроки мислення. 

Яскравий образ навколишнього світу є для 
вчителя початкової школи джерелом у 
різноманітних формах, барвах, у звуках якого 
криються тисячі питань, розкриваючи зміст яких, 
він ніби читає разом з дітьми сторінки «Книги 
природи». Після першої сторінки цієї книги діти 
зрозуміли, що весь світ складається з двох стихій 
– живого і неживого. Друга сторінка, з якою 
ознайомилися діти, називалася «Неживе 
пов’язане з живим». Діти йдуть у теплицю, 
спостерігають, як старші учні вирощують овочі. 
Істини, які вони там бачать, пробуджують у 
дитячій душі почуття подиву перед таємницями 
природи, що в свою чергу викликає цілий ряд 
питань: «Чому огірок зелений, а помідор – 
червоний, адже вони ростуть поряд?», «Чому від 
перегною, внесеного у грунт , рослини 
зеленіють?» та інші. У дітей з’являється бажання 
знати, бажання вчитися. 

Аналізуючи зміст сторінок «Книги 
природи» ми бачимо, як В.О. Сухомлинський 
мотивував пізнавальну діяльність учнів. Він 
прагнув, щоб читання книги було початком 
активного мислення, теоретичного пізнання 
навколишнього світу й початком системи 
наукових знань. Він також прагнув до того, щоб 
подив перед таємницями природи, переживання 
радості пізнання були поштовхом, який би 
пробуджував й активізував дітей, тобто викликав 
емоційне пробудження розуму. Він також 
намагався, щоб діти були допитливими 
дослідниками і відкривачами світу, істина 
постала перед ними не як готовий висновок, 
поданий педагогом, а у вигляді яскравої картини 
навколишнього світу, пережитої з трепетним 
биттям серця.  

В.О. Сухомлинський спеціальними 
методами підтримував бажання учнів бути 
відкривачами. 

Найновішу майстерність дидакта з 
виховання мотивації учіння В.О. Сухомлинський 
розумів так, щоб знання добувалися учнями з 
допомогою наявних знань. Добування знань – це 
означає відкривати істину, відповідати на 
запитання. Необхідно, щоб учні побачили, 

відчули незрозуміле. Щоб перед ними постало 
запитання. Тому, готуючись до уроку, треба 
продумувати матеріал, знайти непомітні з 
першого погляду вузлики, де відбувається 
зчеплення причинно – наслідкових зв’язків, з 
яких народжується запитання. Адже запитання 
пробуджують бажання знати. 

Стійкий інтерес ґрунтується на самій суті 
мислення, пробуджується тоді, коли матеріал 
уроку містить певні «Порції» відомого і 
невідомого – це і є одним із секретів 
пробудження інтересу. 

В.О. Сухомлинський надавав великого 
значення формуванню й розвитку потреби в 
самоосвіті. Він бачив такий шлях виховання й 
самовиховання цієї потреби: від захоплення 
гуртковою роботою до книжки, від книжки до 
своєї галузі наукових знань, від знань – до 
творчої праці. Він розумів самоосвіту як живі 
людські стосунки в обміні знаннями, вміннями, 
духовними цінностями, читання творів, 
написаних за матеріалами спостережень, 
доповіді, що узагальнюють досліди й 
спостереження, переказ змісту прочитаної 
книжки. При цьому діти переживають радість 
віддачі своїх розумових сил. Взаємини, що 
ґрунтуються на обміні інтелектуальними 
цінностями, В.О. Сухомлинський уважав 
кінцевою умовою формування духовної потреби 
в освіті – це жадоба до знань. Щоб дати учневі 
початкової школи можливість відчути радість від 
подолання труднощів, для них підбиралися 
спеціальні види роботи, індивідуальні завдання, 
які вони могли розв’язувати самостійно. 
Інтелектуальна активність молодших школярів 
серйозно посилюється тим, що вивченню нового 
матеріалу передують самостійні спостереження 
за явищами природи, попередні досліди, 
вивчення фактичного матеріалу тощо. У 
Павлиській школі існував Клуб Допитливих, де 
найбільш розвинені вихованці читали доповіді й 
повідомлення про досягнення науки та техніки, 
проводилися теоретичні «змагання». Доповіді 
викликали нові запитання, пробуджували інтерес 
до знань учня. 

Велику роль у виховані мотивації 
пізнавальної діяльності та інтелектуального 
розвитку молодших школярів 
В.О. Сухомлинський надавав гуртковій роботі. 
Він підкреслював, щоб запалити пізнання – це 
означає досягти того, щоб думка злилася з 
почуттями людської гідності. Шлях до цього 
душевного стану він вбачав в дієвості, 
активності знань. Пробудження байдужості, 
порятунок від розумової інертності він бачив у 
тому, щоб учень у чомусь виявив свої знання, 
виявив себе, свою особистість у діяльності 
інтелекту. 

В.О. Сухомлинський розумів, що чим 
більше в духовному житті учнів буде читання, 
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гурткової роботи, тим легше даватимуться 
обов’язкові завдання. У Павлиській школі була 
невелика кімната «джерела знань», де панувала 
розумна праця рук, самодіяльність і творчість. У 
цій кімнаті були моделі машин та механізмів, 
малюнки з історії, уривки з художніх творів, які 
примушували дітей шукати, досліджувати 
взаємодії. Важливе місце займала тут 
систематизація. 

В.О. Сухомлинський був також 
переконаний, що найсильнішим, наймогутнішим 
стимулом, який спонукає дитину до свідомості 
старанної розумової праці, є оприлюднення її 
розумової діяльності, облагородження й бажання 
принести радість дорогим, рідним – мамі, татові. 

На думку В.О. Сухомлинського, навчання 
повинно міцно пов’язуватися з багатогранною 
грою розумових і фізичних сил. Неможна уявити 
повноцінного щасливого дитинства без того, щоб 
трудова діяльність не одухотворювалася 
радісним, хвилюючим почуттям, підкреслював 
він. Саме в процесі фізичної праці формуються 
найважливіші якості розуму вихованців: 
допитливість, любов до знань, гнучкість думки, 
яскравість уяви. Він підкреслював, що розумова 
праця на уроках стає бажаною, захопливою, 
розвиває і збагачує за умови, якщо в житті 
дитини є одухотворена думка фізичної праці. 
Дітей слід оточити атмосферою трудового 
захоплення. 

В.О. Сухомлинський підкреслював, що нема 
й бути не може абстрактного учня, до якого 
можна було б прикласти механічно всі 
закономірності навчання й виховання. 
Мистецтво й майстерність навчання та 
виховання полягає в тому, щоб розкривши сили 
й можливості кожної дитини, дати їй радість 
успіху і розумової праці. А це означає, що в 
навчанні має бути індивідуалізація – і в змісті 
розумової праці (характері завдань), і в часі. Так 
наприклад, при вивчені математики педагог 
добирає задачі для кожного учня. Один учень 
розв’язував за урок три задачі, другий – ледве 
одну, третій – і однієї не довів до кінця. Діти 
навчилися розв’язувати задачі в загальному 
вигляді без дій над числами. Вони розуміли 
задачу, вміли сприйняти її як єдине ціле, бачили 
взаємозв’язки і взаємозалежності. Потім 
В.О. Сухомлинський поступово почав уводити 
буквені позначення величин, і роздуми над 
задачами стали ще цікавішим. 

У своїй педагогічній практиці 
В.О. Сухомлинський часто звертався до джерел 
народної педагогіки, зокрема, до народної 
дидактики. У народній дидактиці методи і 

прийоми навчання мають психолого – 
педагогічний вплив на особистість, зумовлюють 
виховання мотивації навчальної діяльності. 

Народна педагогіка знає сотні аналогічних 
задач – загадок, задач – жартів, задач – казок. До 
них у дітей великий інтерес, водночас вони  
розвивають логіку мислення кмітливість, 
допомагають скоріше засвоїти навчальний 
матеріал. 

В.О. Сухомлинський постійно розвивав і 
збагачував найкращі традиції народної 
педагогіки. Він постійно у своїх творах, а також 
у практичній навчально – виховній роботі 
використовував такі перлини творчості, як 
прислів’я, приказки, народні афоризми, етичні 
повчання, задачі на кмітливість. 

В.О. Сухомлинський підкреслював, що 
успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил 
дитини, які породжують енергію для подолання 
труднощів, бажання пережити хвилюючі 
інтелектуальні почуття радості пізнання. Оцінка 
в початковій школі, на його думку, повинна мати 
оптимістичне життєрадісне начало. Він 
упевнений, що майже ніколи не буває так, щоб 
дитина не хотіла вчитись, їй хочеться вчитися, та 
вона не вміє, не може зосереджуватися, 
примусити себе працювати. Спочатку він ставив 
оцінки за позитивні результати. 

В.О. Сухомлинський радив учителям ніколи 
не поспішати із виставленням незадовільної 
оцінки. Оцінка лише тоді стає стимулом, на його 
думку, коли спонукає до активної розумової 
праці, коли стосунки між учителем та учнем 
побудовані на взаємній довірі й доброзичливості, 
коли  вчитель вміє поважати дитяче незнання. 

Аналіз цієї проблеми дає можливість 
зробити висновок, що педагогічні ідеї  
В.О. Сухомлинського використовуються і 
сьогодні в шкільній практиці вчителями 
початкової школи у виховані та навчанні 
молодших школярів. Проте кінцеві результати 
виховної та навчальної роботи сучасної школи 
свідчать, що проблема мотивації навчальної 
діяльності учнів початкової школи потребує 
подальшого дослідження у навчанні та вихованні 
підростаючих поколінь у контексті з багатою 
спадщиною В.О. Сухомлинського, що є 
внутрішнім переконанням автора цієї статті. 
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УДК 371.4 Сухомлинський 

ІДЕЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДИТЯЧОМУ 
КОЛЕКТИВІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Олена САРАЄВА (Херсон) 
У публікації автором визначено підходи до формування творчої особистості в дитячому колективі на основі аналізу 

педагогічного доробку В.Сухомлинського. Акцентовано на важливості участі школярів у творчій діяльності, виділено її 
форми та методи. 

Ключові слова: творча особистість, дитячий колектив, творча діяльність. 
В публикации на основе анализа педагогического наследия В. Сухомлинского определены подходы к формированию 

творческой личности в детском коллективе. Автором акцентировано на важности участия школьников в творческой 
деятельности, выделены ее формы и методы. 

Ключевые слова: творческая личность, детский коллектив, творческая деятельность. 
Актуальність дослідження. У сучасному 

суспільстві, що характеризується глибокими 
соціально-економічними та культурними 
змінами, на перший план виходять потреби в 
формуванні творчої особистості, здатної до 
самореалізації, самоактуалізації, саморозвитку, 
діяльності в динамічних соціальних умовах. При 
цьому важливим фактором при розв’язанні 
такого завдання виступає формування творчої 
особистості в середовищі дитячого колективу. 
Адже саме оточення дітей, які об’єднані 
суспільно значущою метою, спільними 
ціннісними орієнтаціями, спільною діяльністю та 
спілкуванням, підвищує ефективність виховного 
процесу. За таких обставин учитель має 
можливість розвивати і використовувати як 
індивідуальний творчий потенціал кожного 
вихованця, так і колективу. 

На важливості врахування ідеї формування 
творчої особистості в дитячому колективі 
наголошували класики як зарубіжної, так і 
української педагогіки. Особливу увагу 
реалізації цієї ідеї в педагогічному процесі 
приділяв Олександр Васильович Сухомлинський. 
Він був переконаний в безмежних можливостях 
творчості, що впливаючи на особистість і на 
колектив сприяє встановленню відносин 
людяності і доброти. 

Педагогічна система В.Сухомлинського 
ґрунтується на науковій основі, здобутках 
класичної педагогіки і дає відповідь на безліч 
практичних питань. Популяризатор творчих ідей 
та знахідок педагога-новатора журналіст 
С.Соловейчик з цього приводу підкреслив: 
“Коли мене питають, як зробити те чи те в школі, 
я відповідаю: не знаю, але В.Сухомлинський 
робив це так. Сухомлинський – цілий 
педагогічний світ, він відповідає буквально на 
всі питання – від складних філософських 
проблем до проблеми так званої “другої пари” – 
носити дитині в школу тапці чи не носити?” 5, 
с. 11. 

Таким чином, сьогодні вивчення 
педагогічних ідей Василя Олександровича 
пов’язане з закономірним розвитком історико-
педагогічної науки і пошуком педагогами-
практиками шляхів розв’язання актуальних 
проблем сучасності. Тому вбачається науково 
виправданим вивчення ідеї формування творчої 
особистості в педагогічній спадщині 
В.Сухомлинського і її трансформоване втілення 
в сучасний педагогічний процес.  

Історико-педагогічна наука накопичила 
певний досвід у вивченні окресленої проблеми. 
Так, розробці питання формування творчої 
особистості в педагогічному доробку 
В.Сухомлинського присвятили свої розвідки 
провідні науковці України (І.Бех, А.Богуш, 
О.Савченко, О.Сухомлинська) й постко-
муністичного простору (А.Аллагулов, 
М.Богуславський, В.Риндак).  

Крім того, дана проблематика стала 
предметом вивчення дисертаційних досліджень 
Г.Бондаренка, Ю.Новгородської.  

Г.Бондаренком визначено основні підходи 
В.Сухомлинського до формування творчої 
особистості молодшого школяра 1. Розвиваючи 
свої міркування, автор визначає зміст поняття 
“дитяча творчість”, що базується на критеріях 
створення учнем суб’єктивно нового у 
зовнішньому світі і виявлення нового в собі. 
Крім того, Г.Бондаренко розробив модель 
творчої особистості молодшого школяра за 
В.Сухомлинським, що включає такі складові 
компоненти: пізнавальний, мотиваційний, 
емоційно-вольовий, конституційний. 

Ю.Новгородська у кандидатській дисертації 
“Розвиток ідей В.О.Сухомлинського з 
формування творчої особистості школяра в 
педагогічній теорії та практиці сучасної школи” 
довела, що в Павлиській середній школі було 
розроблено й впроваджено в життя систему 
роботи з формування творчої особистості 
школяра від шестирічного віку до закінчення 
школи, виділено шляхи та засоби розвитку 
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творчих здібностей особистості (уроки мислення, 
дослідницька діяльність, технічна творчість, 
мистецтво, педагогічна майстерність і творчість 
учителя) [3]. 

Однак, ідея формування творчої особистості 
в дитячому колективі, що виступає однією з 
проблем, порушених в педагогічній творчості  
В.Сухомлинського, не знайшла належного 
відображення в історико-педагогічних розвідках.  

Мета нашої публікації полягає в визначенні 
підходів до  формування творчої особистості в 
дитячому колективі на основі аналізу 
педагогічного доробку В.Сухомлинського.  

Педагогічна система В.Сухомлинського – 
обґрунтована, науково-виважена, цілісна. Вона 
була вибудована автором на основі розв’язання 
буденних навчально-виховних проблем 
упродовж 50-70-х рр. ХХ ст.  

Як зазначає російський сухомлиніст 
В.Риндак, авторська система В.Сухомлинського 
ґрунтується на його власних антропологічних 
поглядах. Так, дослідниця переконана, що 
педагогічна антропологія Павлиського педагога 
вивчає: 

“  -   дитину як “унікальний світ”, у трьох 
найголовніших світах:                                                                                                                         
казковому, світі пізнання, світі фізичного 
розвитку; 

- людину як найвищу цінність…; 
- загальнолюдські цінності, відповідно 

рівням: перший – це життя, всесвіт, земля, 
природа, вода; другий – це людина, сім’я, 
колектив, народ, людство; третій – це людяність і 
благородство, чуйність і сердечність, любов і 
доброта, совість і сором, чесність і порядність, 
честь і гідність… ” 4, с.187. 

Безперечно, специфіка поглядів 
В.Сухомлинського полягає у врахуванні 
особливостей розвитку дитячого організму в 
різні вікові періоди, глибокому пізнанні 
індивідуальності кожної дитини, визнанні її 
унікальності й неповторності, вірі в творчі 
можливості кожної дитини, створенні 
сприятливих умов для розкриття потенційних 
сил, реалізації індивідуального та 
диференційованого підходів, проектуванні 
розвитку особистості школяра і разом з тим 
урахуванні усього спектру виховних 
можливостей дитячого колективу для розвитку 
конкретної особистості. 

Таким чином, акцентуючи на ідеї 
унікальності дитини, разом з тим Василь 
Олександрович наголошує і на важливості 
виховання в середовищі дитячого колективу.  

Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського 
щодо виховання особистості й колективу 
змінювались, відображаючи динаміку поглядів 
педагога. У ранніх творах кінця 40-х – початку 
50-х рр. наявні відокремлені думки, практичні 

поради, наповнені романтизмом, а в кінці 60-х 
рр. автор упевнено вибудовує цілісну концепцію 
виховання особистості в колективі, яка знайшла 
відображення у фундаментальних працях 
«Етюди про комуністичне виховання» (1967)  та 
«Методика виховання колективу» (1968).  

Особливість означеної концепції полягає в 
тому, що Василь Олександрович поставив 
особистість у центр колективу, наголошуючи 
при цьому, що колектив складається з 
особистостей. Крім того, специфічним виступає 
єдність теоретичних положень і досвіду їх 
реалізації в практиці роботи Павлиської 
середньої школи. Як підкреслює російський 
сухомлиніст М.Мухін, Василь Олександрович 
перший, хто протягом багатьох років 
реалізовував зв’язок теорії і практики в межах 
однієї школи. Він також зумів пройти шлях від 
учителя-початківця до педагога-майстра. 

У розробці основних положень проблеми 
колективу В. Сухомлинський спирається на 
здобутки радянських теоретиків педагогіки 
колективу, учених які працювали в 20-30-тих рр. 
ХХ ст. Він критично аналізує досвід 
А.Макаренка, що ідеалізувався в радянську добу, 
виділяючи позитивні та помилкові положення 
його теорії. 

У цілому, сприймаючи постать Антона 
Семеновича позитивно, В.Сухомлинський 
пропонує розвивати його досвід, творчо 
удосконалювати, враховуючи динамічні зміни 
суспільства. Василь Олександрович 
переконаний, що життя довело неспроможність 
окремих теоретичних положень розробника 
колективу і вимагає їх перегляду. 

В.Сухомлинський зважує, що А.Макаренко 
виводив свою теорію з філософії та соціології, 
тому припустився суттєвих помилок, не зміг 
надати педагогічне тлумачення поняття 
колектив. Павлиський педагог переконаний, що 
педагогічний аспект визначення колективу 
повинен «обов’язково враховувати той реальний 
факт, що в школі є безліч колективів, що так 
званий первинний колектив і так званий 
суспільний колектив ніяк не можуть виразити 
всього багатства відносин, багатства інтересів – 
запитів школярів. Я глибоко переконаний, що не 
первинний колектив класу й інші колективи 
відіграють вирішальну роль у всебічному 
розвитку особистості» [7, с.68]. 

В. Сухомлинський не залишався осторонь 
нагальних питань, що обговорювались в 
наукових колах, зокрема брав активну участь в 
дискусії над проблемою «Колектив і 
особистість», що відбувалась в кінці 60-х рр.          
ХХ ст. Так, Василь Олександрович накреслив 
продуктивні положення, реалізація яких 
сприятиме еволюції поглядів на дитячий 
колектив.  
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Особлива роль колективу у педагогічній 
системі В.Сухомлинського  на думку М. Мухіна 
пов’язана з тим, що його “провідною домінантою 
виступає не колективне “Ми”, а автономне “Я” 
2, с. 115. Гармонійність взаємодії колективу й 
особистості залежить від ступеня пізнання 
учнями людини, її дій, і вміння “з позицій 
пізнаного і на основі самооцінки “будувати 
особисте “Я” 2, с. 297.  

Власне дитячий колектив В.Сухомлинський 
визначав як “складну духовну, трудову, 
організаційну спільність особистостей, які стоять 
на різних ступенях ідейного, інтелектуального, 
морального, естетичного, громадянського 
розвитку, при цьому кожна особистість завжди 
перебуває у внутрішньому русі” 6, c. 165. 

У роботі «Методика виховання колективу» 
Василь Олександрович виділив такі принципи, 
що забезпечують ефективність виховання 
шкільного колективу: 

 комуністична ідейність;  
 єдність ідейної та організаційної основ 

шкільного колективу;  
 керівна роль педагога-комуніста;  
 багатство відносин між учнями й 

педагогами, між учнями, між педагогами; 
 яскраво виражена громадянська 

складова духовного життя вихованців і 
вихователів; 

 самодіяльність, творчість, ініціатива; 
 постійне зростання духовних багатств, 

особливо ідейних та інтелектуальних; 
 гармонія високих, благородних 

інтересів, потреб і бажань;  
 створення і дбайливе збереження 

традицій, передача їх від покоління до покоління 
як духовного надбання; 

 ідейне, інтелектуальне, естетичне  
багатство взаємовідносин між шкільним 
колективом та іншими колективами 
нашогосуспільства; 

 емоційне багатство колективного життя; 
 сувора дисципліна і відповідальність 

особистості за свою працю і поведінку [7, с. 410]. 
Дотримання вище названих принципів при 

організації педагогічного процесу в Павлиській 
середній школі дозволило забезпечити 
врахування інтересів кожної особистості і 
спрямувати дію дитячого колективу на 
формування  творчої особистості кожного учня. 

Закономірно, що погляди Василя 
Олександровича відбивають особливості 
тогочасного суспільного ладу, комуністичної 
ідеології, прагнення до світлого майбутнього 
соціалістичного суспільства. Однак, 
комуністичне в ідеях В.Сухомлинського носить 
романтизований характер, поєднує 
загальнолюдські й національні цінності. У 

рецепції Павлиського педагога комуніст – носій 
найвищих ідеалів, найкращий прояв людяності. 

Аналіз педагогічного доробку 
В.Сухомлинського дозволив визначити 
теоретичні і практичні аспекти розробки ним 
основних шляхів створення дитячого колективу. 
До них, передусім, належать спільна діяльність і 
праця, які збагачені духовними й моральними 
ідеалами. Виховний результат, на думку 
педагога, залежить від ролі дітей в організації 
трудових справ, від поєднання праці і духовного 
життя вихованців, від того, наскільки активно 
школярі беруть участь у їх виконанні. 

В особистості в середовищі дитячого 
колективу розвивається одна з найтонших потреб 
– потреба в людині. Вона є важливою для дитини 
особливо підліткового та юнацького віку. Саме в 
середовищі однолітків дитина може проявити 
себе в усіх соціальних ролях, що виконує, 
відчути всю палітру емоцій, виявити та розвити 
свої креативні здібності завдяки участі в 
різноманітній діяльності. 

В. Сухомлинський був переконаний, що в 
дитячому колективі криється значний потенціал 
для формування творчої особистості. 
Сприймаючи творчість як «діяльність, в яку 
людина вкладає немов би частинку своєї душі, і 
чим більше вона вкладає, тим багатшою стає її 
душа» [7, с. 507] педагог уважав її найбільш 
дієвою у виховному процесі. Адже без участі у 
творчій діяльності неможливі будь-які взаємини 
між особистостями в колективі. 

Накреслюючи шляхи формування творчої 
особистості в колективі, В. Сухомлинський 
важливе значення надавав участі в цікавій 
культуротворчій співпраці дітей та дорослих. У 
ній переконливо обґрунтував види творчої 
діяльності школярів, виховні можливості 
кожного з виду мистецтва. В.Сухомлинський зі 
своїм колективом учителів і батьків реалізував 
досить широку палітру основних форм 
(індивідуальні, групові, колективні) і методів 
(розповідь, роз’яснення, бесіда, диспут, приклад, 
привчання, педагогічна вимога, заохочення, 
схвалення, демонстрація, ілюстрація, екскурсія 
та ін.) виховання творчої особистості засобами 
мистецтва. 

Практична творча діяльність в Павлиській 
середній школі спрямовувалася на переживання 
почуття насолоди від прекрасного, спонукала до 
індивідуальної та колективної творчості: 
літературних спроб, драматизації казок, 
оповідань, байок, роботи в теплиці, походів, 
екскурсій, слухання “музики природи” та ін.  

Отже, завдяки чітко спланованій і науково 
обґрунтованій системі впливів В.Сухомлинський 
створює сприятливі умови для розвитку творчої 
особистості, що забезпечуються дією таких 
факторів: система колективних стосунків; 
система стосунків «учитель-учень»; стосунки 
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учня з оточуючими людьми; діалогічний 
характер педагогічного спілкування; емоційне 
наповнення багатоманітних стосунків учня. 
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УДК 378.147 

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК 
ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ САМОВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  

Ірина СЕРЕДА (Миколаїв) 
У статті розглядається проблема самовиховання студентів як важливий фактор формування особистості 

громадянина України третього тисячоліття. Автором аналізуються шляхи активізації самовиховання студентів 
університету. Особлива увага приділяється можливостям практичного використання педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського у цьому процесі.   

Ключові слова: самовиховання, самовиховання студентів університету, фактор формування особистості 
громадянина України, шляхи активізації самовиховання, педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського. 

В статье рассматривается проблема самовоспитания студентов как важный фактор формирования личности 
гражданина Украины третьего тысячелетия. Автором анализируются пути активизации самовоспитания студентов 
университета. Особое внимание уделяется возможностям практического использования педагогического наследия 
В.А. Сухомлинского в этом процессе. 

Ключевые слова: самовоспитание, самовоспитание студентов университета, фактор формирования личности 
гражданина Украины, пути активизации самовоспитания, педагогическое наследие В.А.Сухомлинского.  
В умовах загострення глобалізаціїйних 

тенденцій у суспільстві, активізації 
євроінтеграційних процесів усе більшої уваги 
потребує людська особистість, її внутрішній світ, 
потреби, інтереси, почуття. Як зазначає 
В.Г. Кремень, в основу формування особистості 
треба покласти ідеї гуманістичної парадигми 
особистісно орієнтованої освіти й виховання, 
мета яких «не сформувати і навіть не виховати, а 
знайти, підтримати, розвинути людину в людині, 
закласти в ній механізм самореалізації 
особистості» [2, с.42]. Саме цій справі присвятив 
усе своє життя та діяльність видатний педагог 
В.О. Сухомлинський. І саме сьогодні його ідеї 
набувають особливої актуальності. Педагогічна 
система Василя Сухомлинського, як зазначають 
її дослідники М.Я.Антонець, В.Г.Кузь, 
М.І.Мухін, Н.С. Побірченко, А.Я. Розенберг та 
ін. [1; 3; 4], базується на науково обґрунтованій 
меті виховання – всебічному розвитку людини як 
особистості. 

На сучасному етапі розвитку національної 
системі освіти ідеалом виховання, що 
зафіксовано у відповідних державних 
документах (Концепція національного 
виховання, Національна програма виховання 
дітей та учнівської молоді, Національна 
доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 
та ін.), визнано гармонійно розвинену, 
високоосвічену, соціально активну й національно 
свідому людину, що наділена глибокою 
громадською відповідальністю, високими 
духовними якостями, родинними і 
патріотичними почуттями, є носієм кращих 
надбань національної та світової культури, 
здатну до саморозвитку і самовдосконалення.  

У зв’язку з цим основний акцент у 
навчально-виховному процесі пересувається із 
засвоєння певної суми знань на формування 
установок, ціннісних орієнтацій особистості, 
мотивів діяльності, на самоосвіту, 
самовиховання, творчу діяльність. Стає цілком 
зрозумілим, що для формування молодого 
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громадянина України третього тисячоліття 
однією з найактуальніших проблем виступає 
проблема самовиховання особистості. Великі 
можливості для активізації цього процесу несе 
система освіти сучасного університету.  

Традиційно самовиховання визначається 
науковцями як свідома діяльність людини, 
спрямована на вироблення в собі бажаних 
якостей. Виникаючи як результат та наслідок 
виховання, самовиховання розвивається за 
своїми законами. 

Це специфічна діяльність людини, 
головними характеристиками якої є насамперед 
її усвідомленість і цілеспрямованість, для якої 
характерний збіг суб’єкта і об’єкта діяльності. 
Самовиховання потребує певного рівня розвитку 
особистості: інтелекту, вольових процесів, 
самосвідомості. Тому студенти університету 
мають набагато ширші можливості і внутрішні 
ресурси для самовиховання, ніж, наприклад, учні 
середнього закладу освіти. Уся справа в тому, чи 
зуміють вони використати ці можливості, 
реалізувати свій особистісний потенціал.  

Педагогічна наука поки що не дає відповіді 
на питання, як у традиційній системі освіти 
виховати особистість із принципово новим 
рівнем розвитку самосвідомості й гуманним 
ставленням до світу. На жаль, не завжди 
використовуються навіть ті можливості, які 
надаються традиційною освітньою системою 
університету. Небагато в системі навчально-
виховної роботи і таких навчальних предметів та 
форм роботи, на яких студент пізнає себе як 
людину, як особистість, набуває рефлексивних, 
проективних вмінь, пізнає засоби виховного 
впливу на самого себе.  

На нашу думку, саме університетська 
система освіта має активізувати процес 
самовиховання студентів. Особливі потенційні 
можливості, як нам уявляється, закладено в 
навчально-виховному процесі на гуманітарних 
факультетах, зокрема, філологічних. Це 
пов’язано з тим, що студент, навчаючись на 
гуманітарному факультеті університету: 

 засвоює значно більший обсяг дисциплін 
гуманітарного змісту; 

 більш детально вивчає педагогіку і 
психологію, що за умови відповідного їх 
викладання значно поширює можливості у 
самовихованні; 

 вивчаючи фахові дисципліни (зокрема, 
мову і літературу), збагачується не лише 
інтелектуально, а і морально, знайомиться з 
особливостями інших культур, розвиває 
толерантне ставлення до них; 

 залучається до системи поза-аудиторної 
та виховної роботи, яка має відповідне 
спрямування: мовно-літературні гуртки, 
факультативи, клуби, театральні студії. 

Як бачимо, потенціал є досить значний. Але 
наша практика роботи в університеті приводить 
до невтішних висновків, що, якщо на 1 курсі 
університеті проблеми самовиховання, 
самовдосконалення турбують 96 відсотків 
студентів, то вже на 4 курсу цей відсоток 
знижується до 83. Тобто згасає інтерес, 
відповідно згасає стійка мотивація цієї 
діяльності. І як результат – певна частина 
випускників університету, які не ставлять перед 
собою ні високих професійних, ні життєвих 
цілей, і відповідно не досягають у житті (навіть 
при досить сприятливих зовнішніх умовах) того 
професійного та соціального рівня, якого могли б 
досягти потенційно. 

Тому нагальною потребою університетської 
освіти, і особливо виховання, є активізація 
самовиховної діяльності студентів. На нашу 
думку, це має бути комплекс факторів, 
здійснюючих вплив на студента в цьому 
відношенні: використання можливостей 
дисциплін психолого-педагогічного циклу, 
фахових дисциплін, спецкурсів, виховної роботи 
в університеті, побудови гуманістичних, суб’єкт-
суб’єктних відносин викладачів і студентів, 
тобто створення відповідного виховного 
середовища, яке б сприяло активному 
самовихованню. 

Одним із дієвих засобів самовиховання 
студентів гуманітарних факультетів університету 
є використання в навчально-виховному процесі 
творчої спадщини видатних вітчизняних 
педагогів, перш за все В.О. Сухомлинського. 
Творчість Василя Сухомлинського, його наукові, 
публіцистичні праці, статті проникнені ідеями 
гуманізму, віри в людину, орієнтацією на 
особистість та її розвиток.  

Звертаючись до проблеми самовиховання в 
творчості В.О. Сухомлинського, можна 
стверджувати, що самовиховання особистості 
посідає дуже важливе місце в його педагогічній 
спадщині. “Сто порад учителеві”, “Народження 
громадянина”, “Як виховати справжню людину”, 
“Листи до сина” – ось далеко не повний перелік 
праць, у яких автор розмірковує над проблемами 
самовиховання, дає практичні поради. Причому 
поради як для молодших школярів, так і для 
підлітків, юнаків, студентів і молодих вчителів. 
Уся творчість В.О.Сухомлинського, його 
наукові, публіцистичні праці, статті проникнені 
глибокою духовністю, гуманізмом. Його праці 
сповнені ідеєю віри у можливості людини, 
переконанням у необхідності глибокого, але 
делікатного проникнення у її багатий, складний і 
вельми вразливий внутрішній світ з метою 
допомоги на складному і суперечливому шляху 
особистісного розвитку і самовдосконалення. 

Які ж загальні основи самовиховання 
визначаються В.О.Сухомлинським? Наведений 
нижче матеріал використовується нами на 
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лекціях з таких дисциплін, як: “Вступ до 
спеціальності” при вивченні теми “Ідеал 
виховання і самовиховання особистості”, 
“Педагогіка” (розділ “Теорія виховання”) при 
вивченні теми “Самовиховання особистості”, а 
також спецкурсу “Самовиховання особистості 
студента” при вивченні теми “Розвиток ідей 
самовиховання в історії людства”. 

Так, В.О.Сухомлинський вважав, що у 
вихованні особистості одна з провідних ролей 
належить самовихованню [5, с. 602]. 
Самовиховання, на його думку, передбачає віру 
людини в людину, звернення до честі і гідності 
особистості, її повагу до себе. “Самовиховання 
потребує дуже важливого, могутнього стимулу – 
почуття власної гідності, поваги до самого себе” 
[5, с. 602]. Важливою умовою, без якої 
неможливе самовиховання, є усвідомлення 
вихованцем свого власного становлення, 
розуміння і переживання того, що сьогодні він 
став кращим, ніж учора. 

Самовиховання вимагає певного стилю 
виховного впливу: в колективі має панувати 
спокій, жодного крику, нервовості. Там, де все 
будується на покараннях, немає самовиховання, 
а без нього не може бути і нормального 
виховання. Адже покарання вже звільняє 
вихованця від докорів сумління, а совість – це ж 
головний двигун самовиховання [5, с. 602]. Чим 
більше людину критикують, карають, тим менше 
в неї розвивається здатність до самовиховання. 
Педагогічне керівництво самовихованням – це 
перш за все стосунки між педагогом і 
вихованцем, проникнені глибокою взаємною 
вірою в добрі наміри. 

В.О.Сухомлинський виділяє кілька сфер 
самовиховання: сфери моралі, праці й навчання, 
фізичної культури, зазначаючи при цьому, що всі 
вони взаємопов’язані, бо весь процес 
самовиховання – це єдність складної роботи 
розуму й серця, єдність почуттів і переконань [5, 
с.607]. 

Аналізуючи глибинні зв’язки між 
вихованням і самовихованням, видатний педагог 
акцентує увагу на тому, що традиційна позиція 
вихователів, громадськості полягає в тому, щоб 
якнайбільше охопити учнів виховним процесом 
у школі. До учня ставляться як до об’єкта 
виховання, якого весь час треба опікувати, 
“вести за руку”, щоб вберегти від негативного 
впливу. Але ж в житті людині часто доведеться 
залишатись наодинці зі своєю совістю. Тому 
тільки виховання, що веде до самовиховання – є 
справжнє виховання [7, с.244]. 

Важливим чинником самовиховання Василь 
Сухомлинський вважав те, щоб людина якомога 
частіше залишалася наодинці з працею, щоб 
єдиним стимулом було для неї власне сумління. 
“Уміння бути стійким і мужнім у ті години, коли 

тебе ніхто не перевіряє – це, можна сказати, 
уроки самовиховання” [7, с. 518-519]. 

Великі можливості творчого використання 
ідей, порад В.О. Сухомлинського ми бачимо під 
час проведення практичних занять з педагогіки, 
основ педагогічної майстерності, методики 
виховання, у виховній роботі університету, 
системі кураторства. 

Так, наприклад, при вивченні теми “Методи 
виховного впливу” (Теорія виховання) зі 
студентами 2-го курсу проводимо міні-диспут на 
тему: “Покарання чи докори сумління ?” (Що 
більше сприяє самовихованню? Як пробудити 
совість? Яку позицію слід обрати вихователю?). 
При цьому використовуються положення 
В.О.Сухомлинського про те, що покарання не 
спонукає до самовиховання [7, с. 519]. 
Покарання, за висловом мудрого мислителя і 
знавця душі Ф.М.Достоєвського, звільняє 
людину від мук совісті. “Виховувати самого себе 
– значить переживати докори сумління. І в місії 
вихователя, мабуть, найважче – вчити дитину 
залишатись наодинці зі своєю совістю” [7, с.519].  

Для проведення виховних (кураторських) 
годин зі студентами ми використовуємо 
тематику диспутів, запропонованих 
В.О.Сухомлинським в його “Листах до сина” [6, 
с.647]: “Кого я вважаю взірцем для 
наслідування”; “Людський ідеал та ідеальна 
людина”; “Моральність і краса” та ін. 

Велику увагу ми надаємо як активізації 
мотивів самовиховання, так і технологічним 
аспектам цієї діяльності. Тому важливо, на нашу 
думку, щоб студенти оволодівали не лише 
теоретичними аспектами самовиховання, а і його 
практичними навичками. Першим кроком для 
цього є пізнання себе як особистості шляхом 
самоспостереження, тестування, випробовування 
в різних видах діяльності (підготовка виступу 
перед аудиторією, організація виховного заходу, 
участь у художній самодіяльності, шефська 
робота тощо). 

Одним з важливих організуючих моментів у 
самовихованні є, на нашу думку, ведення 
студентами “Щоденників особистісно-
професійного самовиховання”, починаючи з 1-го 
курсу. Нами пропонуються такі розділи 
щоденника: “Моє життєве кредо (девіз)”, “Власні 
правила самовиховання”, “Основні життєві цілі”, 
“Самопізнання”, “Програма особистісно-
професійного саморозвитку”, “Мої досягнення” 
тощо. Щоденники ведуться протягом усього 
навчання в університеті. Головна мета такої 
діяльності – спонукати студента замислитись над 
своїм життям, над життєвими цілями, планами; 
навчитись краще, раціональніше організовувати 
свою життєдіяльність: навчальну, особисту, 
професійну тощо; сприяти оволодінню 
студентами рефлексійними вміннями, методами 
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самоаналізу, самоконтролю і самозвіту. При 
складанні програм і планів самовиховання ми 
пропонуємо студентам ознайомитись з творами 
В.О.Сухомлинського, наведеними вище, 
особливо звертаємо увагу на “Листи до сина” [6, 
с. 582-657].  

До цієї праці звертаємось на практичних 
заняттях спецкурсу “Самовиховання особистості 
студента”, який викладається на 1-му курсі і 
спрямовується на ознайомлення студентів з 
теорією самовиховання та оволодіння ними 
технологічними основами самовиховної 
діяльності. При вивченні теми “Роль 
самовиховання в житті студента університету” 
студентам пропонується виконати творче 
завдання: скласти “Заповіді сучасного студента”, 
які стосуються організації власної 
життєдіяльності, правильного розподілу часу, 
самовдосконалення.  

Активізуючий вплив на самовиховання 
студента під час ознайомчої педагогічної 
практики (2-3 курс) має залучення до виховної 
роботи школи. Ми пропонуємо кожному 
студенту-практиканту підготувати і провести 
виховний захід з проблем самовиховання для 
учнів того віку, з яким студент працюватиме. 
Форма проведення обирається студентом 
індивідуально. Це може бути виховна бесіда, 
диспут, святковий вечір тощо. В підготовці цього 
заходу ми пропонуємо використовувати статті 
В.О.Сухомлинського: “Виховання і 
самовиховання”, “Бачити себе”, поради № 41, 82-
87, 99 з книги “Сто порад вчителеві”. 

Для активізації самовиховання студентів 
університету велике значення має 
самовираження студентів в різних видах 
діяльності, в тому числі і наукової. Для студентів 
3-го курсу при вивченні “Основ наукових 
досліджень” та написанні курсових робіт нами 
пропонуються теми міні-досліджень з проблем 

самовиховання, частина яких пов’язана з 
творчістю В.О.Сухомлинського: “Проблема 
формування культури самовиховання 
особистості у творчості В.О.Сухомлинського”; 
“Зв’язок виховання і самовиховання 
особистості”; “Організація самовиховання 
школярів за В.О.Сухомлинським”; 
“Використання ідей В.О. Сухомлинського для 
активізації самовиховання студентів 
університету”; “Проблема самоосвіти у творчій 
спадщині В.О.Сухомлинського”. 

Отже, творче використання ідей 
В.О.Сухомлинського в навчально-виховному 
процесі університету надає нові можливості для 
гуманізації цього процесу, для формування 
педагогіки життєтворчості, провідною ідеєю якої 
є активне самовиховання особистості впродовж 
усього життя. 
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ІДЕЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
У ПОГЛЯДАХ СУЧАСНИХ УЧЕНИХ НА ПЕДАГОГІКУ  

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Ірина СІДАНІЧ (Київ) 

У статті на основі аналізу наукового доробку В.Сухомлинського представлено оригінальні погляди вітчизняних учених 
на духовне і моральне виховання дітей в Павлиській школі, розкрито особливості духовно-морального виховання дітей у 
вітчизняній школі, форми, методи та засоби його здійснення.  

Ключові слова: духовність, моральна свідомість, духовно-моральне виховання, сучасна вітчизняна школа. 
В статье на основе анализа научного наследия Василия Сухомлинского представлены оригинальные взгляды 

отечественных ученых на духовное и нравственное воспитание детей в Павлышской школе, раскрыты особенности 
духовно-нравственного воспитания детей в отечественной школе, формы, методы и средства его осуществления. 

Ключевые слова: духовность, нравственное сознание, духовно-нравственное воспитание, современная отечественная 
школа. 
Постановка проблеми. Важливим 

чинником зміцнення гуманістичних основ життя 
українського суспільства, утвердження між 
людьми високої духовності та моралі є 
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виховання дітей. Держава, школа, церква і сім’я 
покликані забезпечити духовне зростання 
особистості, створивши відповідні умови для 
духовно-морального виховання дітей, сприяння 
духовному, інтелектуальному, фізичному 
розвитку дитини. 

Стан дослідження проблеми. Відомі 
українські дослідники та науковці І. Бех, 
А. Богуш, І. Зязюн, М. Євтух, К. Журба, 
Е. Помиткін, О. Сухомлинська з’ясовують 
соціально-психологічні та педагогічні чинники 
духовно-морального виховання дітей, принципи, 
напрями його організації, технологічні засоби 
його вивчення та формування.  

І. Бех досліджуючи психологію духовності 
В. О. Сухомлинського як спробу методологічної 
рефлексії у монографії «В. О. Сухомлинський у 
роздумах сучасних українських педагогів» 
розкрив естетику духовності, почуття 
сердечності у виховній спадщині 
В. Сухомлинського, визначив сутність моральної 
самосвідомості особистості як предмет 
докладання педагогічних зусиль та інші 
педагогічні явища в науковому доробку 
видатного українського вченого-педагога [2]. 

Н. Мирончук, аналізуючи морально-
духовний розвиток особистості у системі 
гуманістичного виховання В.О. Сухомлинського, 
запропонувала систему навчально-виховної 
роботи з дітьми в сучасній українській школі [3]. 

Т. Поніманська, охарактеризовуючи 
педагога як співавтора духовного простору 
дитини в системі гуманістичного виховання 
В. О. Сухомлинського, висвітлила різні аспекти 
духовно-морального життя дитини. Увесь цей 
комплекс питань розглянуто в тісному 
взаємозв’язку з історією та новітніми 
досягненнями в галузі навчання та виховання 
дітей і молоді, а також на тлі викликів і загроз, 
що існують у сучасній вітчизняній освіті. 

Мета статті – проаналізувати погляди 
вітчизняних учених на зміст духовного і 
морального виховання дітей у Павлиський школі 
В. Сухомлинського, розкрити особливості 
змісту, форм і методів духовно-морального 
виховання в сучасній вітчизняній школі. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічний 
світ Василя Олександровича Сухомлинського 
(1918–1970) складний і різноманітний. Він 
постійно осмислюється вченими-педагогами 
нової доби. Щоб глибоко зрозуміти мислителя, 
слід осягнути глибини його гуманістичного 
світогляду, який виливався у педагогіку вищої 
мудрості. На думку академіка І. Беха, звернення 
до текстів В. Сухомлинського, крім пізнавальної, 
має ще не менш значущу мету – вичленити й 
осмислити духовну реальність, яка в них 
відображена іноді виразно, іноді імпліцитно. 
Проблематика духовної реальності 

В. Сухомлинського, як вважає вчений, становить 
незаперечний теоретико-прикладний інтерес, 
оскільки розширює наші уявлення про 
особистість та її внутрішнє життя. Опертя на 
рефлексивну позицію щодо творчого доробку 
видатного педагога є підставою говорити про 
зовсім іншу смислову площину, у якій мають 
вирішуватися найгостріші питання духовності 
людини.  

На думку вченого, дуже важливим є те, що 
педагогічне осмислення В. Сухомлинським 
проблеми моральної самосвідомості особистості 
збіглося в часі з найбільш вираженим державним 
ідеологічним тиском щодо цього аспекту 
наукових досліджень. В його творах є низка 
суджень, положень, синтез яких дає можливість 
розглянути позицію автора щодо ролі 
самосвідомості у духовно-моральному розвитку 
особистості в процесі духовного виховання 
дитини. 

І. Бех вважає, що у педагогічній 
феноменології В. Сухомлинського насамперед 
потрібно виокремити відповідну методологічно-
виховну лінію. Виховна стратегія В. 
Сухомлинського – це глобальна антиномія 
(суперечність) „навколишній світ – людина”. 
Пізнання цієї антиномії, тобто довкілля і самої 
себе, людиною для В. Сухомлинського не було 
самоціллю. Це необхідний, однак тільки перший 
етап. Основна мета полягала у вихованні в 
людини такого ж усезагального ставлення до 
світу. Для В. Сухомлинського світ пізнання – це 
передусім глибоке осягнення цінностей, 
матеріальних і духовних скарбів, набутих 
людством [2]. 

Академік І. Бех наголошує на тому, що 
перечитувати твори вченого-педагога необхідно 
з метою виявлення єдності минулого і 
теперішнього як рушійної сили духовно-
морального становлення особистості. Вчений 
підкреслює, що В. Сухомлинський створив 
спеціальну виховну програму „Подорожі в 
минуле рідного краю”. Так він назвав екскурсії 
та походи в поле, в ліс, на берег річки, в сусідні 
села, де діти відчували й усвідомлювали, що 
пов’язує минуле із сьогоденням у духовному 
житті нашого народу. 

Неоціненний педагогічний досвід 
В. Сухомлинського дав можливість відкрити 
велику істину щодо значення індивідуального 
буття дитини, його неповторності та впливу на 
хід її особистісного становлення. Людське 
існування (екзистенція) як тонка психологічна 
тканина має бути розгорнутою книгою для 
справжнього вихователя – ця ідея пронизує 
творчість великого педагога. Вона була й 
конкретним утіленням гуманізму як 
визначального педагогічного засобу й мети 
виховання. 
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На думку І. Беха, з гуманізмом 
В. Сухомлинський пов’язував творення людини, 
розглядаючи його не лише як головне 
педагогічне завдання, а й як важливу місію 
суспільства. Критерієм вихованості 
високогуманної особистості, за логікою 
В. Сухомлинського, є не лише рівень 
моральності особистості, а й уміння та бажання 
повторити себе насамперед у своїх дітях, 
піднести їх до вищого ступеня людської краси й 
духовності. 

У цьому зв’язку поняття духовність мало 
для Василя Олександровича не тільки 
філософсько-світоглядний вимір, а й 
педагогічно-прикладне значення. Стратегія 
добра мала бути єдиним орієнтиром у побудові 
одухотвореної життєдіяльності особистості на 
кожному її віковому рубежі. Безперечно, ця 
особистісна домінанта не могла з’явитись у 
внутрішньому світі дитини, її морально-
духовному образі „Я” спонтанно. Для цього 
потрібна науково обґрунтована виховна система. 
Тож В. Сухомлинський наполягав, щоб дитина 
розуміла й серцем відчула, що кожний її крок, 
кожний учинок відображається в духовному 
житті того, хто поруч з нею: батька, матері, 
вчителя, товариша, „чужої” людини. 

Ми погоджуємось з висновками І. Беха про 
те, що естетика духовності В. Сухомлинського – 
це особливе естетичне переживання як 
переживання ідеального в собі, набутого 
роботою власної душі. При цьому людина 
отримує повноцінну духовну свободу як духовну 
силу, яка піднімає її над світом вітальних потреб 
– нижчих за своєю особистісною цінністю. 
Духовна краса – явище, що розвивається, і 
педагог має докласти всіх зусиль, щоб піднести її 
на вищий ступінь, забезпечити духовну зрілість 
вихованця. 

Духовна краса тільки тоді набуває 
глибокого суб’єктивного і суспільного сенсу, 
коли вона проявляє себе як велика праця. 
Найскладнішим, болісно напруженим, 
щасливим, одухотвореним високими спонуками 
трудом В. Сухомлинський вважав любов до 
людини. „Щоб по-справжньому любити, – 
зауважував він, – треба мати могутню духовну 
силу. І місія школи, сім’ї, місія старших поколінь 
полягає в тому, щоб удихнути в людину цю 
мудру силу” [2, 251]. 

У виховному процесі В. Сухомлинський, як 
наголошує вчений І. Бех, особливого значення 
надавав вірі дитини, насамперед вірі у високе, 
ідеальне, непорушне, яка є осереддям людської 
краси. Пізнання вірою починається в сім’ї. 
Батьки, які живуть у злагоді, в родині, де 
панують взаємини чутливості до слова, думки і 
почуття, до погляду і найменшого відтінку 
настрою, – вважав В. Сухомлинський, – 
уявляються дитині чимось непорушним і вічним. 

У взаєминах добра, злагоди, взаємної допомоги і 
підтримки, духовної єдності і щирості, довіри і 
поваги батьків перед дитиною розкривається те 
високе, ідеальне, на чому утверджується її віра у 
людську красу. Естетика духовності для 
В. Сухомлинського була не суто академічною 
проблемою, а стратегічним напрямом його 
виховних зусиль, педагогічною заповіддю для 
наступних освітянських поколінь [2]. 

Т. Поніманська наголосила на тому, що у 
виховному процесі В. Сухомлинський 
особливого значення надавав вірі дитини, 
насамперед вірі у високе, ідеальне, непорушне, 
яка є осереддям людської краси: «Пізнання 
вірою починається в сім'ї. Батьки, які живуть у 
злагоді, в родині, де панують взаємини 
чутливості до слова, думки і почуття, до погляду 
і найменшого відтінку настрою, – вважав 
В. Сухомлинський, – уявляються дитині чимось 
непорушним і вічним. У взаєминах добра, 
злагоди, взаємної допомоги і підтримки, 
духовної єдності і щирості, довіри і поваги 
батьків перед дитиною розкривається те високе, 
ідеальне, на чому утверджується її віра у 
людську красу» [4]. 

Витоками коріння духовності для дитини 
він вважав любов до матері й батька, дідуся й 
бабусі, народної пісні й казки, до вітчизняної 
історії. Духовний розвиток дитини він будував 
на основі взаємовпливу розумового, фізичного, 
трудового, естетичного виховання з 
обов’язковим залученням до цього школи, сім’ї, 
громадськості. Максимальне задоволення 
духовних потреб школяра, їх розвиток і 
виховання – це головне завдання школи [6]. 

Дослідниця доводить, що величезну виховну 
роль у духовному світі дитини 
В. Сухомлинський відводить слову – це слово 
вчителя, книга, мова живопису тощо. Вони 
покликані пробудити допитливу думку дитини, 
сприяти вияву творчої індивідуальності, 
розвитку пізнання. Одним із засобів формування 
інтересів особистості є книга, якій 
В. Сухомлинський надавав винятково важливого 
значення. Педагог ретельно відбирав літературу 
для читання з урахуванням вікових особливостей 
дитини. „Читання, слухання художнього твору – 
своєрідний творчий процес, – писав він, – учень, 
який читає літературний твір, наповнює його 
пристрастю свого серця – він або захоплюється 
красою, благородством, моральною величчю, або 
ж відчуває обурення” [4, 52]. 

Учена Т. Поніманська констатує, що 
В. Сухомлинський ввів до педагогічної науки 
такі поняття, як „духовність”, „одухотвореність”, 
„культура почуттів”. Особливу увагу 
В. Сухомлинський приділяв проблемі 
морального виховання особистості. В арсеналі 
його педагогічної теорії з’явилися такі 
нестандартні для науки поняття, як душа, 
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душевність, духовність, духовна діяльність, 
сердечність, співпереживання, людяність тощо 
[4, 53]. Дехто із відомих дипломованих 
„корифеїв” педагогічної науки поспішив піддати 
критиці моральні заповіді, покладені В. 
Сухомлинським в основу загальнолюдських 
цінностей, а самого автора звинуватити у 
„богопроповідництві”. 

Ми тільки сьогодні починаємо 
усвідомлювати, як глибоко і масштабно мислив 
видатний педагог, наскільки чітко і багатогранно 
бачив він основні стратегічні завдання у 
формуванні особистості.  

Виховний процес, як зазначав педагог, 
повинен базуватися на органічному поєднанні 
різноманітних форм, методів і засобів впливу на 
дитину. Так, будучи сам людиною праці, 
В. Сухомлинський дбав про те, щоб його 
вихованці були не пасивними спостерігачами 
чиєїсь праці чи її споживачами, а самі постійно 
створювали і примножували багатство свого 
народу. Це педагогічне кредо базувалось на 
глибокій переконаності в тому, що чим більше 
зробить підліток, чим більше фізичних і 
духовних сил вкладе він у те, щоб рідна земля 
стала багатшою, тим чутливішим стане 
патріотичне бачення світу [7]. 

Одночасно В. О. Сухомлинський виступав 
за органічне поєднання дії мозку, рук і душі. У 
моральному вихованні, як зазначав він, має 
вирішальне значення не те, скільки дерев 
посадила особистість, а чим стало для неї хоч би 
єдине деревце, як воно ввійшло в її серце. За 
таких умов і суть виховання, на його думку, 
перш за все, повинна полягати в тому, щоб 
виробити, відточити в людині здатність бути 
вихованою. Цей внутрішній стан людини 
характеризується чуйністю душі, чуйністю серця 
вихованця до найтонших відтінків слова 
вихователя, до його поглядів і жестів, до 
посмішки, до замріяності та мовчання [6]. 

Т. Поніманська підкреслила, що центром 
педагогічної системи В.Сухомлинського завжди 
була дитина з її реальним духовним світом – 
самоцінна, складна, духовна істота, яка постійно 
розвивається. Видатний педагог у 50–60 роки 
ХХ ст., випередивши не лише педагогічні, а й 
філософські та соціологічні наукові прогнози, 
вказував на необхідність гуманізації освіти й 
утілив цю ідею в своїй практичній діяльності [4]. 

Ми погоджуємось з висновками вченої, що 
категорії душі та гуманізму є ключовими у 
педагогіці В. Сухомлинського. Сам педагог 
визначив кредо виховання так: „Я впевнений, що 
лише людяністю, ласкою, добротою – так, 
простою людською добротою можна виховати 
справжню людину... Я стояв і стояти буду на 
тому, що найстрашніше зло, яке загрожує юній 

душі, – якщо з ним не боротися і не попереджати 
його добром – це байдужість до людини” [7].  

Ми переконані, що у педагогічній теорії і 
практиці В. Сухомлинського знайшли втілення і 
розвиток головні ідеї вітчизняної гуманістичної 
педагогіки. Гуманність є соціально-педагогічною 
основою педагогіки В. Сухомлинського, 
ціннісним підґрунтям його педагогічної 
творчості. Справжня любов до вихованців, 
вважав видатний педагог, полягає у бажанні дати 
їм те, що є дорогим для самого себе. 

Т. Поніманська зазначила, що заслугою 
В. Сухомлинського є те, що в основу виховання 
він поклав визнання особистості людини, яка 
розвивається, вищою соціальною цінністю, а 
весь педагогічний процес насичував проблемами 
людини, її духовного світу. Повноцінне 
виховання – це виховання добром, піднесення 
гідності, недоторканості, особистої честі дитини, 
її можливість мати власну думку, особистий 
погляд на все. Таке ставлення до дитини 
В. Сухомлинський називає щастям педагога. 
Здійснити такий підхід до виховання може 
педагог з багатим духовним світом, „хто народом 
і суспільством уповноважений творити людське 
щастя, тобто виховувати по-справжньому” [4]. У 
книзі „Серце віддаю дітям” педагог зазначає: 
„...якщо дитина не вміє бачити в очах іншої 
людини, що в неї на серці, – вона ніколи не стане 
справжньою людиною” [4, 69]. Опановувати 
науку людяності потрібно вже у наймолодшому 
віці. Глибоке вміння відчувати духовний світ 
вихованців учений-гуманіст визначає як 
найголовнішу рису педагогічної культури – це 
здатність приділити вихованцеві стільки уваги й 
духовних сил, скільки потрібно для того, щоб 
дитина відчула, що вона не байдужа педагогу. 

Результатом духовно-морального виховання 
дітей є засвоєння нею системи морально-етичних 
норм, основ духовної культури, сформованість 
духовних запитів, потреб та інтересів. Проблеми 
духовно-морального розвитку особистості 
дитини – самоцінної, складної, духовної істоти – 
стали осередком педагогічної системи В. 
Сухомлинського. „Ми творимо Людину, як 
скульптор творить свою статую з безформного 
шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої 
брили лежать прекрасні риси, які потрібно 
добути, очистити від усього зайвого” [7, 478].  

Як вважає Н. Мирончук, видатний учений-
гуманіст теоретично обґрунтував та практично 
реалізував ефективну модель духовно-
морального розвитку особистості. Головним для 
педагога є визначення та практична реалізація 
відповідного змісту, оптимальних форм і методів 
духовно-морального виховання дітей в школі. 
Учений пов’язував моральне виховання 
особистості з її розумовим розвитком, оскільки 
морально-духовні утворення, які за своєю 
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природою є емоційними, завжди містять 
пізнавальну складову. Особистість свідомо 
привласнює певні морально-духовні цінності, які 
виявляються у її вчинках [3]. 

В. Сухомлинський подає важливі норми 
моральності, дотримання яких зводиться до 
плекання в собі добра, правди, честі, духовної 
краси, моральної гідності, доблесті, творіння 
добрих справ, учинків, а також протистояння 
злу, неправді, безчестю, потворності, викриття 
моральної безхребетності, безпринципності, 
егоїзму, пристосуванства. Ці знання він називає 
„азбукою самопізнання і самоствердження, 
культурою духовного життя особистості” [5, 
108]. 

Н. Мирончук, досліджуючи морально-
духовний розвиток особистості у системі 
гуманістичного виховання В. Сухомлинського, 
констатує, що процес морально-духовного 
розвитку особистості можливий лише за умови 
багатогранної духовної діяльності, без якої, на 
думку вченого-педагога, немає прагнення до 
ідеалу, немає людської особистості. „Уся 
майстерність виховання полягає в тому, щоб, 
знаючи, якою повинна бути людина, вміти 
одухотворити її прагненням до свого власного 
ідеалу” [5, 532].  

Дослідниця доводить, що В. Сухомлинський 
вважав, що ідеал – це духовна серцевина 
особистості. Прагнення до ідеалу – це перший 
поштовх, стимул до самовиховання, без якого 
духовне життя особистості не є повноцінним. З 
огляду на це, вченому-педагогові важливим 
бачиться розвинути у підлітків, юнаків і дівчат 
здатність бути виховуваними, навчити їх 
виховувати самих себе. „Здатність бути 
виховуваним – це чутливість душі, чутливість 
серця вихованця до найтоншого відтінку слова 
вихователя, до його погляду, до руху, до 
посмішки, до задумливості й мовчазності...” [6, 
494].  

Програма виховної роботи з учнями, на 
думку В. Сухомлинського, повинна розкривати 
перед школярем той моральний ідеал, який у 
скарбниці духовних цінностей суспільства є 
критерієм моральності, певним взірцем 
високоморальної поведінки. Моральні скарби 
суспільства, які відкриває перед школярем 
учитель, стають індивідуальним надбанням 
кожного з них, перетворюються в норми і 
правила моральної поведінки. Пізнаючи 
моральну красу, добро, справедливість, 
вихованець пізнає власну особистість, „починає 
міряти себе найвищою міркою моральності” [6, 
257].  

Першорядна роль у духовно-моральному 
розвитку особистості належить єдності 
свідомості та моральних почуттів. Духовне 
благородство дитини формується у навчанні 

„відчувати людину, пізнавати не лише розумом, 
але і серцем усе, що відбувається в її душі” [5].  

Духовність не приписується індивідові 
ззовні; вона „виростає” зсередини разом із 
особистісним „Я” людини, а часто навіть 
випереджає його формування і виражається 
лише в суспільно значущих прагненнях. Виявом 
духовності є совість, яка завжди є 
самооцінюванням [1].  

Для формування багатого духовного світу 
школярів слід обирати такі способи і прийоми 
спонукання до активної діяльності, які 
розкривають перед вихованцями перспективу 
подолання труднощів, пробуджують у них такі 
емоції, як почуття гідності, честі, самоповаги [5].  

Необхідно розвивати в особистості потребу 
в духовних цінностях, у духовному спілкуванні, 
докладати зусиль задля подолання погляду 
соціального середовища на пріоритет моральних 
цінностей; створювати ситуації для морально-
духовного самовипробування дитини (суд 
совісті, почуття провини, сорому, страху).  

Важливим, необхідним елементом 
духовного життя особистості є усвідомленість 
вольових зусиль, свідоме керування ними. 
Вольові зусилля як активні прояви думок і 
почуттів народжуються тоді, коли вихованець 
переконаний, що робота, яку він здійснює, не є 
межею, коли перед ним відкривається 
перспектива більш серйозної праці [6, 219-220].  

Н. Мирончук робить висновок, що 
свідомість, моральний ідеал, воля є потужною 
спонукальною силою особистості до здійснення 
духовної діяльності. Багатство духовного життя, 
на думку вченого-педагога, починається там, де 
благородна думка і моральне почуття, 
зливаючись воєдино, проявляються у 
високоморальному вчинкові. В. Сухомлинський 
розробив програму формування моральних 
звичок, яку ефективно застосовував у своїй 
практичній діяльності. Ефективність керівництва 
духовним життям за будь-яких умов залежить 
насамперед від характеру активної діяльності: 
від того, як вона утверджує в свідомості школяра 
величні благородні почуття і до якої нової, більш 
серйозної, діяльності вона його спонукає: 
„Багате духовне життя характерне тим, що 
учень, долаючи труднощі в ім’я суспільних 
інтересів, усвідомлює себе як особистість 
осмислює свою моральну гідність. Без подолання 
труднощів самоутвердження неможливе, 
неможливе й багате духовне життя, 
уповільнюється духовний розвиток” [5, 221].  

Чим більше властиве діяльності вихованців 
подолання труднощів, тим глибший їх духовний 
розвиток, тим яскравіше помічається єдність 
думки, емоцій і їх активного прояву – вольових 
дій. Усвідомлення своєї переваги над 
труднощами, усвідомлення ролі інтелекту й 
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розуму в цій перемозі є найважливішим 
стимулом духовного життя вихованців [3].  

На переконання В.Сухомлинського, 
справжня духовно-моральна досконалість 
особистості неможлива без постійної праці над 
собою. Ця досконалість пов’язана з процесами 
глибокого духовного очищення, пробудження 
всіх людських можливостей і здібностей, росту 
свідомості й самосвідомості особистості.  

Ми погоджуємось з тим, що вогнищем 
духовного життя є школа. Місія педагога полягає 
в тому, щоб у школі в усій повноті розкривалося 
багатство інтелектуальної, емоційної, моральної 
сфер духовного життя особистості. 
В. Сухомлинський називає два джерела духовно-
морального виховання особистості, зокрема, 
спеціально створені моральні, трудові, творчі 
взаємини у колективі, слово вихователя, 
передача молодому поколінню етичних 
цінностей та середовище, яке дає дитині наочні 
уроки, які розкривають зміст моральних понять 
[3].  

На думку педагога-практика, виховний 
задум має здійснюватися активною діяльністю 
самих учнів. Вихованцеві слід не лише 
демонструвати зразки духовно-морального 
життя, а ставити їх у позицію суб’єкта суспільно 
значущої дії. Через те у Павлиській школі 
упроваджувалися різні форми роботи за участі 
школярами з урахуванням специфіки їх вікового 
періоду. Це, зокрема, створення Куточка Казки, 
або Куточка Краси, походи місцями бойової 
слави, екскурсії, знахідки матеріальних і 
духовних цінностей, літературно-творчі гуртки, 
шкільний літературний журнал „Наша творчість” 
тощо. Педагог неодноразово наголошував (та 
дотримувався цього принципу в практичній 
діяльності), що кожна виховна справа має стати 
суттю духовного життя школярів, а не 
прив’язуватися штучно. Він застерігає від вияву 
псевдотурботи про моральність дитини (яка не 
передбачає індивідуально спрямованої роботи з 
вихованцем, з його емоційно-почуттєвою 
сферою): На його думку, усі види діяльності 
мають проходити через сферу почуттів школяра. 
Істотним засобом самоствердження особи, її 
духовного розвитку педагог вважав працю, 
виховний вплив якої забезпечується тим, що 
вона залишає відбиток у думках і почуттях 
вихованця, глибоко зачіпає його вольову сферу. 
„Утвердження особистості в праці, 
матеріалізація духовних рис і якостей у тому, що 
творять руки й розум, – це і є, образно кажучи, 
нитка, що зв’язує працю і духовне життя” [5, 
489].  

Духовне спілкування між педагогами і 
учнями, на думку педагога, це втілення 
педагогічних ідей, поглядів, переконань у 
людські взаємини, вчинки, поведінку, 

передавання інтелектуальних, моральних, 
естетичних багатств людства від особистості 
вчителя до особистості учня. Основою їхніх 
взаємин має бути людяність, чуйність, 
душевність, вимогливість.  

Висновки. Перечитувати твори видатного 
вченого-педагога необхідно з метою виявлення 
єдності минулого і теперішнього як рушійної 
сили духовно-морального виховання дітей в 
сучасній вітчизняній школі. Сучасне суспільне 
життя В. Сухомлинський сприймав не просто, а 
заперечуючи ганебне, виступаючи за 
утвердження світлого, радісного, гідного людини 
духовної. Власне його життя було наповнене 
радощами і муками, надіями і розчаруваннями, 
творчими злетами і незадоволенням собою. Таке 
бачення В. Сухомлинського чекає свого 
дослідника і свого читача.  

Звіряючи внутрішній світ з ідеалами 
духовної культури попередніх поколінь, В. 
Сухомлинський наповнює новим смислом 
поняття «людина», «школа». Їх він використовує 
як пояснювальний принцип своїх творчих 
пошуків у сфері навчання і виховання дітей, 
значно розширюючи горизонти навчально-
виховного процесу у школі. Сучасна педагогіка 
виховання обмежена категорією «особистість». 
Однак між цими поняттями є фундаментальна 
відмінність: особистість – це життя за 
масштабом людської добродійності. Шлях 
сходження до неї складний і тривалий. Людина – 
це життя за масштабом духовної краси. 
Особистість у цьому контексті є лише засобом, 
щоб стати справжньою людиною, яка володіє 
великим умінням жити. В. Сухомлинський 
переймався тим, що середня школа не вчить 
жити. За його переконанням, місія школи 
полягає в тому, щоб виховати людину в її 
гармонійній єдності. Творення людини для 
повноцінного життя має бути головною 
спільною метою педагога, батька і дитини. 
Духовно-моральне виховання дитини в сучасній 
вітчизняній школі дає надію на довге життя і 
творче впровадження ідей педагогіки Василя 
Сухомлинського в прогресивній українській 
освіті. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 
ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Ірина СІЧКО (Миколаїв) 
Стаття висвітлює різні аспекти розвитку  творчих здібностей учнів у педагогічній системі В.О. Сухомлинського, 

зокрема, використання краси природи, літератури, музики, живопису, як засобів розвитку творчих здібностей 
особистості. Розкривається специфіка створення творчої  атмосфери вчителем на уроках. 

Ключові слова: творчість, творча особистість, творчі здібності, молодші школярі. 
Статья освещает различные аспекты развития творческих способностей учащихся в педагогической системе 

В.А. Сухомлинского, в частности, использование красоты природы, литературы, музыки, живописи, как средств 
развития творческих способностей личности. Раскрывается специфика создания творческой атмосферы учителем на 
уроках. 

Ключевые слова: творчество, творческая личность, творческие способности, младшие школьники. 
Постановка проблеми. В останні роки 

гостро позначилася потреба суспільства у 
вихованні та навчанні творчих людей, які мають 
нестандартний погляд на проблеми, здатних 
адекватно і своєчасно реагувати на зміни, які 
відбуваються в світі. Тому багато дослідників, 
психологів, соціологів і педагогів як в Україні, 
так і за кордоном активізували дослідження 
проблем творчості, креативності та творчого 
мислення. Дані явища вивчаються з різних 
позицій: розробляються теорії креативності 
особистості і програми з розвитку творчого 
мислення; з'являються спроби розробки 
понятійного апарату розглянутих концепцій; 
створюються «портрети» творчої особистості 
людини; досліджуються творче мислення і 
творчі здібності.  

Питання про фактори розвитку творчого 
мислення школярів при всій своїй актуальності і 
прямого зв'язку з прикладними аспектами 
психолого-педагогічного процесу все ще 
залишається слабко вивченим. До теперішнього 
часу поняття «творче мислення школярів» має 
вкрай неточне визначення і пов'язується зі 
сферою здібностей або з узагальненим поняттям 
креативності. Це ускладнює визначення факторів 
його розвитку. Крім того, творче мислення 
вивчається, в основному, на обдарованих дітях, а 
його властивості виявляються осторонь, тому 
фактори його розвитку постають в 
односторонньому вигляді. [1,с. 22] 

Звернення до Концепції загальної середньої 
освіти підтверджує актуальність даної проблеми: 

в ній зазначається, що основним змістом 
педагогічного процесу має стати творчий 
розвиток учня. Головна мета школи - сприяти 
розумовому розвитку особистості, розкривати її 
творчі можливості, забезпечувати різноманітні 
умови для розквіту індивідуальності дитини з 
урахуванням її вікових особливостей.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
творчості вивчалася давно. Дослідниками цього 
важливого питання були: Лук А.Н., Дружинін 
В.І., Пономарьов Я.А., Теплов Б.М, Маслоу А., 
Айзенк Г., Торренс Е.Г. та інші. Останніми 
роками з'явилося багато досліджень, 
присвячених психології творчості, особливо 
творчої особистості, виявленню творчої 
обдарованості. [2,c.24] 

Аналіз психолого-педагогічної літератури 
дозволяє зробити висновок, що проблемами 
творчих здібностей почали займатися порівняно 
недавно в кінці XIX - початку XX ст. В даний час 
у світі відомо кілька десятків наукових 
зарубіжних і вітчизняних концепцій, створених у 
руслі різних теоретичних і експериментальних 
напрямів. Творчі здібності як репродуктивний 
процес досліджували асоціаністи і біхевіористи: 
А. Вейс, І. Гербарт, Д. Гартлі, Ж. Леб, Т. Рібо, 
Б. Скіннер, Е. Торндайк.  

На думку Д.Богоявленської, головною 
умовою формування творчо обдарованої 
особистості на уроках можна вважати навчання 
дітей нестандартному мисленню, вмінню 
генерувати оригінальні, незвичайні ідеї, 
акцентувати увагу на об'єкті дослідження. Лише 
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за таких умов можливий розвиток творчих 
здібностей дитини.[3,c.24] 

Підхід до творчого мислення як до суто 
продуктивного процесу представлений в 
гештальтпсихології - М. Вертгеймер, В. Келер, К. 
Коффка, представники якої вважали, що нове 
характеризується оригінальністю, що виникає в 
проблемній ситуації при подоланні бар'єру 
минулого досвіду, що заважає пошуку нового. 
Перетворення початкових проблем призводить 
до вирішення ситуації, але саме рішення виникає 
раптово, в порядку інсайту, що залежить від 
об'єктивних умов завдання, а не від активності 
самого суб'єкта, від його досвіду. 

 Вагомий внесок у розробку цього завдання 
може здійснити вивчення та аналіз проблеми 
розвитку творчих здібностей у педагогічній 
системі В.О. Сухомлинського, багатопланова та 
різноаспектна творчість якого співзвучна з 
сучасними тенденціями в освіті та вихованні 
молоді. 

Мета статті полягає у розгляді проблеми 
розвитку творчих здібностей учнів у 
педагогічній системі В.О. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. У 
«Педагогічному словнику» – творчість 
трактується як свідома, цілеспрямована, активна 
діяльність людини, спрямована на пізнання та 
перетворення дійсності, створення нових, 
оригінальних предметів, витворів тощо, які 
ніколи ще не існували, з метою вдосконалення 
матеріального та духовного життя суспільства.  

Одним з найважливіших чинників творчого 
розвитку особистості є створення умов, що 
сприяють формуванню  їх творчих здібностей. 
Педагогічна система Василя Сухомлинського, як 
зазначають її дослідники М.Я. Антонець, 
В.Г. Кузь, Н.С. Побірченко, А.Я. Розенберг, 
М.І. Мухін та ін., базується на науково 
обгрунтованій меті виховання – всебічному 
розвитку людини як особистості. Сухомлинський 
називає такі основні складові системи 
педагогічного управління всебічним 
гармонійним розвитком особистості: розумове 
виховання, моральне виховання, трудове 
виховання, естетичне виховання, фізичне 
виховання. Сьогодні усвідомлюється 
необхідність підвищити увагу до процесу 
формування особистості, надання їй можливості 
вільного творчого розвитку. У власній творчій 
діяльності В.О Сухомлинський виходить з 
положень класичної педагогіки про важливість 
дошкільного і молодшого шкільного віку у 
формуванні людської особистості та великі 
потенційні можливості для розвитку і виховання 
в ці роки. Дуже важливо, щоб основні 
інтелектуальні вміння, потрібні для успішного 
оволодіння змістом шкільної освіти, для 
самостійного засвоєння та осмислення 

навчального матеріалу, для розвитку 
пізнавальних сил і здібностей, починали 
закладатися саме у цей період. Цей вік багатий 
на приховані можливості розвитку, які важливо 
своєчасно помічати і підтримувати. З приходом 
дитини до школи, основною діяльністю стає 
навчально-пізнавальна, по-перше, тому, що саме 
через неї здійснюється процес активного 
пізнання малюком навколишнього світу, який 
спрямований на оволодіння системою знань з 
різних наукових сфер, по-друге, саме у 
навчальній діяльності починають формуватися 
як основні якості молодшого школяра, так і 
окремі психічні процеси; розвиватися здібності, 
нахили, які стануть основою розвитку школяра. З 
психологічної точки зору молодший шкільний 
вік є сприятливим періодом для розвитку 
творчих здібностей тому, що в цьому віці дитина 
вперше усвідомлює відношення між ним і 
навколишнім світом, починає розбиратися в 
громадських мотивах поведінки, моральних 
оцінках, значущості конфліктних ситуацій, тобто 
в цьому віці формування особистості набуває 
свідому фазу. Якщо раніше провідною 
діяльністю була гра, то тепер головним стало 
навчання – еквівалент трудової діяльності, 
причому оцінка інших залежить і визначається 
шкільними успіхами дитини.[4, с. 12] 

У молодшому шкільному віці в перші дні 
відбувається поділ гри і праці, тобто діяльності, 
здійснюваної заради задоволення, яке отримає 
дитина в процесі самої діяльності, спрямованої 
на досягнення об'єктивно значущого і соціально 
оцінюваного результату. Це розмежування гри і 
праці в тому числі і навчальної праці, є 
важливою особливістю шкільного віку. [4, c.8] 

Інтерес у навчанні  є своєрідним епіцентром 
активізації навчання, розвитку. Важливою 
проблемою сучасної школи є формування 
творчої активності учня. Для вчителя важливо 
зробити навчальний процес творчим, 
осмисленим, активізувати всю пізнавальну 
діяльність школярів.[2, c. 57] 

Розвиток творчих здібностей необхідно 
розпочинати з ранніх років, враховуючи наявні 
нахили дитини. Чим раніше починається 
розвиток здібностей, талантів, тим більше шансів 
на їх розкриття. У дитячому віці учень більше 
здібний до творчості, ніж у зрілому, тому що на 
нього не впливають різного виду стереотипи.. 
Тому, перед вчителем стоїть завдання не тільки 
повідомити матеріал і перевірити знання, а 
виявити досвід учнів щодо викладеної вчителями 
інформації. Найголовніше завдання вчителя в 
будь-якій ситуації –створити творчу атмосферу, 
більше того, педагог повинен розуміти 
психологічну сутність цього процесу. Це 
насамперед не насильне навчання, а заохочення 
до пізнання, повага інтелектуальної сили дитини. 
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В початкових класах приорітети надаються 
розвивальній функції навчання, культу 
самостійності і нестандартності думки, який 
забезпечує здоровий інтелектуальний клімат 
класу. [3, c. 12]. 

В.О. Сухомлинський вважав, що 
майстерність учителя полягає в умінні вчити 
дітей мислити, кожний педагог повинен 
виховувати розум учнів, без цього школа 
перестане бути школою. Треба прагнути зробити 
навчання не простішим, а зрозумілішим. 

Серед найважливіших засобів розвитку 
творчих здібностей, в його педагогічній системі 
виділялись природа в усіх проявах своєї краси, 
мистецтво, література, живопис, музика, 
українське слово, казка, пісня.  

Особливого значення в розвитку творчих 
здібностей дитини педагог бачив у природі, в 
якомога більш ранньому прилученні дитини до 
краси навколишнього світу. В роботі з 
дошкільниками, а потім з молодшими 
школярами Василь Сухомлинський створив 
дивовижні, яскраві “природні лабораторії 
виховання – Школу під блакитним небом, Книгу 
природи, Куточок мрії, Сад матері, Сад здоров’я, 
алею випускників та ін. З перших років 
шкільного життя учні В.Сухомлинського 
вчились відчувати, розуміти цінувати і творити 
природну красу. 

Жодна книга, бесіда, розповідь не замінить 
безпосереднього спілкування з природою. Ще 
В.О. Сухомлинський, проводячи уроки мислення 
в природі, вбачав у природі вічне джерело 
дитячого розуму, фантазії, словесної творчості. 
Визначний педагог прагнув, аби яскраві образи 
рідної землі живили свідомість дитини впродовж 
усіх років навчання, щоб закони мислення 
вперше розкривалися не перед класною дошкою, 
а серед луків, полів, біля річки, у шкільному 
садку. «Якщо дитина здатна відчувати красу 
квітучого саду, якщо її радує яскрава квітка і 
турботлива бджілка, що збирає нектар, якщо 
вона прислухається до голосів лісу і завмирає 
при цьому, вона обов'язково стане особистістю» 
[5, c. 265]. Сприймання і осмислення природи - 
це основа формування творчих здібностей 
дитини. Проте слід зауважити, що одне й те саме 
завдання може стимулювати розвиток творчих 
можливостей одних учнів і гальмувати - інших. 
Тобто для одних це завдання творче, а для інших 
- навчальне. Майстерність педагога і полягає в 
тому, щоб усіх учнів залучати до розв'язання 
різноманітних творчих завдань. 

Доцільно висловити певні рекомендації 
педагогам щодо розвитку творчих здібностей 
молодших школярів: 

1. Організувати спостереження. Молодші 
школярі «дивляться», але «не бачать». Потрібно 
акцентувати увагу дітей на суттєвому, новому, 
тому, що робить працю оригінальною. 

2. Впроваджувати в практику навчання 
природознавства уроки мислення серед природи, 
на яких розвиваються творчі здібності дітей. 

3. Стимулювати творчу уяву. Діти  яскраво 
сприймають світ, для них характерна особлива 
емоційність уяви. Потрібно допомогти зрозуміти 
побачене, почуте, пережите, допомогти віднайти 
зв'язки, відношення між явищами та предметами. 

4. Розвивати потребу творчості. Створювати 
атмосферу престижності творчого процесу. 
Варто використовувати притаманну дітям цього 
віку імпульсивність та спрямувати її на 
творчість: запропонувати придумати риму, 
загадку, казку, самостійно віднайти що-небудь 
цікаве у природі тощо. 

5. Підтримувати позитивні емоції. Відомо, 
що діти молодшого шкільного віку сильно 
цінують думку дорослих, радіють власним і 
чужим успіхам. Тому завдання педагога - 
дозволити дитині отримати почуття задоволення 
від власних досягнень, від власної творчої праці 
[2, c. 49]. 

Також Василь Сухомлинський радив через 
світ мистецтва вести дитину до розуміння краси 
природи, людини, людей, світу, виховувати 
культуру почуттів. Надзвичайно велику роль 
Сухомлинський відводив емоційній стороні 
розвитку особистості, зокрема формуванню 
вміння емоційно-естетичної оцінки дійсності. 
Він вважав, що “емоційне й естетичне виховання 
починається з розвитку культури відчуттів і 
сприймань” [6, c.539]. 

В.Сухомлинський надзвичайно високо 
оцінював роль художнього слова у розвитку 
особистості, радив через літературу вести дітей 
до джерел рідного слова, до розуміння його 
краси “Слово, – зазначав В.О.Сухомлинський – 
це найтонший різець, здатний доторкнутися до 
найніжнішої рисочки людського характеру. 
Вміти користуватися ним- велике мистецтво” 
[1, c.167] Краса рідного слова для маленької 
дитини починається з народної казки, 
невичерпного джерела мудрості та виховання 
любові до рідної землі. Вихованці 
В.Сухомлинського не лише з захопленням 
слухали і читали казки, але й з неменшим 
захопленням створювали власні: про красу 
природи і навколишнього світу, про прекрасних 
людей - трудівників, які живуть поруч, про все 
,що хвилювало і бентежило щиру дитячу душу. 

Ще тоншим інструментом, ніж слово, у 
вихованні , на думку В.О. Сухомлинського, є 
музика. Музика допомагає оживляти казкові та 
літературні образи, посилює фантазію дитини, 
викликає бажання творчості. “Мелодія передає 
найтонші відтінки почуттів, недоступні слову. 
Музика починається там, де кінчається слово” [6, 
c.553]. Музичне виховання В.О. Сухомлинський 
радив розпочинати із слухання музики природи, 
поступово знайомлячи дітей із красою музичних 
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творів. Важливе місце у музичному вихованні 
відводив пісні, передусім народній, грі на 
музичних інструментах.  

Важлива роль у розвитку творчих 
здібностей у педагогічній системі 
В.О. Сухомлинського відводилась живопису та 
образотворчому мистецтву. Емоційне виховання 
дітей засобами живопису починалось із 
сприйняття краси природи і навколишнього 
світу, із намагання передати свої емоції, відчуття 
за допомогою малюнків. Традиційними у 
Павлиській школі були ранки, присвячені 
окремим творам живопису, ранки улюблених 
творів. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму. На кожному конкретному 
етапі суспільства домінують певні орієнтири, що 
задають напрямок у вирішенні проблем навчання 
та виховання підростаючого покоління. Нині в 
українській школі таким орієнтиром є творчий 
фактор, що визначає основу духовності людини. 
Саме перед початковою школою постає 
необхідність опанування технологією 
формування творчого потенціалу дитини, 
зокрема її творчих здібностей. Вивчаючи твори 
В.О. Сухомлинського, аналізуючи особливості 
його педагогічної системи можна зазначити, що 

надзвичайно важлива роль у ній відводилась 
формуванню особистості дитини, розвитку її 
творчих здібностей. І які б корективи не вносило 
життя, як би не змінювалися наукові орієнтири, а 
ідеї В.О. Сухомлинського, який акумулював і 
пропагував найкращі традиції світової та 
вітчизняної педагогіки, є й будуть актуальними. 
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ЗА ЗАПОВІТАМИ ВЕЛИКОГО ВЧИТЕЛЯ 
Світлана СКАЛЬКО (Кіровоград) 

У статті розглядається сутність педагогічної і наукової діяльності педагога-новатора В.О. Сухомлинського. 
Розкривається значення його педагогічних ідей в умовах реформування народної освіти. 

Ключові слова: науково-педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, творчість, творчість учителя, система роботи з 
молодими педагогічними кадрами. 

В статье рассматривается сущность педагогической и научной деятельности педагога-новатора 
В.А. Сухомлинского. Раскрывается значение его педагогических идей в условиях реформирования народного образования. 

Ключевые слова: научно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского, творчество, творчество учителя, система 
работы с молодыми педагогическими кадрами. 
 
Указом Президента України 2013 рік 

проголошений роком дитячої творчості. 
Турбота держави на відповідальному етапі 

формування громадянського суспільства про 
розвиток його творчого потенціалу, визначення 
конкретної позиції суспільства і держави 
стосовно молодого підростаючого покоління 
безумовно приводить до висновку щодо 
підвищення у цьому сенсі ролі і відповідальності 
навчального закладу, вчителя, вихователя… 

Напередодні 95-річного ювілею Василя 
Олександровича Сухомлинського, у ході 
підготовки до його відзначення знову 
осмислюємо концептуальні думки, ідеї, 
узагальнення, зроблені великим педагогом, 
висловлені у його творах, листах, «Етюдах» і 
інших формах спілкування з науковцями, 

колегами. Також аналізуються сучасні матеріали: 
виступи, публікації, оцінні судження про роботу 
молодих педагогів, розвиток їх творчого 
потенціалу науковцями, керівниками навчальних 
закладів. Наш земляк – ініціатор зльотів молодих 
учителів області, постійно опікувався 
професійним становлення молодих педагогів, 
про це писав у численних статтях, наголошував у 
виступах на партійних та освітянських зібраннях. 
У даній статті ми робимо спробу, шляхом 
аналізу, порівнянь та зіставлень, розкрити 
суспільне значення та творчий потенціал генези 
традиційних обласних щорічних зльотів молодих 
учителів.  

За 45 років, які минули з першого зльоту 
молодих вчителів Кіровоградщини, до 
підготовки і проведення якого долучився сам 
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Василь Олександрович, і до нинішнього, багато 
чого змінилося. Насамперед, змінився соціально-
економічний устрій нашої держави, Україна 
стала незалежною. Невпізнанно змінилася школа 
і не лише за назвою, оснащенням, зовнішнім 
виглядом, а скоріш за все – глибинними змінами 
у самому навчально-виховному процесі, в 
практику якого ввійшли новітні інформаційно-
комунікаційні технології. Інформаційний вибух 
вплинув на зміну мислення і світосприйняття, 
яке базується на безмежних можливостях 
інформаційного простору. Змінився корінним 
чином педагогічний інструментарій вчителя. 

Героями дитячих казок стали не лише 
метелик, сонечко, а й кібер-образи. 

І при цьому всьому думки Василя 
Олександровича, його безцінна педагогічна 
спадщина залишається у колах педагогічної, 
батьківської громадськості актуальною, викликає 
великий інтерес, спонукає до роздумів не лише в 
Україні, народ якої викарбував ім’я Вчителя 
Сухомлинського в ряду 100 Великих Українців, а 
й на багатьох віддалених від нашої держави 
континентах, багатьох державах світу з різними 
соціально-економічними формаціями, різними 
формами і методами суспільного життєустрою. 

Хіба не актуально звучать сьогодні його 
думки про народження громадянина, або розмова 
з молодим директором? А культи книги, матері, 
шкільні свята, на яких моделювалися життєві 
події простих українців – свято вишневої квітки, 
свято хліба? Нехитрі пристрої, щоб вправився 
хлібороб з усім, що подарувала полита потом 
трударів земля, сад матері, шкільна теплиця, 
зелений клас, шкільні діляночки… Все це 
зворушує душу, викликає щемне сприйняття і 
хвилювання. Очевидно, ключовим словом у 
даному випадку є слово «душа». Мабуть саме це 
ріднить Сухомлинського з Шевченком, шану 
якому віддають теж у цілому світі, а сучасна 
історія посвятила їх у один ряд Великих 
Українців. 

Психологія людини дійсно піддається 
змінам найменше. Турбота про душу, інтелект, 
характер, розвиток природних обдарувань так 
відчутно зачіпає серце навіть нинішнього 
пересічного жителя планети Земля. Тому так 
багато однодумців у Сухомлинського у різних 
країнах світу. 

Хіба не повчальним для вчителя, а може і 
для державного діяча є ставлення 
Сухомлинського до слова, повага до його 
магічної сили впливу на людей. Василь 
Олександрович вважав, що слово є основним 
будівельним матеріалом вчителя, і тому до слова 
треба ставитись бережно, адже кожне слово 
рідної мови має своє обличчя, у нього як у квітки 
свій неповторний аромат, забарвлення, відтінки. 

Для працівників освіти заповіти Василя 
Олександровича на професійному рівні стали 

неоціненною педагогічною спадщиною, якій 
слідують творчо працюючі педагогічні 
колективи Кіровоградщини, вчителі, вихователі, 
майстри, що особливо приємно відзначити – 
педагогічна молодь, до якої Василь 
Олександрович ставився з особливою увагою і 
повагою, як до молодого паростка, який лише 
пускає на педагогічній ниві своє коріння. Що 
зробити, щоб це коріння укріпилося у ґрунті 
педагогічного процесу і дало потужну гіллясту 
рослину, привабливу для всього сущого на землі. 

Василь Олександрович був генератором 
педагогічних ідей, сам ставав їх бранцем і в той 
же час умів залучити у їх орбіту колег-
однодумців, керівників органів освіти, 
державних діячів. Проблемою, якою він 
зацікавлювався сам, вмів зацікавити інших 
педагогів і не лише в Україні. Його безмежне 
листування з науковцями, колегами-педагогами, 
керівниками закладів освіти засвідчує, що 
висновки Василь Олександрович робив з 
врахуванням думок і пропозицій, а іноді вони 
народжувались у гарячій полеміці. 

Адже за влучним висловом Сухомлинського 
«Творчість – це діяльність, в якій розкривається 
духовний світ особистості, своєрідний магніт, що 
притягує людину до людини». 

І дійсно, до кола своїх спостережень, 
пошуків, роздумів Василь Олександрович 
залучав колег-однодумців. 

У листі до Сухомлинського Микола 
Іванович Кодак, директор Дериївської школи 
Онуфріївського району, у 1967 році пише: «Над 
статтею про творчість учителя працюю… 
пришлю на Ваш розгляд і суд». 

«Творчість учителя», як ці слова співзвучні 
нинішньому часові. Адже лише творчий вчитель 
може розгледіти у дитині і її природні 
обдарування, і покликання, яке за 
Сухомлинським є «паростком таланту», і є, 
безумовно, рушійною силою розвитку дитячої 
творчості як стратегічного завдання освіти 
держави. Дитячу творчість можуть розвивати 
лише творчі вчителі. 

Звертаючись з привітанням до учасників 
зльотів молодих вчителів, народний депутат 
України Ігор Федорович Шаров пише наступне: 
«Шановний колего! Наш земляк, видатний 
педагог Василь Сухомлинський, котрий залишив 
яскравий слід в історії педагогіки своїми 
книгами і науковими роботами, а головне – 
своєю педагогічною практикою, писав: «Якщо ви 
хочете, щоб праця приносила вчителю радість, 
щоб повсякденне проведення уроків не 
перетворилося на нудну, одноманітну 
повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу 
стежину творчості. Переконаний, що справжній 
педагог, відданий обраному фахові, не повинен 
зупинятися на шляху свого саморозвитку. Бажаю 
Вам наснаги, міцного здоров’я, щастя добра та 
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щирої любові й поваги від ваших старших колег і 
від вихованців!». 

Далекоглядність мудрого наставника 
педагогів Василя Олександровича у роздумах 
про вчителя підтверджується і тим, що він у 
своєму колективі, переймаючись створенням 
творчої атмосфери, приділяв найбільше уваги 
педагогічній молоді. Тепер це називається 
інвестиціями у майбутнє. 

Саме тому, окрилений високою державною 
нагородою – званням Героя Соціалістичної 
праці, члена-кореспондента Академії 
педагогічних наук СРСР, відразу ж після 
Всесоюзного з’їзду вчителів у 1968 році Василь 
Олександрович зайшов до обкому профспілки з 
пропозицією, яку аргументував так: 
«Керівниками займаються органи освіти, 
учителями – інститут удосконалення 
кваліфікації, а ось молодий вчитель в перші свої 
найскладніші кроки теж потребує негайної 
підтримки» і запропонував обкому профспілки 
започаткувати в області зльоти молодих 
вчителів. Цю думку він висловив у своїй 
доповіді з трибуни першого зльоту педагогічної 
молоді області. 

Звідси і взяла витоки система роботи з 
молодими педагогічними кадрами 
Кіровоградщини, яка з року в рік 
удосконалюється завдяки спільним зусиллям 
органів державної влади, управління освіти, 
інституту післядипломної освіти, педагогічного 
університету. 

З роками у області став проводитися 
«Тиждень молодого вчителя», який практично 
крім основної функції – підтримки педагогічної 
молоді, соціально-педагогічної її адаптації, 
утвердження за наслідками найскладнішого 
першого року трудової діяльності у вірності 
обраній професії, у якій постійно присутня своя 
особлива романтика, забезпечує привернення 
уваги до освітянських проблем громадськості, 
владних структур, господарників, які на етапах 
проведення «Тижня молодого вчителя» на рівні 
трудового колективу, району, міста активно 
допомагають освітянам, відгукуються на скромні 
запити вчителів і допомагають організувати 
свято для учительської молоді, розбудити і 
підтримати дух творчості, змагальності у 
кожного. Цій меті підпорядковані всі заходи 
«Тижня молодого вчителя» – зустрічі з 
науковцями, кращими вчителями області, 
депутатами всіх рівнів, і особливо конкурси і 
різні змагання у поєднанні з дозвіллям. 

326 молодих педагогів приступили до 
роботи у закладах освіти області у 2012-2013 
навчальному році. У їх трудових книжках 
з'явився перший запис про початок трудового 
шляху на осяяній генієм Сухомлинського та його 
послідовників педагогічній ниві 

Кіровоградщини. 
Серед молодого педагогічного поповнення – 

випускники Київського національного 
педагогічного університет у 
ім. М. П. Драгоманова, Полтавського 
національного педагогічного університету ім. 
В.Г. Короленка, Уманського державного 
педагогічного університету ім. П. Г. Тичини і 
найбільше – це випускники Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. 
В. Винниченка, а також випускники 
Олександрійського (Кіровоградської області), 
Новобузького (Миколаївської області) 
педагогічних коледжів, Карсунь-
Шевченківського (Черкаської області) 
педучилища ім. Т.Г. Шевченка та 
Кіровоградського музичного училища. 

Про таку широку географію професійної 
підготовки стало відомо з анкет молодих 
вчителів. 

А ще приємно було з анкет дізнатися про 
високу оцінку педагогічних колективів, у яких за 
допомогою старших колег, при їх постійній 
підтримці і допомозі легше було долати всі 
складнощі у роботі; профкомів, які постійно 
турбуються про педагогічне навантаження, а 
відповідно і заробітну платню, розмірами якої 
держава ще не балує молодого вчителя; 
вирішення побутових проблем, умови праці 
тощо. 

У роботі обласного, районних і міських 
зльотів, як правило, беруть участь кращі вчителі 
– переможці конкурсу «Учитель року», лауреати 
обласної педагогічної премії 
В.О. Сухомлинського, які, як робив це колись 
Василь Олександрович на перших зльотах, 
передають молодим вчителям естафету 
передового педагогічного досвіду. Ця урочиста 
мить впродовж всіх років є кульмінаційною 
складовою обласного зльоту, яка підкреслює 
велику відповідальність молодих спеціалістів за 
примноження творчою працею педагогічних 
надбань старших поколінь, піднесення 
педагогічного іміджу Кіровоградщини на тернах 
держави. 

І знову, в 42-е естафету педагогічних 
надбань старших колег цього року прийняли 
молоді, енергійні, розумні, дотепні, креативні і 
перспективні вчителі, як інвестицію у майбутнє 
освіти Кіровоградщини на ближчі десятиліття. А 
з роками вони будуть передавати естафету 
прийдешньому молодому поколінню спеціалістів 
освіти, представникам нової генерації освітян, 
які теж будуть слідувати заповітам Великого 
Вчителя України В.О. Сухомлинського. 

Хочеться узагальнити думку, висловлену 
молодими вчителями у анкетах, виступах, 
репліках, змагальних репризах, матеріалах 
стінгазет, зверненнях до всіх педагогів 
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Кіровоградщини, які приймалися на зльотах – це 
побажання, щоб все, над чим працював великий 
педагог сучасності, в що вірив, його пошуки і 
знахідки приводили до усвідомлення важливості 
педагогічних надбань, щоб вони стали нашим 

спільним здобутком і спадком, нашою 
історичною пам’яттю, на якій нині має 
вибудовуватись майбутнє оновленої освіти 
України. 

  
 

УДК 373.21 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Олександра СОКОЛОВСЬКА (Миколаїв) 
У статті розкривається дефініція «творча особистість». Обґрунтовується вплив педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського на формування творчої особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу 
засобом науково-дослідницької роботи. 

Ключові слова: творчість, творча особистість, науково-дослідницька робота. 
В статье раскрывается дефиниция «творческая личность». Обосновывается влияние педагогического наследия 

В. А. Сухомлинского на формирование творческой личности будущего воспитателя дошкольного учебного заведения 
средством научно-исследовательской работы. 

Ключевые слова: творчество, творческая личность, научно-исследовательская работа. 
Постановка проблеми та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними 
завданнями: швидкі темпи розвитку суспільства, 
характерні для останніх років, необхідність 
пошуку шляхів виходу нашої економіки з 
занепаду, впровадження нових технологій – усе 
це потребує докорінних змін у системі 
управління освітніх закладів, використання 
наукового потенціалу із врахуванням творчих 
можливостей особистості. Лише творча 
особистість, спроможна створювати, управляти, 
пропонувати нові теорії, нові технології, нові 
напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі 
складних нестандартних ситуацій. Тому 
забезпечення кожній людині можливості 
використання свого творчого потенціалу є одним 
із пріоритетних завдань загальноосвітніх, та 
вищих навчальних закладів. 

У вищому навчальному закладі 
створюються найбільш сприятливі умови щодо 
формування творчого потенціалу особистості, її 
задатків та здібностей. Зокрема, виховний 
потенціал вищого навчального закладу 
зумовлений такими факторами і обставинами: 
особливі відносини, які надають можливість 
залучати кожного студента до активної 
перетворюючої діяльності; гарантія і 
забезпечення можливості практичного 
здійснення розвитку творчих інтересів і 
здібностей; вільний вибір будь-якого виду 
діяльності; наявність технологій виховання 
творчої особистості, створення такого типу 
відносин, за якими сама особистість прагне 
максимальної реалізації сил і здібностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 
досліджуваної проблеми, її актуальність… 

Проблема науково-досліднецької роботи завжди 
була предметом особливої уваги як педагогів-
практиків, так і вчених-теоретиків. На 
дослідницький характер педагогічного процесу 
вказували А. Дістервег, Я. Коменський, 
Й. Песталоцці, К. Ушинський. Так німецький 
вчений Адольф Дістервег писав, що без 
прагнення до наукової роботи педагог неминуче 
потрапить під владу трьох демонів: механічності, 
рутинності, банальності. 

Ґрунтовну основу для розуміння науково-
дослідницького характеру праці вихователя 
становить теоретична спадщина класиків 
вітчизняної педагогіки Б. Грінченка, 
Н. Лубенець, С. Русової. Теоретичне 
обґрунтування науково-дослідницького 
потенціалу педагога знаходимо в працях 
видатних вчених А. Макаренка, 
В. Сухомлинського, С. Шацького. 

Підготовку педагогів до науково-
дослідницької роботи розглядають В. Борисова, 
О. Глузман, В. Демяненко, З. Ісаєва, 
Г. Коберник. 

Досить мало досліджень зроблено у напрямі 
формування творчої особистості та застосуванні 
нових технологій у професійній підготовці 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів. 

У зарубіжній педагогіці та психології 
поширеними є погляди, що людині від природи 
властива агресивність, жорстокість та інші 
негативні моральні якості (Марія Монтессорі 
(1870-1952), Конрад Лоренц (1903-1989), 
Е. Фромм). Такої позиції дотримуються 
представники біологічного напряму в педагогіці. 
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На їхню думку, особливий вплив на формування 
особистості має спадковість. 

Представники соціологічного напряму  
(К.-А. Гельвецій, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо та ін.) 
вважали, що вирішальним фактором у розвитку і 
формуванні особистості є середовище, зокрема 
домашнє. Вони були переконані, що нічого не 
можна вдіяти, якщо дитина живе в 
несприятливих домашніх умовах. За оцінками 
прибічників соціологічного напряму, особливий 
вплив на формування особистості має 
середовище. 

Представники біосоціологічного напряму 
(конвергенції) дотримуються думки, що психічні 
процеси (відчуття, сприймання, мислення та ін.) 
мають біологічну природу, а спрямованість, 
інтереси, здібності особистості формуються під 
впливом соціального оточення. 

Залежно від поглядів на роль спадковості чи 
середовища представники цих педагогічних 
теорій відводять і різну роль формуванню 
творчої особистості: від визнання його 
цілковитого безсилля щось змінити (Ж. Піаже) 
до наголошення на необхідності активного 
втручання в поведінку людини (жорстка 
«поведінкова інженерія» Б.-Ф. Скіннера). 

Лише творча особистість фахівця здатна до 
оновлення сучасного дошкільного навчального 
закладу, що має орієнтуватися на всебічно 
розвинену дитину. Вирішальну роль в 
освітньому закладі відіграє ініціативно-
перетворювальна діяльність, творчий пошук. 
Отже, для ефективного функціонування 
дошкільного навчального закладу потрібна 
виробнича творчість як масове явище. А це 
вимагає постійного професійного 
самовдосконалення працівника дошкільного 
навчального закладу. Досягти 
самовдосконалення можливо за умови 
використання педагогічного досвіду минулого. 
На особливу увагу заслуговує педагогічна 
спадщина В. Сухомлинського. 

Формування мети статті (постановка 
завдання): є визначення місця і ролі педагогічної 
спадщини В. Сухомлинського у формуванні 
творчої особистості майбутнього вихователя 
дошкільного навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження: 
вивчаючи багаторічний досвід роботи видатного 
педагога Василя Сухомлинського можна 
зазначити, що проблема творчої дослідницької 
діяльності педагога – одна з найважливіших у 
його педагогічній спадщині. В. Сухомлинський 
вважав, що злиття практичної і науково-
дослідницької роботи сприяє розумінню та 
правильному поясненню теоретичної сутності 
будь-якої педагогічної проблеми, що забезпечує 
постійне заглиблення дослідника в суть справи, у 
конкретні питання навчально-виховного 

процесу. Він був переконаний, що праця 
вихователя, яка збагачується теоретичним 
мисленням, стає джерелом нових відкриттів. 
Отже, педагог-практик обстоював думку про 
спорідненість творчої праці вихователя з 
науковим дослідженням [5]. Він писав: «Глибоко 
поважаючи науку і вчених, я завжди вважав себе 
тільки практиком, народним учителем. Але мені 
завжди здавалось, і так здається багатьом 
учителям, що перетворення наукових істин у 
живий досвід творчої праці – це найскладніша 
сфера дотикання науки до практики» [6, c. 402]. 

Варто підкреслити, що казки, оповідання , 
наукові праці, архівні матеріали 
В. Сухомлинського достатньо широко 
використовуються сьогодні у практиці 
професійної самореалізації студентів вищого 
навчального закладу. 

Підготовка і створення умов для 
формування творчої особистості вихователя, 
реалізації його науково-дослідницьких 
можливостей у навчально-виховному процесі як 
зазначається в новій редакції Базового 
компонента дошкільної освіти є першочерговим 
завданням дошкільних навчальних закладів. 
Тільки творчі особистості, здатні до активного 
пошуку ефективних методів та прийомів 
здійснення педагогічного процесу. Педагогічний 
процес – це завжди пошук для вихователя 
дошкільного навчального закладу. 

Про складні теоретичні істини, які 
стосуються формування творчої особистості 
В. Сухомлинський розглядає в таких працях як: 
«Павлиська середня школа», «Серце віддаю 
дітям», «Батьківська педагогіка». 

На його думку, у процесі підготовки 
спеціаліста у вищому навчальному закладі 
освіти, формування його професійних умінь і 
творчих здібностей проходить декілька етапів: 
інтуїтивний, репродуктивний, репродуктивно-
творчий, творчо-репродуктивний, творчий. 

Приступаючи до вирішення професійної 
проблеми, студенти не усвідомлюють її навіть як 
задачу, а діють інтуїтивно, часто не вміючи 
пояснити, чому роблять щось саме так, а не 
інакше, і чого прагнуть досягти. На 
репродуктивному рівні студенти, розв'язуючи 
професійні задачі, не виходять за межі суворо 
регламентованих інструкцій і правил, надають 
перевагу роботі за підказкою. Досягнення 
репродуктивно-творчого рівня означає, що 
студенти задовільно справляються з вирішенням 
типових проблем. Однак у складних і 
неочікуваних ситуаціях вони орієнтуються 
важко. Творчо-репродуктивний рівень 
передбачає, що студенти мають достатньо 
сформовану систему знань, умінь та навичок, які 
дають змогу в основному успішно виконувати 
професійні функції. У змінених ситуаціях вони, 
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як правило, не шукають оригінальних способів 
розв'язання задач. На цьому рівні недостатньо 
розвинута здатність до прогнозування 
педагогічного процесу. Творчий рівень 
найвищий у розвитку фахових умінь і навичок. 
Досягнувши його, студенти виявляють виражену 
професійну спрямованість особистості, добре 
розвинуті професійні вміння, їм властивий 
пошук нових методик, засобів і прийомів роботи 
з дітьми. 

Видатний педагог В. Сухомлинський 
вважав, що «В обмеженні сфери діяльності – 
джерело майстерності, досконалості, творчості, 
без яких немислимий всебічний розвиток. 
Людина не може бути всебічно розвиненою, 
якщо вона не художник, не поет у своїй справі, 
якщо в неї немає улюбленої справи, а улюблена 
справа відкривається знов-таки у тій сфері 
діяльності, де людина може стати творцем, 
поетом, художником» [7, c. 151]. 

За глибоким переконанням Василя 
Олександровича робота з формування творчої 
особистості майбутнього вихователя 
здійснюється у багатьох напрямах. Передусім під 
час лекцій, практичних і лабораторних занять 
розв'язання навчально-пізнавальних задач, які 
сприяють проникненню в суть основних питань 
майбутньої професійної діяльності. Важливими є 
спостереження й аналіз педагогічного процесу 
чи його етапів під час екскурсій, виробничої 
педагогічної практики.  

На думку вченого-практика «Чим більше 
знань і умінь набуває людина, тим більше 
можливостей відкривається перед нею для 
дальшого удосконалення майстерності в тій 
вузькій галузі, яка, здавалося б, уже до кінця 
освоєна і в якій уже нібито нічого 
удосконалювати» [7, c. 150]. 

Згодом студенти під керівництвом 
викладачів здійснюють фрагменти майбутньої 
професійної діяльності, обговорюють їх на 
навчальних заняттях і впроваджують в 
педагогічний процес дошкільного навчального 
закладу. Неоціненне значення для формування 
творчої особистості майбутнього фахівця має 
залучення його до науково-дослідницької роботи 
і вирішення наукових проблем з підвищення 
ефективності рівня навчально-виховного 
процесу.  

З цього приводу В. Сухомлинський пише, 
що «Навчально-виховний процес має, з мого 
погляду, три джерела – науку, майстерність і 
мистецтво. Добре керувати навчально-виховним 
процесом – це означає досконало володіти 
наукою, майстерністю і мистецтвом навчання і 
виховання» [6, c. 397]. 

Щодо цього, важливу роль відіграє тематика 
курсових та дипломних робіт, зорієнтована на 
розв'язання конкретних проблем дошкільної 
освіти та дошкільного навчального закладу. 

Василь Сухомлинський був переконаний, 
що навчально-виховний процес у вищому 
навчальному закладі насичується такою творчою 
діяльністю, яка сприяє повному задоволенню і 
розвитку пізнавальних можливостей студентів, 
надає їм максимальну свободу для творчого 
просування, пробуджує прагнення цікаво 
провести дозвілля, тобто вони вчаться 
передбачати органічне поєднання професійної 
діяльності організаторів ДНЗ з творчими 
намірами і діями дітей в єдиному пізнавально-
творчому процесі. Вчений стверджував, що 
переживання успіху, в той же час, викликає 
позитивне ставлення до творчої діяльності, 
сприяє набуттю певного життєвого досвіду, 
навичок самостійної діяльності і поведінки, 
більш чіткого усвідомлення загальної і часткової 
цілі. Внаслідок цього з'являється свідоме 
прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, 
самоаналізу, набуття відповідних вмінь та 
навичок щодо творчого розв'язання проблем, не 
зупинятися на півдорозі, тобто поступово 
здійснюється становлення тих властивостей і 
якостей, які є складовими творчих здібностей 
особистості [7]. 

Він наголошує: «що праця і тільки праця – 
основа всебічного розвитку особистості. Не 
може бути й мови про всебічний розвиток, коли 
людина не знає радості праці. Якщо уважно 
придивитись до життя, до людей, до процесів, 
що відбуваються нині в нашому суспільстві, то 
ми побачимо, що органічна потреба в праці – це 
не тільки розуміння свого обов’язку перед 
суспільством, а й відчуття людиною повноти 
духовного життя, переживання радості в зв’язку 
з успіхом в улюбленій справі, в тій справі, в якій 
людина піднялася на вершину майстерності» [7, 
c. 152]. 

Для більш раціонального здійснення роботи 
щодо розвитку творчого потенціалу особистості 
у вищому навчальному закладі, слід частіше 
звертатись до педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського. Як зазначає Василь 
Олександрович, саме розвиток творчої 
особистості можливий лише за умови, коли буде 
забезпечена «гуманізація» всього навчально-
виховного процесу, тобто коли будуть створені 
умови для реалізації творчого потенціалу кожної 
особистості. На його думку важливо допомогти 
студенту пізнати себе, свої здібності, нахили. І 
саме впровадження ідей гуманізації в практичну 
діяльність вищого навчального закладу з 
орієнтацією на творчу обдарованість студента – 
основний шлях вирішення цього питання. Тому 
поряд із формуванням національної 
самосвідомості, оволодінням засобами рідної 
мови, історії, культури, мистецтва, народних 
традицій і звичаїв у центр уваги факультету 
розвитку дитини поставлена проблема розвитку 
творчої особистості, своєчасного виявлення 
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обдарованих студентів, використання 
стимулюючих засобів щодо формування їхніх 
творчих потенційних можливостей у майбутній 
професії. 

Ефективність роботи вищого навчального 
закладу щодо формування творчої особистості 
значно підвищується при дотриманні таких 
гуманістичних умов, як створення емоційної, 
доброзичливої атмосфери у процесі виконання 
студентами будь-яких творчих завдань; 
організації діяльності студентів з розв'язання 
творчих завдань яка здійснюється з опорою на 
їхні інтереси, потреби, потенційні можливості, 
здібності, вирішення творчих завдань які 
пробуджують в кожного студента дослідницьку 
активність, поглиблюють інтерес до творчої 
діяльності, спонукають до успішних дій та 
досягнення поставленої мети. 

Педагог-практик писав: «У міру 
заглиблення в тонкощі, в наукові основи праці 
людина дедалі більше стає не тільки творцем 
матеріальних благ, а й мислителем, дослідником, 
творцем ідей» [7, c. 157]. 

Важливим показником, який свідчить про 
те, що студент виявляє творче ставлення до 
виконання завдань, є наявність усвідомленого 
спонукання до творчості, потяг студента до 
оволодіння знаннями, вміннями та навичками, 
які сприяють ефективному здійсненню творчого 
пошуку. Під усвідомленістю ми розуміємо 
поняття особистістю значущості творчості у 
процесі життєдіяльності, наявність потреби 
займатися творчою діяльністю. 

Наступним показником, який свідчить, що 
особистості притаманне творче ставлення до 
виконання будь-якого завдання, є її 
спрямованість, бо вона, як доведено в працях 
відомого вченого В. Сухомлинського, детермінує 
поведінку студентів, є мотиваційним ядром 
особистості. Тому, саме визначення даного 
показника дозволяє виявити, наскільки 
глибинною є ступінь даної спрямованості у 
студентів. 

Про сутність формування творчості у 
студентів свідчить також яскраве виражене 
бажання займатися творчістю (активно-вольові 
дії, спрямовані на досягнення мети: творчий 
пошук прийомів і засобів неординарного 
вирішення проблемних ситуацій, які виникають 
у процесі навчання). 

І нарешті, ще один показник – емоційна 
забарвленість процесу творчого пошук при 
розв'язанні різних творчих проблем, наявність 
позитивних емоцій при досягнені кінцевої мети, 
відчуття впевненості в собі, у своїх можливостях 
і здатність знайти вихід з проблемних ситуацій. 

Головними факторами, які визначають 
цілеспрямоване керування процесом формування 
творчої особистості майбутнього вихователя є 

передусім наявність досить стійких інтересів 
саме до творчості. Тому дуже важливо, за 
глибоким переконанням В. Сухомлинського, 
викладачам вищого навчального закладу 
володіти інформацією щодо спрямованості 
інтересів студентів, ступеня їх стійкості до 
майбутньої професії. 

Формування у студентів глибоких і стійких 
інтересів до творчої діяльності є однією з 
основних передумов не лише становлення, а й 
розвитку творчої особистості. 

Як писав Василь Олександрович «Далеко не 
кожний стане вченим, письменником, артистом, 
далеко не кожному судилося винайти порох, але 
майстром своєї справи повинен стати кожний – 
це найважливіша умова всебічного розвитку 
особистості» [7, c. 159]. 

Причому, успішна діяльність, яка пов'язана з 
інтересом наголошує вчений, створює підвищену 
сенситивність для всіх впливів, котрі сприяють 
розвитку творчої особистості. Тобто інтерес 
завжди викликає позитивне ставлення до 
відповідної галузі пізнання і тим самим створює 
передумови для оволодіння предметом інтересу, 
причому, спочатку виникає ситуативний, 
епізодичний інтерес, який при створенні умов 
завжди перетворюється в стійкий інтерес до 
майбутньої професії. У процесі перетворення 
ситуативного інтересу в особистісний емоційно-
пізнавальне ставлення перетворюється в 
емоційно-пізнавальну спрямованість, тобто 
психологічну природу інтересу складає 
нерозривний комплекс важливих для особистості 
процесів (інтелектуальних, емоційних та 
вольових). 

Основними критеріями при визначенні 
дієвості інтересу саме до творчої діяльності у 
студентів є: усвідомлення предмету інтересу, яке 
детермінує поведінку індивіда, чітко виражена 
потреба в занятті саме науково-дослідницькою 
роботою, емоційна зацікавленість у процесі 
творчого пошуку розв'язання різних проблем. 

Іншою важливою складовою, за твердження 
Василя Сухомлинського, яка сприяє 
формуванню творчої особистості, є наявність 
мотивації щодо досягнення успіху у процесі 
творчого розв'язання будь-яких проблем. Саме 
мотивація досягнень є однією з важливих 
складових, від якої залежить ефективність 
оволодіння майбутньою професіє вихователя. 

Таким чином, при підготовці майбутніх 
вихователів до творчої діяльності, значну увагу 
слід зосередити на розвитку усвідомленого 
спонукання їх помислів та дій до творчості, 
потягів та бажань оволодіти вміннями та 
знаннями, котрі визначають творчий пошук, 
нестандартне мислення, оригінальність. 

Важливу роль у формуванні творчого 
потенціалу майбутніх вихователів дошкільних 
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навчальних закладів відіграє участь студентів в 
організованій і систематичній науково-
дослідницькій роботі, яка спирається на мудрі 
поради В. Сухомлинського. 

Науково-дослідницька робота студентів 
факультету розвитку дитини Миколаївського 
національного університету імені 
В. О. Сухомлинського – складова професійної 
підготовки майбутніх вихователів, що 
передбачає навчання студентів методології і 
методики дослідження розвитку дітей 
дошкільного віку, а також систематичну участь у 
дослідницькій діяльності, озброєння 
технологіями і вміннями творчого підходу до 
дослідження педагогічних і психологічних 
наукових проблем пов’язаних з дошкільною 
освітою. 

Наукові дослідження на факультеті розвитку 
дитини здійснюються студентами під 
керівництвом професорів А. Богуш, 
Т. Степанової, доцентів кафедри дошкільної 
освіти і соціального розвитку особистості: 
Кардаш І., Куліш Р., Лісовської Т., Лисенкової І.; 
Соколовської О. кафедри теорії і психологічного 
розвитку особистості доцента Наточія А. 

Від початку перебування в університеті 
кожен студент факультету розвитку дитини бере 
участь у наукових пошуках, планових 
дослідженнях своїх викладачів, кафедри 
дошкільної освіти і соціального розвитку 
особистості. 

Наукова творчість студентів стала 
традиційним засобом формування майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів. 
Завдяки участі у науково-дослідницькій роботі 
студенти оволодівають навичками роботи з 
різноманітними інформаційними джерелами, 
набувають умінь творчо розв’язувати навчально-
виховні завдання під час роботи у дошкільних 
навчальних закладах. Саме науково-
дослідницька робота посприяла становленню 
випускників факультету розвитку дитини, як 
творчої особистості. Так випускники факультету 
Курчатова А., Лісовська Т., Тіхомірова О., 
Тиндюк Н. працюють викладачами на різних 
кафедрах університету. Науково-дослідницька 
робота студентів – це невід’ємна складова 
навчального процесу, вищого навчального 
закладу, яка сприяє інтеграції зусиль наукової, 
освітньої та виробничої діяльності в підготовці 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів. 

Науково-дослідницька робота максимально 
розвиває творче мислення, індивідуальні 
здібності, дозволяє здійснювати підготовку 
ініціативних фахівців для ДНЗ, розвиває наукову 
інтуіцію, глибину мислення, творчий підхід до 
сприйняття знань та практичне застосування при 
вирішенні різних завдань. Тому саме і залучають 
студентів факультету розвитку дитини до 

науково-дослідницької роботи починаючи з 
молодших курсів. 

Керує цією роботою кандидат педагогічних 
наук, доцент Соколовська О.С. Багатий 
практичний досвід викладача у вищому 
навчальному закладі допомагає здійснювати 
поступовий перехід від простих форм науково-
дослідницької роботи до більш складних. Цей 
процес дозволяє студенту гармонійно 
розвиватися та вдосконалювати свої вміння та 
навички.  

В цілому науково-дослідницька робота 
студентів факультету розвитку дитини 
здійснюється за такими напрямками: робота, яка 
проводиться в структурі навчального процесу (до 
неї входять всі студенти – це написання 
курсових, магістерських робіт, участь в 
факультативних та курсових науково-
практичних конференціях, робота в спеціальних 
семінарах), робота, яка проводиться за рамками 
навчального процесу (це участь в роботі 
наукових гуртків). Студенти беруть активну 
участь у Міжнародних, Всеукраїнських 
наукових, науково-практичних конференціях. 

Мета цього напрямку роботи підготовка 
фундаментальних досліджень. Саме це робота 
здійснюється у два етапи: навчання студентів 
елементам дослідницької роботи; сама 
дослідницька робота, яка проводиться 
студентами під керівництвом викладачів.  

Найбільш ефективними формами реалізації 
науково-дослідницької роботи студентів, на 
думку В. Сухомлинського, являються: реферат, 
доповідь, повідомлення на конференції, або 
засіданні наукового гуртка, конкурсна робота, 
публікація, курсова робота. На сьогоднішній 
день – це написання магістерських робіт. 
Викладачі докладають всі свої знання для того 
щоб науково-дослідницька робота студентів 
перетворилася з засобів розвитку творчих 
здібностей найбільш успішних студентів в 
могутній важіль підвищення якості підготовки 
майбутніх вихователів ДНЗ. 

Слід зазначити, що і організаційно-масові 
заходи, які проводяться на факультеті щорічно з 
метою поширення та вдосконалення науково-
дослідницької роботи студентів, спираються на 
багатий практичний досвід В. Сухомлинського. 
Насамперед – це студентські олімпіади з 
дошкільної педагогіки, огляди-конкурси. 

Олімпіада дає змогу студентам навчатися 
застосовувати свої знання творчо, а не 
стандартно, студентам пропонуються не тільки 
творчі завдання але й широка науково-
пізнавальна програма: круглий стіл де вони 
обговорюють актуальні проблеми науки, 
зустрічаються з провідними вченими України 
(А. Богуш, О. Сухомлинська, О. Савченко). 
Олімпіадні завдання різноманітні і цікаві: моє 
педагогічне кредо «відеопрезентація спільної 
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діяльності вихователя і дошкільника», тести з 
окремих методик дошкільної освіти, виконання 
фрагменту однієї з форм роботи з 
дошкільниками (за визначеною темою з однією з 
методик), «Якщо б я був вихователем» 
(розв’язання педагогічних ситуацій). 

І як пише видатний педагог Василь 
Олександрович «Творча праця в нашій складній, 
багатогранній справі починається там, де 
загоряється іскра живої, трепетної думки, що 
шукає відповідь на питання, яке висувається 
життям» [6, c. 406]. 

Висновки: формування творчої особистості 
майбутнього вихователя можливе за умови 
залучення до науково-дослідницької роботи 
студентів починаючи з перших днів перебування 
їх у вищому навчальному закладі на засадах 
педагогічної спадщині В. Сухомлинського. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 к. 

Навчально-методичне видання. Кн. 2 / І. Бех. – К.: 
Либідь, 2003. – 342 с. 

2. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству 
/ Д. Богоявленская. – М.: Знание, 1981. – 96 с. 

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний 
словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С. – 
256. 

4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в 
детском возрасте / Л. Выготский. – СПб: СОЮЗ, 1997. 
– 96 с. 

5. Пономарёв Я. А. Психология творчества и 
педагогика / Я. Пономарёв. – М.: Педагогика, 1976. – 
253 с. 

6. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 
5 т. / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1977. – 
Т.4. – 637 с. 

7. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 
5 т. / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1976. – 
Т.5. – 638 с. 

 
УДК 373 

ПОГЛЯДИ СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРОБЛЕМУ ВЗАЄМОДІЇ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ,  

ШКОЛИ ТА РОДИНИ  

Наталія ТАРАПАКА, Аліна МАРТІН (Кіровоград) 
В статті розкриваються погляди В.О.Сухомлинського на актуальні проблеми взаємодії дошкільного навчального 

закладу, школи та родини. 
Ключові слова: сім’я, діти дошкільного віку, початкова школа, наступність. 
В статье раскрываются взгляды В.А. Сухомлинского на актуальные проблемы взаимодействия детского сада, школы 

и семьи. 
Ключевые слова: семья, дети дошкольного возраста, начальная школа, преемственность. 

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми вивчення умов взаємодії дошкільного 
навчального закладу, школи та родини 
зумовлена орієнтацією сучасної педагогічної 
теорії і практики на гуманізацію виховного 
процесу в сім'ї, де дитина має почуватися 
найбільш захищеною, необхідністю виконання 
програми "Діти України" Конвенції ООН про 
права дитини, Законом України «Про дошкільну 
освіту». 

Розв'язання цієї проблеми зобов'язує до 
глибокого осмислення стану сучасного 
сімейного виховання, аналізу причинно-
наслідкових зв'язків та ґрунтовного викладу 
здобутих результатів наукового пошуку, 
оскільки вона торкається кожного і в цілому має 
суспільну значущість на рівні окремої 
особистості. 

Практично майже перед кожною сім'єю, 
особливо молодою, незалежно від соціального 
статусу, приналежності до етносу та педагогічної 
освіченості батьків, постають питання "Що 
робити?" і "Як робити?", щоб виростити й 
виховати дитину здоровою, розумною, чуйною 
до інших, врешті-решт щасливою. Ці питання 

вічні, як вічне і саме виховання. Адже протягом 
усієї історії людства, становлення сімейного 
виховання так і не було знайдено єдиного, 
універсального рецепта успішного виховання 
дитини в сім'ї. І це не дивно, адже немає 
однакових дітей, немає однакових батьків, як 
немає і однакових сімей.  

Аналіз останніх досліджень поглядів 
Сухомлинського на проблему взаємодії 
дошкільного навчального закладу, школи та 
родини свідчать про те, що у визначенні 
соціально-педагогічних умов, накреслення 
шляхів поліпшення сімейного виховання дітей 
значний внесок зробили філософи і соціологи: 
В.Г.Афанасьєв, І.В.Бестужева-Лада, 
Ю.С.Василєва, І.С.Кон, В.Меньшутін, 
В.Я.Титаренко, О.Г.Харчев, Л.В.Чуйко; 
психологи: Б.А.Ананьєв, І.Д.Бех, А.А.Бодальов, 
О.Л.Кононко, О.В.Петровський, І.А.Трухін, 
педагоги: Ю.Азаров, І.В.Грєбєнніков, 
О.М.Докуніна, О.С.Короткова, Т.В.Кравченко, 
А.С.Макаренко, В.Г.Постовий, О.Я.Савченко, 
О.В.Сухомлинська, М.Г.Стельмахович, С.Русова, 
О.Л.Хромова та ін. Практично усі вони 
погоджуються з тим, що для кожної сім’ї 
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характерна неповторність умов середовища та 
морально-емоційних стосунків. 

А.С.Макаренко [4] головною умовою 
успішного сімейного виховання вважав любов до 
дитини та батьківський авторитет. С.Ф.Русова – 
ласку матері та духовну культуру сім’ї, що 
ґрунтується на гармонійному поєднанні 
народного, національного, фольклорного його 
аспектів із загальнокультурним. Л.Ф.Лєсгафт 
вважав, що головними умовами нормального 
розвитку дитини є: 

- чистота; 
- послідовність слова і діла у спілкуванні з 

дитиною; 
- відсутність сваволі у діях батьків-

вихователів або обумовленість цих дій; 
- визнання особистості дитини із ставленням 

до неї як до людини; 
- повне визнання за дитиною прав особистої 

недоторканості. 
І.В. Грєбєнніков [1] до умов, що створюють 

виховний вплив сім’ї, насамперед відносив: 
структуру сім’ї, освіту батьків та їх педагогічну 
підготовленість, уміння змістовно проводити 
дозвілля, вміння аналізувати свою виховну 
діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Саме ці 
проблеми, які актуальні і в наш час розкривав 
В.О.Сухомлинський у своїх наукових працях та 
практичній діяльності у Павлиській школі. 
Василь Сухомлинський наголошував, що кожна 
особистість унікальна, неповторна й самоцінна. 
Для кожної сім'ї характерний свій тип стосунків, 
стиль спілкування, а, отже, і свій мікроклімат. 
Він може бути сприятливим для самореалізації 
особистості, проте може бути й 
пригнічувальним, напруженим, однозначно 
несприятливим, тобто таким, за якого і сім'я, і 
суспільство отримують виховний ефект, 
протилежний очікованому. Тому, до кожної сім'ї 
– батьків і дітей – необхідно шукати свої 
підходи, орієнтуватись на їхні особливості. А 
саме сімейне виховання слід сприймати і вивчати 
як комплексну проблему, що стосується 
особистості, її життя і тих умов, за яких вона 
розвивається – соціальних, економічних, 
педагогічних, психологічних, культурологічних 
тощо. 

Кожна особистість унікальна, неповторна і 
самоцінна. Для кожної сім’ї характерний свій 
тип стосунків, стиль спілкування, а, отже, і свій 
мікроклімат. Він може бути сприятливим для 
самореалізації особистості, проте може бути і 
пригнічуючим, напруженим, однозначно 
несприятливим, тобто таким, за якого і сім’я, і 
суспільство отримують виховний ефект, 
протилежний очікуваному. Тому, до кожної 
сім’ї, - батьків і дітей – необхідно шукати свої 
підходи, орієнтуючись на їх особливості. А саме 
сімейне виховання слід сприймати і вивчати як 

комплексну проблему, що стосується 
особистості, її життя і тих умов, за яких вона 
розвивається – соціальних, економічних, 
педагогічних, психологічних, культурологічних 
тощо. 

На виховання дитини дошкільного віку, її 
соціалізацію впливає практично все, що її 
оточує, незалежно від того, цей вплив 
відбувається безпосередньо, чи опосередковано. 
Найбільшою мірою у своїх почуттях, поведінці 
та рисах характеру дитина зобов’язана своєму 
найближчому оточенню – сім’ї, її благополуччю 
та найближчим для неї людям – батьку і матері, 
рівню сформованості їхньої загальної та 
педагогічної культури, ступеню готовності до 
виховання дитини, їхнім особистісним якостям 
та ціннісним орієнтаціям тощо. Все це по суті, є 
надзвичайно важливими умовами сімейного 
виховання [2, 3]. 

Сім’я виступає середовищем, що впливає на 
дитину, й водночас суб’єктом виховного 
процесу. Її педагогічний потенціал також 
зумовлений різними чинниками, а саме: 
готовністю батьків до виховання дитини, рівнем 
загальної та педагогічної культури, 
можливостями їх реалізації (матеріальними та 
побутовими умовами, структурою сім’ї, 
наявністю вільного часу тощо), ступенем взаємо 
узгодженості дій батьків у питаннях виховання, 
їх індивідуальними особливостями – 
темпераментом, моральними якостями, 
комунікативними здібностями, станом здоров’я 
та віком, врешті-решт – життєвим досвідом, 
власним досвідом виховання дітей та ціннісними 
орієнтаціями. 

Об’єктом нашого дослідження є спадщина 
В.О.Сухомлинського про роль батьків у 
формуванні розвиненої особистості. Мета 
дослідження полягає у тому, щоб показати 
погляди В.О.Сухомлинського на роль батьків у 
формуванні особистості. 

Сім’я – це перша суспільна щаблина в житті 
людини. Для того, щоб сім’я успішно виконала 
свої виховні завдання, необхідно, щоб батьки 
знали основні педагогічні вимоги і необхідні 
умови сімейного виховання. Донесення до 
батьків цих знань – одне з головних завдань 
педагогів. Залучення батьків до співпраці з 
педагогами щодо розвитку дитини та підготовка 
до школи – одне з провідних завдань Базового 
Компоненту дошкільної освіти в Україні. 
Відповідно до сучасних державних пріоритетів 
потребує розробки та практичного вирішення 
проблема педагогізації батьків. «Батьківська 
педагогіка, – на погляд В.О.Сухомлинського, - це 
педагогічна освіта батьків і матерів, освіта тих, 
кому завтра бути батьками й матерями»[5, 22]. 

Василь Олександрович постійно цікавився 
проблемами сімейного виховання дітей у різних 
сім'ях, вивчав позитивний досвід, підмічав 
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найістотніші й найбільш типові вади та недоліки 
сімейного виховання, шукав причини цих 
недоліків. Він проводив значну виховну й 
освітню роботу з батьками, дорослими, навчав їх 
мистецтва сімейного й громадянського 
виховання, гостро критикував обивательство, 
неуцтво, примітивізм. У Павлиській школі було 
створено чітку систему педагогічної освіти й 
пропаганди педагогічних знань серед населення, 
батьків і навіть старшокласників. Без турбот про 
педагогічну культуру батьків, за висновками 
В.О.Сухомлинського, неможливо розв'язати 
жодної проблеми, що стосується навчання і 
виховання.  

Вчений обґрунтував провідні принципи 
згідно з якими має здійснюватися педагогічна 
пропаганда серед батьків: 

- виховання дітей – почесний суспільний 
обов'язок батьків, батько й мати повинні бути не 
менш мудрими творцями людини, ніж педагоги; 

- за змістом педагогічна пропаганда має 
охоплювати всі складові виховання; 

- у розв'язані складних проблем сімейного 
виховання необхідно забезпечувати 
індивідуальний підхід і додержання 
педагогічного такту; 

- потрібні систематичність педагогічної 
пропаганди і всебічне охоплення батьків. 

У дошкільному закладі, у батьків та 
вихователів єдині завдання: зробити все, щоб 
діти росли щасливими, здоровими, активними, 
життєлюбивими, комунікативними, щоб вони 
стали гармонійно розвиненими особистостями. 
«Кожен учитель, кожен батько мріє про те, щоб 
його діти виросли допитливими людьми, щоб у 
кожному серці запалав вогник жадоби пізнання. 
Але як запалити цей вогник? Треба розкрити 
перед дітьми книгу життя, живі, яскраві сторінки 
навколишнього світу. Нехай дитина сама 
перегортає сторінки цієї книги, нехай відчуває 
себе шукачем і землепрохідцем. Від нас, 
дорослих, залежить те, щоб дитина відчула 
романтику, красу пізнання» [5, 22]. 

За В.О.Сухомлинським і в наш час 
найгострішим, найжагучішим питанням, яке 
ставлять батьки, є питання як? Як виховати? Як 
знайти гармонію батьківської любові, ласки і 
вимогливості? Як дати дітям щастя? 

Питання виникають, а от часу, можливостей 
для «навчання» у батьків часто не вистачає. 
Ведуча роль в організації спілкування з батьками 
вихованців належить вихователям. Щоб 
вибудувати його, вихователю необхідно мати 
комунікативні навички, вміти орієнтуватися у 
проблемах виховання та потребах сім’ї, мати 
інформацію про останні досягнення у науці. Він 
повинен дати батькам відчути свою 
компетентність і зацікавленість в успішному 
розвитку дитини, показати батькам, що він 

бачить в них своїх партнерів та однодумців. 
В.О.Сухомлинський зазначав, що «виховує, 
звичайно, сім’я в цілому – її загальний дух, 
культура людських стосунків. Але хто творить 
цей дух, цю культуру? Звичайно ж, батьки. Без 
батьківської мудрості нема виховуючої сили 
сім’ї. Батьківська мудрість стає духовним 
надбанням дітей; сімейні стосунки, побудовані 
на громадянському обов’язку, відповідальності, 
мудрій любові й вимогливій мудрості батька й 
матері, самі стають величезною виховуючою 
силою. Але ця сила йде від батьків, у них – її 
коріння й джерело» [5, 21] Але яка ж буде 
злагода і порозуміння дітей, вихователів і 
батьків, якщо випаде будь – яка ланка. Ні для 
кого не секрет: взаємодія вихователя і батьків, 
дитячого саду і сім'ї необхідно.  

Щоб батьки стали виявляти більшу цікавість 
до виховання своїх дітей в ДНЗ, потрібно, щоб 
вони бачили результати творчості дітей, чули 
про свою дитину позитивне, мали нагоду 
залучитися до справ дитячого садку, зустрічали 
гарне відношення вихователів. Атмосфера 
творчості, добра, згуртованості в ДНЗ позитивно 
впливає на батьків. 

Педагогічний колектив керованої ним 
школи надавав великого значення моральній, 
інтелектуальній, естетичній обстановці, в якій 
перебуває дитина віком від двох до семи років, 
оскільки перші роки життя в розвитку дитини 
вирішальну роль відіграють люди, що оточують 
її, з усім багатством і багатогранністю людських 
відносин. З цією метою спільними зусиллями 
батьків та вчителів в школі для майбутніх 
першокласників були організовані декілька 
куточків, де саме оточення пробуджувало б їхні 
думки. В одному із куточків зібрані десятки 
квітів: у дітей є можливість спостерігати за їх 
розвитком з весни до осені; інший куточок - 
кімната з картинами про життя та поведінку 
звірів; третій куточок - різноманітні дійові 
моделі машин та механізмів. Отже, 
В.О.Сухомлинський довів, що дошкільна 
підготовка допомагає виявити, побачити та 
вивчити кожну дитину, її характер, здібності, 
нахили. В роботі з батьками майбутніх 
першокласників він ставив мету - надати 
необхідну педагогічну спрямованість виховному 
впливу батьків на дітей передшкільного віку, 
сформувати в умовах сімейного виховання такий 
емоційний настрій майбутнього першокласника, 
щоб він спокійно сприймав вплив вчителя та 
шкільного колективу. Про це свідчать засідання 
"батьківської школи". 

Аналіз планів роботи Павлиської середньої 
школи в розділі "Робота з батьками" 
дошкільного відділення та батьків дітей 
початкової школи показав, шо її слухачі 
отримували систему наукових знань про 
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морально-естетичне виховання, фізичний, 
розумовий та естетичний розвиток дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку. Ряд 
лекцій батьківської школи присвячені саме темі 
емоц1йно-естетичного виховання дітей. Зокрема, 
це просліджується в планах роботи школи за 
1967-1968 н.р., 1970-1971 н.р. 

Ось тематика доповідей і лекцій 
рекомендованих для занять батьківської школи 
І967-І968 н.р.;1970-1971 н.р. 

ДОШКІЛЬНА ГРУПА  
1. Пізнання дійсності і розвиток емоцій 

дошкільника.  
2. Краса у вихованні дитини від 4 до 7 

років. 
3. Праця і творчість дитини від 4 до 7 

років. 
4. Гра в розумовому, емоційному і 

естетичному розвитку дитини дошкільного віку. 
5. Казка у вихованні дитини. 
Василь Олександрович аналізуючи роботу 

батьківської школи зауважував, що “Програма 
постійного підвищення педагогічної культури 
батьків і матерів-це, по суті, наша спільна з ними 
робота - тонка й важка, кінцевою метою якої є 
ідеал всебічно розвиненої гармонійної людини. 
Найважче полягає в тому, щоб батько й мати 
разом з нами бачили, розуміли духовний світ 
своєї дитини, вміли розібратися в причинах і 
наслідках, осмислити виховання як 
цілеспрямовану працю” [3, с.88]. 

На думку В.О.Сухомлинського, робота 
"батьківської школи" повинна відповідати 
таким умовам: 

 чітка організація всієї системи освіти, що 
об’єднує в собі масові, групові та індивідуальні 
форми роботи педагогічної пропаганди; 

 диференціація змісту освіти батьків з 
урахуванням вікових особливостей дітей і рівня 
педагогічної культури батьків; 

 практична спрямованість усіх ланок; 
 зацікавленість учителів у здійсненні цієї 

роботи; 
 позитивне ставлення батьків до 

педагогічної освіти, активне сприйняття 
педагогічних знань. 

У книзі "Серце віддаю дітям" 
В.О. Сухомлинський наголошує: 
"Найголовнішою рисою педагогічної культури 
має бути відчуття духовного світу кожної 
дитини, здатність приділити їм стільки уваги й 
духовних сил, скільки потрібно для того, щоб 
дитина відчула, що про неї не забувають, її горе, 
її образи й страждання поділяють" [6, с.167]. Він 
радив вчителям, вихователям бути чутливим до 
стану дитини, до емоційно-естетичної оцінки 
кожного слова. Адже все це закладається в 
ранньому дитинстві, і потім дуже важко його 
наздогнати. Потрібно вихователям і педагогам 

пам’ятати, що давати дітям знання слід так, щоб 
не порушувати гармонію їх інтелектуального і 
емоційного світу. 

Педагогічну діяльність В.О. Сухомлинський 
відносив до числа найскладніших мистецтв, тому 
вихователя колективу маленьких дітей він 
називав диригентом, за помахом палички якого 
кожний учасник оркестру творить чуже щастя і 
завдяки цьому переживає перше громадянське 
щастя колективізму. На його думку, той хто живе 
турботами про інших людей, стає 
сприйнятливим, чуйним до слова, яке несе в собі 
заклик до ідеалу моральності, до утворення 
краси в самому собі". [6, с.153]. У виховному 
мистецтві крім освіченості і моральної 
досконалості вчителя, він надавав великого 
значення емоційному ставленню педагога до 
дитини як об’єкта виховання і до виховної 
діяльності взагалі. Ці думки 
В.О. Сухомлинського перегукуються з думками 
К.Д. Ушинського, який наголошував на дуже 
важливій властивості емоцій, а саме: в процесі 
спілкування вони можуть легко передаватися від 
однієї людини до іншої. Добрі почуття однієї 
людини викликають такі ж самі почуття в іншої, 
а "погане поводження з тобою збуджує в тобі 
ненависть - те ж збудить і в інших твоя погана 
дія з ними". Дитина ж особливо легко піддається 
емоційному впливові вихователя, тому у 
взаєминах з нею, "хоч би яка вона була 
зіпсована, ми повинні показати любов і довір'я."  

Могутнім засобом виховання у 
дошкільників та молодших школярів, на думку 
В.О.Сухомлинського, є емоційні моменти в 
роботі, поведінці педагога, врахуванням ним 
емоціональних станів і особливостей дітей. Вони 
є необхідним складовим моментом умілого 
підходу педагога до своїх вихованців, 
педагогічного такту, оцінки його роботи і 
вчинків, їх схвалення, заохочення. Емоціонально 
забарвлена оцінка сприяє усвідомленню учнем 
своїх недоліків і виникненню прагнення їх 
виправити. 

Аналіз архівних матеріалів свідчить про те, 
що В.О. Сухомлинського завжди хвилювала 
проблема підготовки дошкільників до шкільного 
життя, різнобічного їх розвитку; його хвилювала 
фізична, психологічна та емоційна готовність, 
про що свідчать протоколи психологічних 
семінарів, які зберігаються у педагогічному музеї 
смт. Павлиш. Ось витяг з психологічного 
семінару Павлиської середньої школи, що 
відбувся 3 грудня 1969 року. 

Ухвалили: 
Заслухавши та обговоривши доповідь 

директора школи Сухомлинського  В.О. про 
психологічні передумови успішної підготовки 
дітей до школи в дошкільні роки, психологічний 
семінар вважає необхідним здійснення 
слідуючих рекомендацій: 
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1. Треба зрозуміти, що від того, в яких 
умовах, оточенні знаходиться дитина в 
дошкільному віці, залежить її виховання, її 
розвиток, майбутнє. 

2. Необхідно, щоб діти в дошкільному віці 
були несамотніми, щоб були в дитсадках, в 
оточенні дітей неоднакового віку, старших. Коди 
ж дитина самотня, або знаходиться серед дітей 
одного віку, вона росте обмежена. 

3. Для того, щоб подолати труднощі в 
загальному розвитку дітей, моральній трудовій 
готовності їх, потрібно, щоб діти були більш 
самостійними в своїй праці, щоб вони розуміли, 
що він громадянин, і в нього повинні бути 
обов'язки, що для нього розпочався труд на все 
життя. 

4. Слід батькам більше розповідати дітям, 
читати, щоб дитина не була безпомічною. Для 
того, щоб підготувати дітей до школи, потрібний 
тісний зв’язок педагогів та батьків майбутніх 
школярів. 

Разом з вчителями початкових класів Василь 
Олександрович розпочинав цю роботу задовго до 
того, як діти переступлять поріг школи, адже 
малюки краще сприймають ті речі, об’єкти, які 
їм близькі і відомі. До вступу в школу дітей слід 
навчити образно мислити, розвивати їх уяву, 
емоційність, адже "запорука виховання 
розвинутого розуму і пам’яті в тому, щоб думка 
дитини проявлялась в її активному відношенні 
до оточуючого світу". [3, с.15] Василь 
Олександрович вказував на те, що дитина ще до 
1 класу в сім років, але бажано, щоб вона вже з 
п’ятирічного віку перебувала у сфері виховного 
впливу школи.  

Аналіз науково-практичного досвіду 
В.О. Сухомлинського, а також досвіду вчителів, 

працівників дошкільних закладів, які 
використовують ідеї видатного педагога в 
навчально-виховному процесі з дітьми 
дошкільного віку у практиці своєї роботи, дає 
підставу стверджувати, що при їх умілому 
використанні зростає ефективність виховного 
процесу, забезпечується готовність дітей до 
майбутнього життя. 

Отже, аналіз основних ідей, на яких була 
побудована педагогічна система 
В.О.Сухомлинського, переконує в тому, що ми 
маємо справу з видатним явищем в історії освіти 
і школи. Його теоретичну спадщину не можна 
розглядати поза часом. 
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БАТЬКІВСЬКА ПЕДАГОГІКА У СПАДЩИНІ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Світлана ТАРАСОВА (Миколаїв) 
У статті подається теоретичний аналіз батьківської педагогіки у науково-педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського. Він один із відомих педагогів, який гостро поставив питання про підготовку молоді до сімейного 
життя, майбутніх сімейних обов’язків. 

Ключові слова: батьківська педагогіка, природа дитини, виховання дітей в сім’ї, сім’я та суспільство, 
відповідальність сім’ї за виховання дітей. 

В статье сделан теоретический анализ семейного воспитания в наследии В.О. Сухомлинского. Он один из известных 
педагогов, который остро поставил вопрос о подготовке молодежи к семейной жизни, к будущим семейным 
обязанностям. 

Ключевые слова: родительская педагогика, природа ребенка, воспитание детей в семье, семья и общество, 
ответственность семьи за воспитание детей. 
Постановка проблеми. Людина 

починається із сім’ї, яка закладає основи 
всебічного розвитку особистості. Народження і 
виховання дитини – це творення майбутньої 

історії роду, народу, Землі. Тому треба дуже 
відповідально, людяно, розумно підходити до 
створення сім’ї, народження дітей, творення 
людини. На сьогодні виникає гостра необхідність 
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переосмислити, по-новому оцінити роль та 
значення батьківської педагогіки у створенні 
молодої сім’ї.  

Слід зазначити, що сьогодні не зважаючи на 
певні негативні процеси, які впливають на сім’ю, 
вона, як і раніше, залишається основним 
інститутом первинної соціалізації особистості. У 
громадському, правовому суспільстві сім’я – це 
окрема приватна сфера життя людини, в якій 
вона реалізує свої найважливіші права і свободи, 
інтереси якої відповідно є пріоритетними для 
суспільства, такими ж, як державні й політичні. 
Таким чином, виховання дитини в сім’ї стає 
одним із природних прав, гарантованих 
державою. Однією з умов успішного вирішення 
проблем підготовки майбутніх батьків до 
виховання дітей в сім’ї – є вивчення спадщини 
батьківської педагогіки Василя Олександровича 
на заняттях з педагогіки для студентів 
педагогічних ВУЗів.  

Аналіз досліджень. Спадщину 
В.О. Сухомлинського вивчало багато вчених 
таких як: Ахіяров К., Бик А., Богусловський М., 
Бориславський А.,Борищевський М., Будняк Г., 
Зязюн І., Мухін М., Ничкало Н., Омельченко Ж., 
Онишків З., Тартаковський Б., Цюпа І. та інші. 
Кожний з них намагався розкрити секрет 
мудрості великого педагога. 

Мета. Розкрити погляди 
В.О. Сухомлинського на виховання дітей у сім’ї. 
Обґрунтувати та довести, що Василь 
Олексанрович розглядав не окремі аспекти 
батьківської педагогіки, а теоретично 
обґрунтував і практично втілював у 
педагогічному процесі гуманістичні ідеї 
сімейного виховання у майбутніх батьків. У 
своїх працях «Батьківська педагогіка», 
«Моральні цінності», «Лист молодому батькові», 
«Слово до батька», «Ми продовжуємо себе в 
дітях» В.О.Сухомлинський визначав: 
«Виховання дітей – це віддавання духовних сил. 
Людину творимо любов’ю – любов’ю батька до 
матері і матері до батька, любов’ю батька і 
матері до людей, глибокою вірою в красу і 
гідність людини. Чудові діти виростають у тих 
сім’ях, де батько і мати по – справжньому 
люблять одне одного і водночас люблять і 
поважають людей. У цієї дитини – мир і спокій в 
душі, глибоке душевне здоров’я щиросерда віра 
в добро, віра в красу людську, віра в слово 
вихователя, тонка чутливість до тонких засобів 
впливу – доброго слова і краси». [5, 413] 

«Якщо ти хочеш стати неповторною 
особистістю на землі – не обов’язково бути 
видатним письменником чи вченим… Ти можеш 
утвердити себе в суспільстві, засяяти 
прекрасною зіркою, неповторної людської 
індивідуальності, виховавши хороших дітей». [5, 
411]. 

«Батьківські, материнські почуття важко 
передати словами. Їх може збагнути тільки той, 
хто став батьком, матір’ю» [5, 410] 

В.О. Сухомлинський – один з небагатьох 
педагогів, гостро поставив питання про 
підготовку молоді до сімейного життя, до 
майбутніх сімейних обов’язків, бо кожна дитина 
в майбутньому повинна стати добрим 
сім’янином, мудрим гуманним батьком чи 
матір’ю, тим самим залишити визначний слід в 
історії свого народу. Педагог розробив цілу 
систему гуманного виховання дівчинки – 
дівчини – жінки – матері й хлопчика – юнака – 
чоловіка – батька, в основу якої покладено 
любов, повага, взаємні відповідальність, 
підтримка, взаємодопомога, а в центрі уваги – 
людина добра, яка поважає і любить людей, вміє 
працювати творчо на їх благо.  

В.О. Сухомлинський розглядав соціальні 
умови, мету і принципи сімейної педагогіки, 
науково обґрунтував зміст і методи, засоби і 
прийоми ефективного виховання дітей. Він 
перший у вітчизняній науці гостро ставить 
непрості питання, які стосувалися оцінки стану 
сім’ї, її майбутнього, ролі і місця сім’ї у 
суспільному вихованні, народних традицій 
сімейної педагогіки і необхідності їх збереження, 
соціальних і морально-психологічних аспектів 
материнства і батьківства, організації системи 
педагогічної освіти батьків, цінностей сім’ї. 

Саме В.О. Сухомлинський не протиставляв 
сімейне виховання шкільному, а виступав за 
єдність у роботі. Він розглядав сім’ю як 
необхідний інститут первинної соціалізації 
дитини, що буде сприяти становленню 
громадянського суспільства, яке гарантує 
соціальні права батьків і дітей , здійснює 
охорону материнства, забезпечує умови 
повноцінного сімейного виховання. Василь 
Олександрович перший у педагогіці обґрунтував 
питання цінностей сім’ї на їх основі – виховання 
дітей у сім’ї.  

Мету і завдання сімейного виховання 
вчений поєднує не тільки із загальними 
завданнями побудови майбутнього суспільства, 
але виводить їх, виходячи з природи дитини, яка 
спонтанно передбачає цілісний, всебічний, 
гармонійний її розвиток.  

У родині повинен бути культ Матері – 
Берегині роду, мудрого керманича всією сім’єю, 
морального й культурного взірця для інших. 
Велика гуманна роль і батька у сім’ї як 
годувальника, оберегу честі, міцності, 
достоїнства всіх членів в родині, людини 
високого почуття обов’язку, порядності, 
мудрості. Найголовніше у шлюбі – праця для 
щастя інших людей, всіх членів родини далеких і 
близьких. Роль батька визначається його 
відповідальністю. Батько, який уміє бути 
відповідальним, забов’язаним, повинним – 
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справжній мужчина, його воля стає силою, 
здатною дисциплінувати думку, почуття, 
бажання, дітей. Мужність Мужчини, Чоловіка, 
Батька полягає в умінні захищати, оберігати 
дітей і дружину. Моральний обов’язок і 
відповідальність мужчини вимагають від нього 
бути годувальником в сім’ї. Мати родить і 
породжує, батько породжує і виражає, 
продовжує, розвиває себе в сині й дочці, 
зливаючи своє духовне начало з началом 
матері». [5, 220] 

Розглядаючи сім’ю, як першооснову 
соціалізації особистості, В.О. Сухомлинський 
визначав мету виховання в сім’ї як «цілісний і 
гармонійний розвиток особистості творення 
нової людини, адже в сім’ї шліфуються найтонші 
грані людини – громадянина, людини-
трудівника, людини-культурної особистості».  

«Сім’я в нашому суспільстві – первинний 
осередок багатогранних людських відносин – 
господарських, моральних, духовно – 
психологічних, естетичних». І, звичайно, 
виховних. Однак могутньою виховною 
облагороджуючою силою для дітей вона стає 
тільки тоді, коли батько і мати бачать високу 
мету свого життя, живуть в ім’я високих цілей, 
що звеличують їх в очах дитини». [5, 414]  

Визначаючи мету, зміст і методи сімейного 
виховання та навчання В.О. Сухомлинський 
виходив із того, що виховання дітей у сім’ї 
відповідає: 

- природі дитини; 
- єдиним педагогічним вимогам у сім’ї; 
- відповідній психолого-педагогічній 

підготовці батьків; 
- єдності вимог сім’ї, школи, громадськості; 
- повазі до особистості дитини у поєднанні з 

психолого-педагогічним обґрунтуванням 
вимогливості; 

- вихованню у колективі; 
- педагогічному стимулюванню 

саморозвитку дитини; 
- вихованню красою; 
- врахуванню вікових та індивідуальних 

особливостей учнів [2]. 
Відповідно до цього зміст сімейного 

виховання передбачає розвиток у дитини 
фізичних сил, сенсорних і розумових здібностей, 
моральних і суспільних, громадянських і 
політичних переконань. Враховуючи природу 
дитини, В.О. Сухомлинський науково 
обґрунтував використання наступних методів, 
засобів і прийомів виховання: бесіда, 
переконання, приклад дорослих, заохочення, 
покарання, дитячі ігри. Розроблена великим 
ученим-педагогом програма навчання і 
виховання дітей у дошкільній групі, сприяла 
розвитку методики дошкільного навчання дітей у 
сім’ї. 

В.О. Сухомлинський збагатив педагогіку 
новими формами і способами організації 
родинного і шкільно-сімейного виховання учнів. 
Василь Олександрович був справжнім знавцем і 
дослідником психології людини, він глибоко 
розумів душу дитини, її переживання, почуття, 
прагнення і сподівання, досконало знав 
психологію взаємин батьків і дітей. 

В.О.Сухомлинський вважав надзвичайно 
важливим завдання батьківської педагогіки – 
формування у вихованців моральної готовності 
до батьківства і материнства «Баготорічний довід 
переконав нас, що вміння бачити в дитині… 
майбутніх батька й матері, уміння оцінювати 
педагогічні явища з тієї позиції, що через два 
десятиріччя наш колишній малюк приведе до 
школи свого сина і буде разом з нами міркувати 
про те як його краще виховувати, – це вміння, 
необхідне нашому суспільству такою ж мірою, 
як високий рівень трудової майстерності 
виробників матеріальних і духовних цінностей. 
Перша школа батьківства й материнства – це 
повноцінне моральне виховання в роки 
дитинства…» [Т. 2, с. 87 ] 

Слід наголосити, що педагогічна спадщина 
В.О.Сухомлинського орієнтована насамперед на 
майбутніх батьків та вчителів, які обрали 
педагогічну професію за покликом серця, 
незважаючи на всі перешкоди, прагнуть 
реалізувати ідеал Людини, активно взаємодіючи 
з сім’єю. Тому «пора і батькам і вчителям 
глибоко усвідомити, що ні школа без сім’ї, ні 
сім’я без школи не можуть впоратись з 
найтоншими, найскладнішими завданнями 
становлення людини. А поки що виходить так, 
що сім’я і школа виховують дітей кожен за своїм 
розумінням ». [3, c. 235]. 

Тому батьківська педагогіка Василя 
Сухомлинського зберігає свою актуальність 
слугуючи педагогічним джерелом педагогічної 
творчості збагачення особистості людини. 

Але людина – не лише об’єкт, а й суб’єкт 
виховних впливів; у формуванні себе як суб’єкта 
діяльності вона використовує метод 
самовиховання: «Якби людину виховував тільки 
хтось, а сама себе вона не виховувала, то вона не 
стала б найвищою цінністю серед усіх цінностей 
світу». [Т. 5, с.412] 

В.О. Сухомлинський намагається вирішити 
проблему неспівпадання особистісних та 
загальнолюдських цінностей. Ціннісно смислова 
сфера особистості, як стверджує вчений, починає 
формуватись на ранніх етапах онтогенезу у сім’ї 
в результаті інтегрування дитиною соціально-
значущих, суспільно-прийнятих моральних 
ідеалів, норм, світоглядних орієнтацій, установок 
і правил поведінки, засвоєних від батьків, які 
включаються в дитячу свідомість і стають 
особистісними переконаннями. Таким чином 
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добро, віра, любов, краса, повага, істина, надія, 
турбота є універсальними морально-етичними 
категоріями, і саме вони творять людське в 
людині, роблять людину людиною. Але «Якщо в 
перші два – три роки свого життя не відкриває 
через найдорожчу їй людину – матір – весь світ 
людський, … розумове життя її піде зовсім не 
так як воно пішло за умови правильного 
материнського виховання». [Т. 5, С. 588] У 
недоліках батьківської педагогіки 
В.О.Сухомлинський вбачає і відхилення у 
розумовому розвитку, і причини, соціальної 
поведінки дитини.  

Педагогічну просвіту батьків 
В.О.Сухомлинський поклав в основу педагогіки: 
«Батьківська педагогіка», тобто елементарне 
коло знань матері й батька – це фундамент, 
основа всієї педагогічної теорії і практики» Він 
пропонує «вчити батьків мистецтва виховання як 
найблагороднішої, найлюдянішої, найвищої 
творчості, як виконання високого громадського 
обов’язку» [Т.5, с.152] 

Висновки. Аналіз педагогічного доробку 
В.О. Сухомлинського у напрямі батьківської 

педагогіки ХХ століття дає змогу стверджувати, 
що його ідеї на сьогодні є досить актуальними, 
мають велике теоретичне, історико-культурне і 
практичне значення у підготовці молоді до 
сімейного життя, майбутніх сімейних обов’язків 
у вивченні спадщини Василя Олександровича на 
заняттях з педагогіки. 
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МЕТОДИ ПЕРЕКОНАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Анатолій ТУРЧАК, Наталія ТОКАР (Кіровоград) 
У статті характеризуються методи переконання у педагогічній діяльності, що використовувалися В.О. Сухомлинським, та 

впливали на формування його гуманістичних поглядів в освіті. Доводиться доцільність використання досвіду навчально-виховної 
роботи видатного педагога у сучасній професійній підготовці майбутніх учителів. 

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, педагогічна спадщина, гуманістичні погляди, загальнолюдські цінності, метод 
переконання, інформаційний метод, пошуковий метод, дискусійний метод, метод взаємоосвіти у вихованні. 

В статье характеризируются методы убеждения  в педагогической деятельности, которые использовались 
В.А. Сухомлинским, и влияли на формирование его гуманистических взглядов в образовании. Доказана целесообразность 
использования опыта учебно-воспитательной работы выдающегося педагога в современной профессиональной подготовке 
будущих учителей. 

Ключевые слова: В. А. Сухомлинский, педагогическое наследие, гуманистические взгляды, общечеловеческие ценности, метод 
убеждения, информационный метод, поисковый метод, дискуссионный метод, метод взаимного образования в воспитании. 
Актуальність проблеми. Реалізація 

гуманістичних і демократичних ідей сучасної 
педагогічної науки значною мірою залежить від 
уміння вчителів творчо використовувати 
педагогічну спадщину минулих поколінь. 
Пріоритетними напрямками педагогічної 
діяльності вчителя є досконале знання свого 
предмету, глибока любов до нього, поєднання в 
своєму серці цієї любові з любов’ю до дитини, 
уміння управляти її розумом і почуттями, 
створити в ній емоційне ставлення до самої себе, 
емоційну чуйність до того, що вона бачить, 
спонукати її до виявлення благородних почуттів 
в активній діяльності; постійно виховувати в 
дітях доброту, людяність, сердечність, 
доброзичливість, співчуття; учити їх переживати 

якомога частіше радість добрих вчинків, 
готовність прийти на допомогу іншому, 
чутливість до всього живого і прекрасного; 
виховувати в учнях благородство, чистоту 
морально-емоційних відносин, ставлення до 
матері як до найдорожчої у світі людини. 
Справжнім педагогом може вважати себе тільки 
той, хто у кожному своєму вихованцеві вбачає 
людину майбутнього. 

Мета статті полягає у розкритті 
гуманістичних підходів В.О.Сухомлинського у 
вихованні та необхідності застосування досвіду 
його педагогічної діяльності у професійній 
підготовці сучасного вчителя. 

Завдання: вивчення педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського з метою виявлення 
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актуальності використання його педагогічного 
досвіду з виховної роботи школярів у 
професійній підготовці майбутніх вчителів. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація 
гуманістичної концепції виховання, насамперед, 
залежить від стилю роботи найгуманнішого у 
світі місця – школи, і в першу чергу – від 
особистості самого педагога. «Школа, – писав 
видатний український вчений-практик, 
талановитий вихователь В.О. Сухомлинський, 
тонкий психолог і знавець дитячих сердець, – це 
насамперед учитель. Особистість вчителя – 
наріжний камінь виховання» [1]. Саме виховання 
почуття чуйності, чутливості, душевної краси як 
найвищої людської цінності В.О. Сухомлинський 
вважав однією з найважливіших сторін 
становлення особистісної моральної культури. 
Своєю практикою педагог-новатор показав, що 
уміння розрізняти емоційні, естетичні, 
семантичні відтінки слова, широкий 
словниковий запас є важливою передумовою 
духовно багатого, повноцінного 
інтелектуального життя дитини, відчуття краси 
довколишнього світу і буття. Вивчаючи 
педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського, 
аналізуючи його методологічний і методичний 
підхід до виховання майбутніх поколінь ми 
можемо поставити методи переконання на рівень 
сучасних вимог. Адже ні один метод виховання 
без переконання не повинен застосовуватися. 
Вплив на свідомість, відчуття і волю дітей 
словом й організацією їхнього життєвого досвіду 
з метою формування у них глибоких та стійких 
поглядів і понять – це й є визначення 
переконання. 

Переконання – складний метод 
педагогічного впливу, який апелює до розуму, 
волі, відчуттів особистості, її життєвого досвіду. 
Воно сприяє усвідомленому і добровільному 
сприйняттю учнями думок та ідей вихователя, 
вимагає від педагога створити, берегти і 
розвивати в душі дитини почуття людської 
гідності, гордості, шанобливості до старших, 
оберігати дитяче серце від болю, бід, страждань, 
необережних душевних доторкань. Ніколи не 
слід прагнути придушити у школяра волю, на 
якій, як вважав В.О. Сухомлинський, тримається 
човен людської гідності. За допомогою 
переконань слід допомогти молодому поколінню 
правильно розуміти  суспільні явища сьогодення, 
сприяти перетворенню норм людської моралі у 
глибокі особистісні ідеали. 

Метод переконання досить повно 
висвітлений у загальнопедагогічній та 
психологічній літературі. Так, про велику роль 
переконань писав ще К.Д.Ушинський, віддаючи 
перевагу у моральному вихованні шкільним 
рокам і юності, які не перевантажені враженнями 
і залишаються з людиною назавжди. Адже живе 

слово вихователя залишає глибокий слід в душі 
вихованця, формує підвалини відчуттів і 
поглядів. Все, що закладено з дитинства 
бесідами з педагогом, що прочитано в книгах, 
залишається на все життя і проявляється потім у 
поведінці і вчинках людини. 

В підлітковому і юнацькому віці набагато 
легше формувати стійкі переконання, ніж у 
наступні роки життя людини. Але для цього 
необхідно впливати не тільки на свідомість, а й 
на відчуття і волю особистості. Знання слід не 
просто засвоїти, а й перетворити їх на моральні 
ідеали, погляди й переконання. Адже ідея, 
прочитана або почута, що не пройшла через 
думки дитини, не залишила відбитку у її серці, є 
мертвим капіталом. Тому важливими якостями 
вербального впливу вчителя є змістовність, 
логічність, відсутність складносприйнятних слів 
і зворотів, внутрішніх протиріч, яскравість і 
виразність думки. Слово і переконання 
вихователя мають бути емоційно забарвленими і 
викликати інтерес в учнів будь-якого віку. 

Високо піднімаючи роль переконань у 
вихованні, В.О. Сухомлинський наголошував, 
що за змістом своєї професійної діяльності 
вчитель зобов’язаний проводити з учнями 
морально-етичні бесіди з конкретним моральним 
наповненням. Він вважав слово найбільш тонким 
засобом впливу на юну душу і болюче 
протестував проти нарікань на адресу школи у 
зловживанні словесністю. Педагог називав таку 
критику непорозумінням, справедливо 
стверджуючи, що витонченість внутрішнього 
світу людини, благородство морально-етичних 
стосунків не ствердити без високої культури 
словесного виховання. Мистецтво виховання, за 
В.О. Сухомлинським, – це перш за все мистецтво 
слова, звернення до людського серця. А 
більшість шкільних конфліктів – це невміння 
вчителя спілкуватися зі своїми вихованцями [2]. 

В.О. Сухомлинський, як і А.С. Макаренко, 
вважав невід’ємною складовою частиною 
виховного процесу в школі етичні бесіди. Для 
переконання необхідні постійні розповіді 
вихователів про гарні, благородні вчинки людей, 
роз’яснення норм суспільно життя. Вчений-
практик сумлінно збирав яскраві матеріали з 
газет, журналів, книг і склав хрестоматію 
повчальних історій про виховання [3]. Він 
закликав педагогів не дивуватися спробам 
молодих людей перевірити слова старшого, 
перейти до дискусії з вихователем. Адже це 
досить цінне бажання – самому усвідомити 
сутність питання, дійти правильного висновку. В 
таких випадках не слід уникати спірних 
ситуацій, а тим більше – бути педагогу 
незадоволеним юним опонентом. Слід 
використовувати такі мотиви для ефективної 
виховної роботи з формування у школярів 
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стійких моральних переконань, які не даються 
учням без їхньої внутрішньої духовної напруги і 
емоційних переживань[3]. 

Проте, не може бути сумнівів, що 
зловживання словом так же шкідливо, як і його 
недооцінка. В.О. Сухомлинський закликав 
педагогів берегти слово, не перетворювати його 
на розмінну монету, особливо високі святі слова. 
Справжнє шанування мовчазне. 

Вчитель має володіти мистецтвом мовлення. 
Його вміння правильно говорити, глибоко, 
змістовно, яскраво й образно, здатність 
переконувати у правоті своїх поглядів, 
відстоювати свою думку у дискусії – невід’ємна 
професійна складова кваліфікованого педагога. 
Тим вища має бути цінність слова, тим 
значиміша роль уміння володіти ним. Адже, 
вміло побудовані словесні переконання 
вихователя закладають підвалини 
самопереконання особистості, а беззаперечною 
умовою самовиховання є глибоке розуміння 
дитиною його необхідності, усвідомлення нею 
своїх недоліків і важливість їхнього подолання. 

Практика виховної роботи у сучасній школі 
свідчить, що застосовувати метод переконання 
не просто. Щоб переконати, необхідно уміти 
переконувати, володіти мовою, особливо коли 
апеляція до свідомості учнів не завжди дає 
необхідний результат. Вихователю необхідно 
вчитися умінню за допомогою мови проявляти 
свою індивідуальність. 

До числа методів словесного впливу 
належать інформаційний, пошуковий, 
дискусійний та взаємоосвіти. 

При інформаційному методі виховання 
вчитель використовує монолог у вигляді 
розповіді або пояснення, інколи – бесіди. Роль 
вміло побудованих роз’яснень, виховного 
вербального впливу старшої людини важко 
переоцінити. Але в тому випадку, коли 
вихователь вбачає в дитині не об’єкт 
педагогічного впливу, а рівноправного партнера 
у спілкуванні, у спільній мисленевій діяльності. 
За умови, коли учню відводиться місце 
пасивного слухача монологу вчителя, 
ефективність інформаційного методу незначна. 

Переконання інформаційним методом 
включає бесіду на вступному уроці, занятті, 
заході, конференції, роз’яснення під час 
вивчення теоретичних розділів навчальної 
програми предмета, вправи з вказівкою, хто її 
виконував, виявив наполегливість, сміливість, 
кмітливість, хто і як використав отриману 
навичку у подальшому житті, праці, суспільній 
діяльності тощо. Метод отримання активної 
інформації у вихованні, за визначенням 
В.О. Сухомлинського, на перший план висуває 
активний світогляд мисленевої діяльності, в 
якому присутня логічна уява і здатність дитини 

створювати моделі вирішення проблемних 
життєвих ситуацій.  

Нині різко зросла обізнаність молодих 
людей в реаліях сучасного світу і їхнє критичне 
ставлення до слів старших, що змушує вчителя 
все частіше застосовувати дискусійний метод 
переконання. Саме він привчає учнів 
відстоювати свою точку зору, навчає їх творчо і 
відповідально ставитися до моральних проблем, 
не ухилятися спірних питань, терпляче 
вислуховувати опонентів. Організовуючи 
дискусію, вихователь вміло поставленим 
запитанням викликає у дітей бажання 
обговорити прочитану книгу, переглянутий 
фільм, учорашню телепередачу, поведінку 
школярів на позакласному заході, участь 
спортсменів школи у змаганнях тощо. 
Практичний педагог, професійний вихователь 
допомагає учням зробити правильні висновки і в 
разі необхідності – підвести підсумки. Під час 
дискусії інформація засвоюється більш активно, 
запам’ятовується надовго і частіше 
застосовується у творчих знахідках у 
повсякденному житті. Учень, особливо у 
підлітковому віці, навчається шляхом дискусії 
боротися за свої переконання: просто 
присутність на тому чи іншому заході не 
гарантує успішного формування моральних 
переконань. Значно ефективнішим є обговорення 
художніх книг і журнальних статей на морально-
етичні теми, залучення учнів до вивчення історії 
та традицій різних народів, біографій відомих 
людей, організації позакласних творчих заходів, 
де учні дискутують за результатами своєї 
дослідницької роботи з визначеної тематики. 
При цьому досвід підказує, що учневі необхідна 
допомога у підготовці до прилюдного виступу, 
чітке визначення кола питань, якими мають 
оволодіти його однолітки. Адже часто і сам 
доповідач не в змозі дати правильний аналіз 
фактів і подій, про які йде мова, та визначити 
мотив діяльності тих чи інших, інколи досить 
відомих людей. 

Все частіше в останні роки вчителі стали 
застосовувати метод взаємоосвіти. Його сутність 
полягає в участі самих учнів у переконанні своїх 
товаришів. З цією метою школярі готуються і 
доповідають перед класним колективом про 
визначні події, цікаві факти, незвичайні історії в 
країні і світі, беруть участь в обговоренні 
проблем навчання, відпочинку, дозвілля, 
спілкування тощо. Одна з форм взаємоосвіти – 
активна участь всіх школярів у підготовці 
матеріалів випуску теоретичних повідомлень для 
навчальних куточків, динамічних стендів, 
інтернет-сайтів тощо. Для активізації такої 
пошукової роботи слід добитися, щоб у випуску 
кожного блоку інформації брали участь якомога 
більше учнів. З цією метою школярі готують 
невеликі за розміром замітки, що містять 
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конкретний матеріал з життя відомих людей, 
країни, міста, району, школи; про виявлення 
високих моральних і громадянських якостей 
однолітками і дорослими, що оточують дитину, 
події в тій чи іншій країні тощо. 

Метод взаємної просвіти передбачає участь 
школярів в організації творчопошукової роботи 
серед товаришів. Значний потенціал виховного 
впливу закладений у роботі активу класу з 
організації дозвілевої діяльності учнів, активного 
відпочинку, участі у змаганнях, походах 
вихідного дня, розважальних програм, рольових 
іграх, заняттях з правил дорожнього руху, 
екскурсіях на природу, відвіданнях музеїв, 
виставок, благодійних акціях учнів, предметних 
олімпіадах, суспільно-корисній праці, 
відзначенні знаменних дат, традицій класного 
колективу, екологічних рейдів у місті, селищі, 
чергуванні в школі на засадах самоврядування, 
ремонті і оформленні предметного кабінету 
тощо. Якщо вчитель виявить більше ініціативи, 
навчаючи учнів творчо реалізовувати власну 
колективну роботу, то можна знайти безліч форм 
її організації, і всі вони будуть природними, а 
деякі – універсальними в усіх напрямках 
виховання. Ініціативні вихователі вишукують 
різноманітні форми творчого впливу на 
школярів, що втілюють у собі зміст виховної 
діяльності сучасного навчального закладу в 
єдиній системі педагогічної дії. 

Враховуючи, що висока ефективність 
переконання досягається за умови, коли учень з 
об’єкту перетворюється на суб’єкт виховного 
впливу, одним з основних варто вважати 
пошуковий метод переконання. Пошук 
передбачає самостійне дослідження, виявлення і 
знаходження цікавої інформації. Робота в 
Інтернеті, бібліотеці, опитування вчителів і 
учнів, бесіди з батьками, друзями викликають 
справжній інтерес дитини до самостійно 
здобутих фактів, відомостей, інформації, є 
дієвим фактором переконання. 

Результативність переконання збільшується 
за допомогою логічного й емоційного шляхів 
педагогічного впливу на учнів. Логічний початок 
розмови відображає її ідейну спрямованість, 
пізнавальний характер, змістовність. Емоційне 
наповнення впливає на відчуття школярів. 
Єдність таких шляхів в мові педагога робить її 
високоідейною, стрункою, переконливою, 
живою й яскравою. Загальновідомо, що учні за 
інтонацією, мімікою, пантомімікою і переліком 
інших ознак відчувають реальне ставлення 
старшого до того чи іншого факту життя, явища 
або складної конфліктної ситуації, про яку він 
говорить. Здобути довіру дітей важко, а втратити 
її можливо протягом декількох хвилин, сказавши 
неправду або не щиро, кривлячи душею у 
великому чи малому. Щоб цього не сталося, 

необхідно бути добре підготовленим і обізнаним 
у предметі розмови, вміло підібрати й 
проаналізувати факти, правдиво їх оцінити, бути 
відвертим з учнями. Важливий індивідуальний 
підхід до кожного учня, особлива увага до нього, 
навіювання словом і діями до набуття знань, 
подолання життєвих труднощів і незгод. 
Переконання найбільш  ефективне, коли 
апелюють до найкращих почуттів школярів. А 
переконання словом не повинно носити форму 
довгих повчань і втомлюючих роздумів на теми 
моралі. Переконання інколи необхідно тільки у 
тому випадку, коли учням дійсно не зрозуміло як 
поводити себе в тій чи іншій ситуації, неясна 
їхня провина, або ж коли вихователь пояснює 
поведінку школярів у новій, несподіваній для 
них, можливо навіть навмисне створеній 
виховній ситуації. 

Використання тих чи інших методів 
переконання може здійснюватися тільки з 
гуманною метою – недоцільно організовувати 
проведення будь-якого виховного заходу, в 
якому закладено певний педагогічний ризик і 
передбачити кінцеву реакцію учнів неможливо. 
В усіх випадках виховного впливу словом 
необхідно враховувати психологічні і вікові 
особливості школярів. З віком ефективність 
словесних впливів на молодь збільшується, 
проте школярі старшого віку часто до поданої 
інформації відносяться критично, з недовірою, і 
переконати їх стає важко, враховуючи, що кожен 
з них несхожий один на одного. А тому, велику 
роль відіграє вміння педагога подати істину 
доступно, переконливо, незаперечно, тобто 
створити умови, в яких незгода з вимогою 
вчителя викликає незадоволення всього 
учнівського колективу і громадськості. Вміння 
словом впливати на школярів, створити в 
колективі учнів бадьору робочу атмосферу, у 
відповідальний момент шкільного життя 
пробуджувати належні емоції в дитині – 
незамінна складова професійної майстерності 
кожного вихователя. Дружнє ставлення вчителя, 
повага до учня, коректна загальна система 
шкільного виховання завжди дає високий 
позитивний результат педагогічного впливу. 

Знижує ефективність виховання тільки 
резонерство, наглядацький тон, збиті фрази. 
Декларування загальноприйнятих істин – це не 
переконання, а один з видів моралізаторства у 
вихованні, читання настанов і декларування 
правил, що завжди викликає у юній душі 
внутрішні протиріччя. Проте найважливішу роль 
у виборі тактики виховного впливу відіграє 
вчасно і мудро сказане слово вчителя, якого 
потребує учень. А виважена методика виховної 
роботи і педагогічний такт зобов’язують 
педагога мудро давати поради, змістовно, 
образно, літературно викладати свої думки, 
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переконати учня в правильності поглядів 
наставника, відстояти власну думку в дискусії – 
невід’ємна якість висококваліфікованого 
вчителя, як старшого товариша і порадника. Від 
такого підходу у вихованні у значній мірі 
залежить ефективність більшості видів 
педагогічної діяльності. Якщо бесіда, лекція, 
розповідь захоплюють учня, викликають 
бажання слідувати поданим прикладам і діяти 
згідно кращим взірцям людської поведінки – 
виховне значення таких методів переконання 
безцінне. Словом ми формуємо свідомість 
дитини, а виховують вчинки і повсякчасна 
поведінка педагога. Організація життєвого 
досвіду школярів шляхом планомірного і 
регулярного виконання конкретних вчинків та 
дій, практики, усвідомленої і поданої в теорії 
виховання, приводить до правильних 
теоретичних висновків та наступного вияву 
кожної особистості в організації власної 
діяльності і громадської поведінки. 

Висновки. Отже, поданий вище аналіз 
методів переконання у професійній поведінці 
вчителя, хоча і не повністю відбиває 
принциповий підхід до сучасного 
демократичного виховання, однак не зводить 
дітей до суспільних об’єктів, які б пасивно 
сприймали дії педагога, безучасно виконували 
його настанови, команди і накази. Вивчення 
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського 
допомагає визначити основні умови та шляхи 
виховного і розвивального потенціалу 
навчально-виховного процесу. Щоб стати 
справжнім вихователем, вважав 
В.О. Сухомлинський, треба пройти школу 
сердечності, тобто, пізнати серцем все, чим живе 
і про що думає дитина. Вчитель має пам’ятати, 
що немає абстрактного учня, а варто боротися за 
щасливе життя, думки та серце кожного 
школяра. Повага до особистості дитини, 
орієнтація на педагогіку співробітництва, 
готовність до творчої професійної діяльності – 

тільки за цих умов вчитель стає новатором-
гуманістом. 

В.О. Сухомлинський радив вчителям, щоб 
вони вчили дитину пізнавати себе, застосовуючи 
гуманістичні засоби людського впливу: добре, 
щире слово, ласкавий погляд, доброзичливість, 
повага. На його думку, саме на фундаменті 
взаємовідносин дружби і взаємоповаги будується 
педагогічний процес. Людяність і 
індивідуальність реалізується у спілкуванні. Яке 
спілкування, такі і результати виховання. Дитина 
йде назустріч зусиллям вчителя, якщо він 
допомагає їй у самоствердженні та самоповазі. За 
умов гуманного педагогічного спілкування 
конфлікти між вчителем і учнем не виникають. 
Врахування природних нахилів та здібностей 
дитини, створення творчої співдружності у 
шкільному колективі, гуманне ставлення до тих, 
хто навчається, уроки мислення, інтелектуальний 
фон класу, навчання з захопленням – знахідки 
Павлиської школи. 

Життєвий пізнавальний досвід – точка 
опори учня і вчителя. Це означає – повернутися 
обличчям до дитини. В.О. Сухомлинський 
радить вимагаючи, довіряти дитині, орієнтувати 
її на власний розвиток, на довіру. Обов’язок 
вчителя – створити сприятливий мікроклімат 
взаємовідносин. Це поле його творчої ініціативи 
та активності. Найбільш влучним визначенням 
сутності виховання В.О. Сухомлинський вважав 
єдність духовного життя вихователів і 
вихованців, утвердження людини як найвищої 
соціальної цінності. 
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УДК 37.036(09) 

ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У СВІТЛІ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАЙБУТНЬГО ПЕДАГОГА 

Наталія УЙСІМБАЄВА (Кіровоград) 
У статті розглядаються ідеї В.О. Сухомлинського щодо розвитку творчої особистості; аналізуються різні підходи 

науковців до визначення змісту понять «творчість», «творчий потенціал»; визначаються основні фактори розвитку 
творчого потенціалу майбутнього педагога. 

Ключові слова: творчість, потенціал, творчій потенціал, креативність, творча діяльність, науково-дослідна 
діяльність. 

В статье рассматриваются основные идеи В.А. Сухомлинского о развитии творческой личности; анализируются 
различные подходы ученых к определению содержания понятий «творчество», «творческий потенциал»; определяются 
основные факторы развития творческого потенциала будущего педагога. 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск 123(I) 
 

 

 309 

Ключевые слова: творчество, потенциал, творческий потенциал, креативность, творческая деятельность, научно-
исследовательская деятельность. 
Постановка проблеми. Створення у 

вищому навчальному закладі необхідних умов 
для розвитку в студентів творчих здібностей, 
виховання особистості, здатної до саморозвитку 
як під час навчання у вищій школі, так і в 
подальшій професійній діяльності є 
пріоритетним напрямом розвитку освіти. 

Актуальність проблеми становлення та 
розвиток творчої особистості педагога визначена 
завданнями національної педагогічної освіти, яка 
покликана формувати вчителя, здатного 
розвивати особистість дитини, зорієнтованого на 
особистісний та професійний саморозвиток і 
готовий працювати творчо. Тому одним з 
головних завдань сучасного вищого навчального 
закладу є розвиток творчого потенціалу 
майбутніх педагогів, виховання їх як творчої, 
духовно збагаченої особистості.  

Проблема розвитку творчого потенціалу 
майбутніх педагогів тісно пов’язана з їхньою 
професійною діяльністю, що, у свою чергу, 
зумовлює їхнє професійне становлення. Пошук 
перспективних шляхів розвитку творчого 
потенціалу студентської молоді як необхідної 
умови професійної та особистісної реалізації є 
одним із найважливіших завдань вищої 
педагогічної школи на сучасному етапі розвитку.  

Аналіз досліджень і публікацій із 
зазначеної проблеми. В дослідженнях 
В. І. Андрєєва, Д. Б. Богоявленської, А. В. Бруш-
лінського, І. П. Волкова, А. Б. Коваленко, 
І. В. Куришевої, Н. В. Кузьміної, А. Н. Лука, 
О. М. Матюшкіна, І. П. Манохи, В. О. Моляко, 
А. В. Поденка, А. А. Сластьоніна, О. Л. Яков-
лєвої та ін. визначено сутнісні характеристики 
творчого потенціалу особистості, структура та 
взаємозв’язок між основними складовими 
компонентами, принципи формування та 
розвитку творчого потенціалу. 

Окремі аспекти творчого потенціалу 
особистості проаналізовано у дисертаційних 
дослідженнях останніх років (І. Г. Карпової, 
О. П. Попової, М. І. Супруненка, І. В. Форос-
нюка, І. Л. Шпачинського, А. А. Хорошкуна). 

На думку науковців творчий потенціал, як 
динамічна структура особистості, включає 
комплекс творчих задатків, які проявляються у 
творчій діяльності, а також комплекс психічних 
новоутворень особистості протягом її вікового 
дозрівання і базується на уявленні і фантазії, 
емпатійних почуттях, які здійснюються в процесі 
творчої діяльності. 

Одним з джерел позитивного педагогічного 
досвіду щодо розвитку творчої особистості є 
педагогічна спадщина Василя Олександровича 
Сухомлинського, яке за своїм змістом і 
глибиною спрямована в майбутнє, тому повинна 
застосовуватися в сучасних умовах освітянської 

практики. Особлива увага надається 
дослідженню питань формування творчої 
особистості. Актуальність його ідей стає 
зрозумілою лише з часом, тому осмислення 
педагогічних ідей В. О. Сухомлинського з 
позиції сучасності є проявом готовності до 
узагальнення і систематизації її надбань, 
популяризації концептуальних засад з 
формування творчої особистості які висвітлені у 
працях «Розмова з молодим директором школи», 
«Павлиська середня школа», «Сто порад 
учителю», «Народження громадянина», «Які 
якості треба мати педагогу як вихователеві» та 
ін. 

В контексті нашого дослідження особливого 
значення набувають думки педагога щодо 
розвитку творчої особистості, педагогічної 
творчості та творчого потенціалу педагога. 

Метою статті є аналіз ідей розвитку творчої 
особистості в педагогічній спадщині видатного 
українського педагога Василя Олександровича 
Сухомлинського, обґрунтування значення 
розвитку творчого потенціалу майбутнього 
педагога як одного з пріоритетних напрямів у 
його професійному розвитку. 

Викладення основного матеріалу. У 
загальному вигляді творчість можна тлумачити 
як процес людської діяльності, що створює 
якісно нові матеріальні і духовні цінності та 
відрізняється неповторністю, оригінальністю і 
суспільно-історичною унікальністю. Поняття 
творчості також тлумачиться як засіб 
самовираження та ефективної самореалізації 
особистості. Оскільки творчість людини – це 
метод самовираження особистості, реалізація 
своїх думок, гіпотез у практичній діяльності; 
вміння втілювати свої теоретичні знання й 
практичний досвід у розв’язанні конкретних 
проблем, причому новим, оригінальним 
способом.  

Здатність до творчості стає важливою 
умовою професійної діяльності людини. 
Особливо це стосується саме педагогічної 
діяльності. Василь Олександрович називає 
творчість глибоко особистою, індивідуальною 
якістю і пов’язує її із здібностями, талантом 
педагога. Творчість він розглядає як могутній 
стимул духовного життя. Відсутність творчого 
начала в духовному житті вбиває інтерес до 
навчання [8, с. 565]. 

Носієм педагогічної творчості є вчитель, 
який стоїть біля витоків розвитку особистості 
кожної людини. «Творчість починається там, де 
інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні та 
здобуті раніше, стають засобом пізнання, 
освоєння, перетворення світу, при цьому 
людська особистість немовби зливається зі своїм 
духовним надбанням» [9, с. 24]. 
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На думку В. О. Сухомлинського, творчість 
учителя запалює вогник дитячої творчості. 
Інтерес підтримується успіхом, до успіху веде 
інтерес, а він, в свою чергу, викликає 
пізнавальну активність і самостійність. [7, 
с. 627].  

Процес формування творчої особистості 
пов'язаний з вивченням її творчої діяльності. 
Отже, творчість проявляється в діяльності, 
педагогічна діяльність завжди творча. 
В.О.Сухомлинський називає творчість «однією з 
ділянок педагогічної цілини» [8, с. 565]. 

Згідно до проведеного аналізу існують різні 
підходи до змісту поняття «творчий потенціал 
особистості». 

Творчий потенціал у філософському плані 
розглядається як синтетична якість індивіда, що 
характеризує міру її можливостей ставити і 
вирішувати нові завдання у сфері діяльності, що 
має суспільне значення.  

На думку С. Ю. Степанова, творчий 
потенціал – це психоенергетична напруга, що 
виникає між устремліннями, можливостями та 
реальним життям людини. Він реалізується у 
рефлексивно-творчому зусиллі, тобто, в зусиллі, 
спрямованому на досягнення раніше 
недосяжного, на реалізацію нереалізованого, що 
до даного моменту було нереалізованим, на 
устремління за межі самого себе. За допомогою 
творчого зусилля людина може здобути у своєму 
житті те, що їй  не було дано від природи або в 
процесі в процесі виховання та освіти. Воно і 
означає унікальність і життєву стратегію 
особистості 4. 

Могутнім творчим потенціалом для людини 
в сучасному світі, її підтримкою і захистом, 
засобом адаптації до змін мінливого світу може і 
повинна стати творча професійна діяльність.  

На нашу думку, найбільш продуктивне 
визначення творчого потенціалу пропонується в 
рамках діяльнісного підходу. Це поняття 
розуміється як властивість, що характеризує міру 
можливостей особистості здійснювати творчу 
діяльність (Г. С. Альтшуллер, Г. Х. Валеєв, 
В. М. Жураковський, Ю. Н. Кулюткін, 
Н. В. Мартинович, В. О. Моляко, Л. В. Меще-
рякова, В. Ф. Овчінніков). Ряд вчених у 
структурі творчого потенціалу центральною 
складовою визначають креативність – здатність 
до творчості. 

Формування досвіду творчої діяльності для 
студента як майбутнього педагога є необхідною 
складовою його професійного розвитку, 
удосконалення професійної компетентності. 
Творча діяльність студентів означає пошук 
цілком самостійного шляху до досягнення 
поставленої мети, яка спрямована на оволодіння 
досвідом творчого пізнання майбутньої професії 
у процесі навчальної діяльності. 

Творчий потенціал зумовлює можливості 
майбутнього педагога до творчої діяльності і 
визначається нами як інтеґративна якість 
особистості, що відображає міру можливостей 
реалізації її творчих сил. 

Отже, творчий потенціал особистості 
представляє собою процес і результат розвитку 
людиною своєї креативної індивідуальної 
своєрідності в процесі творчості, але не як 
самоцілі, а як необхідної умови для 
нагромадження й реалізації власного творчого 
потенціалу в нових, що раніше не існували 
культурних, соціальних, матеріальних і 
професійних цінностях. Інакше кажучи, 
потенціал внутрішнього і зовнішнього світу 
людини є її основою бути креативною 
особистістю. 

Необхідно підкреслити, що творчий 
потенціал особистості як цілісність 
індивідуальної та соціальної людини забезпечує 
потребу суб’єкта у творчому саморозвитку і 
креативній самореалізації. Ймовірність її прояву 
залежить від особистісної цілеспрямованості 
людини повною мірою реалізувати свої 
можливості, від ступеня її внутрішньої волі, від 
сформованості соціального почуття (дієвість, 
творчість) [1, с.30]. 

Реалізація творчого потенціалу майбутнього 
викладача, розвиток і прояв її креативної 
індивідуальності забезпечує творчий характер 
діяльності, що особливо важливо для 
педагогічної професії, яка характеризується 
творчою діяльністю. 

Проблема реалізації творчого потенціалу 
особистості постає ще більш гостро у 
студентському віці, коли сформованість вмінь і 
навичок має досягти спонукають до творчої 
діяльності. 

Творча діяльність стає формою 
життєдіяльності людини, способом її існування у 
навколишньому середовищі. Тому людина 
потребує таких умов праці, які б відповідали її 
людській, творчій сутності. Це відчуття суспільної 
значущості й корисності праці; можливість 
продемонструвати свої вміння, свої здібності, 
свою достатність (тобто можливість 
самореалізуватися через творчу, натхненну 
діяльність); задоволення процесом і результатом 
праці.  

Тільки через працю лежить шлях до мудрості, 
творчості, науки» [8, с. 50]. На думку вченого, у 
процесі виховання необхідно створювати умови 
для того, щоб кожний член колективу зберіг свою 
індивідуальність, розвинув власні здібності, 
позитивні якості. 

Особливого значення набуває проблема 
розвитку творчого потенціалу майбутнього 
педагога у сфері різних форм творчої діяльності. 

Творчий потенціал розвивається поступово, 
поетапно, через збагачення творчого досвіду, 
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систематичного спрямування на творчу 
діяльність, виховання потреби у творчості.  
Розвиток творчого потенціалу циклічний: від 
нижчих рівнів до вищих. При цьому кожен 
новий виток в розвитку творчості зароджується в 
надрах попередніх йому рівнів. Подібний 
розвиток можливо тільки у процесі становлення 
особи педагога, накопичення нових педагогічних 
знань, умінь і навичок, витраті власних фізичних, 
психічних і духовних ресурсів [3, с. 165].  

Для розуміння самої постановки питання 
про творчий потенціал особистості 
виокремлюють низку факторів: задатки (як 
вроджена якість), соціальне середовище 
(зовнішні умови впливу) і особистісна активність 
(життєва позиція особистості).  

До зовнішніх умов впливу слід віднести: 
вплив соціально-економічного середовища, 
особливості учбового закладу, педагогічні 
завдання трудового колективу та ін.  

«Людина творчістю впливає на інших, 
одухотворення спрацьовує як «...ланцюгова 
реакція в колективі» [6, с.507]. 

Аналіз методологічних основ розвитку 
творчого потенціалу особистості студента 
дозволив говорити про те, що його формування й 
розвиток найбільш оптимально здійснюється в 
певному освітньому середовищі.  

Організовуючи розвиток творчого 
потенціалу студентів, слід враховувати 
психолого-педагогічні положення про те, що 
творчий потенціал особистості виявляється і 
формується в діяльності; розвиток особистості не 
відбувається за пасивного споглядання нею 
навчального процесу; основним стимулом 
розвитку потенціалу особистості, зокрема 
творчого, є зацікавленість. Саме тому важливого 
значення набуває стимулювання науково-
дослідної роботи, яке вимагає використання 
поряд із традиційними методами викладання 
інноваційних: метод проблемного пошуку, 
дискусії, диспут, тренінг, що буде не лише 
сприяти активізації творчого потенціалу, 
виявленню творчої активності, креативних 
здібностей, а й пізнавального інтересу, 
спонукатиме студентів до активної участі у 
науково-дослідній діяльності. 

Будучи важливим фактором розвитку 
творчого потенціалу особистості майбутнього 
педагога в умовах вишу, освітнє середовище, що 
являє собою сукупність таких компонентів, як ті 
суб’єкти, хто навчає і ті, хто навчається, модель 
навчання, матеріальні умови навчального процесу 
тощо, має бути, перш за все, розвивальним. 
Ситуація усередині вишу, як найважливіша 
детермінанта розвивального середовища, відіграє 
основну роль у стимулюванні розвитку творчого 
потенціалу викладача. При цьому освітнє 
середовище може вважатися розвивальним, тобто 

таким, що сприяє розкриттю та реалізації творчих 
потенцій, лише за наявності наукової школи та 
наукових традицій, соціального запиту на творчу 
особистість, перспективних завдань, 
матеріального стимулювання, а також 
раціонального використання вільного часу. 

До внутрішніх умов, що впливають на 
розвиток творчого потенціалу відносять: потреба 
майбутнього педагога в творчій діяльності, 
мотивація творчості, духовно-ціннісна сфера 
його особи. Саме останній фактор визначає 
особистість як унікальну цілісну систему, яка 
володіє потенціалом безперервного 
саморозвитку та самореалізації. Тобто, 
актуальний стан творчого потенціалу залежить 
від внутрішніх зусиль людини заради 
культивування у собі творчої потенції 2, с. 140-
145]. 

Найбільш ефективно впливає на розвиток 
творчого потенціалу залучення майбутніх 
педагогів до науково-дослідної діяльності, що 
безпосередньо пов’язана з проявом творчості. 
«Справжній педагогічній творчості властиві риси 
дослідження, творчого узагальнення своєї 
праці», – відмічає наш видатний співвітчизник 
[5, с.16]. 

Науково-дослідна діяльність надає творчий 
характер навчальним заняттям, сприяє 
розкриттю студентами дослідницьких здібностей 
з урахуванням їх наукових інтересів, розвитку їх 
творчого потенціалу. 

На думку В. О. Сухомлинського, бачення 
нового у педагогічній діяльності є «важливою 
умовою творчого ставлення до роботи» [9, 
с. 413], «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» [там само, 
с. 471]. 

Усі види і форми науково-дослідної роботи 
студентів спрямовані на активізацію творчих 
здібностей, застосування наукових методів при 
вирішенні практичних завдань. За умови 
використання різноманітних методів роботи, 
нетрадиційного підходу до розробки й виконання 
проблемно-пошукових дослідницьких завдань, їх 
різноманітності, означений вид роботи озброює 
студента методами, прийомами й навичками 
індивідуальної та колективної роботи, сприяє 
розвитку творчих здібностей, самостійності, 
активізації навчально-пізнавальної діяльності, 
творчого мислення, дослідницьких навичок 
студентів, розвиває наукову інтуїцію, творчий 
підхід до сприйняття знань і практичного їх 
застосування під час вирішення поставленої 
проблеми.  
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Таким чином, творчий потенціал 
особистості майбутнього педагога знаходить 
вираження протягом усього строку навчання у 
виші, що сприяє розвитку всіх творчих сил 
майбутнього викладача та забезпечує можливість 
вільно орієнтуватися в майбутній професійній 
діяльності. 

Аналіз педагогічної спадщини 
В. О. Сухомлинського щодо проблем розвитку 
творчої особистості дав змогу визначити 
оптимальні умови розвитку творчого потенціалу 
майбутнього педагога. У процесі підготовки 
майбутнього педагога у вищій школі слід 
звертати особливу увагу на розвиток творчого 
потенціалу через формування глибоких і міцних 
фахових знань, максимальне стимулювання 
самостійної творчої діяльності студентів, 
виховання стійких творчих інтересів шляхом 
залучення студентів до науково-дослідної 
діяльності.  
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ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ  

Тетяна ФІЛІМОНОВА (Київ) 
В статті розглядаються проблеми виховання підростаючого покоління в педагогічній спадщині видатного педагога-

гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського. Досліджуються такі поняття, як підліткові суперечності, світ 
дитини, уміння бути вільним тощо.  

Ключові слова: громадянськість, свобода особистості, цінності, дитинство. 
В статье рассматриваются проблемы воспитания подрастающего поколения в педагогическом наследии известного 

педагога-гуманиста Василия Александровича Сухомлинского. Исследуются такие понятия, как подростковые 
противоречия, мир ребенка, умение быть свободным. 

Ключевые слова: гражданственность, свобода личности, ценности, детство 
Василь Олександрович Сухомлинський 

знаний у всьому світі як талановитий учитель, 
педагог-гуманіст, який жив і працював для 
дитини, для школи, для суспільства. Звернення 
до досвіду видатного педагога дає нам, 
сучасникам, можливість по-новому осмислити, 
узагальнити ті відкриття та напрацювання, які 
були випробувані педагогом, ввійшли 
органічною складовою в започатковані освітні 
процеси і стали базовою основою побудови 
педагогічної науки та школи. 

В своїх педагогічних працях – своєріднім 
звертанні, настанові до молодих вчителів, 
педагогів, Василь Олександрович прагнув 
розповісти про те, як тонко, делікатно ввести 
дитину в цікавий, яскравий світ – світ пізнання 
навколишньої дійсності; допомогти юному 
школяру – майбутньому громадянину – учитися, 

розумово працювати, пробудити й утвердити у 
тендітній душі дитини благородні почуття, 
переживання.  

Напрацювання Василя Олександровича 
давно стали частиною вітчизняної педагогіки, 
заслуговують окремої уваги, особливо в 
сучасних підходах до розробки концепції освіти і 
виховання в Україні. Спадщина видатного 
педагога надзвичайно велика, торкається всіх 
проблем виховання і навчання дитини. Ми 
зупинимось на двох аспектах – громадянське 
виховання і свобода особистості, які, на нашу 
думку, є актуальними сьогодні. 

Дуже важливо, а тим більше, виняткового 
значення має матеріалізація моральних багатств, 
цінностей на межі дитинства й отроцтва. 
Вивчаючи всі аспекти виховної роботи з 
підлітками, повинні враховуватися всі 
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фізіологічні зміни в цей віковий період. Бо яка б 
проблема не актуалізувалася, без врахування цих 
природних явищ, неможлива ефективна 
навчально-виховна робота. В підлітковий період 
з’являються нові труднощі, суперечності, 
складності. І зовсім по іншому сприймаються, 
інтерпретуються моральні повчання. Змінюються 
відносини (як власні, так і бачення навколишніх), 
світ людини, особисте ставлення до дійсності 
(невідповідність моральних повчань до реалій 
життя), які мають відповідати внутрішнім силам, 
здібностям, можливостям підлітка. 

Всі діти унікальні і одночасно неповторні, 
несуть в собі загальнолюдські характеристики. 
Різні природні задатки, свідомість, діяльність, 
світогляд, ставлення до життя, потреби – всі ці 
ознаки характерні для кожної окремої людини.  

Вагомим внеском у процес становлення і 
формування  підростаючого покоління стала 
книга Василя Сухомлинського “Народження 
громадянина” (1970), [1], яка пронизана 
принципами гуманізму і поваги до дитини. В 
цьому виданні сучасний вчитель, батьки 
знайдуть відповіді на всі хвилюючі питання: як 
виховати справжню людину, особистість, як 
розв’язати проблеми між хлопчиками та 
дівчатками в період статевого розвитку, як 
зберегти нервову систему підлітка та ін. Адже 
питання формування особистості вимагає не 
лише педагогічного аналізу, а й психологічного, 
соціального, фізіологічного дослідження.  

Окрім якості інформації, її відповідності з 
реальним життям, стосунками, важливим є те, як 
дитина, підліток сприймає запропоновані ідеали, 
цінності, як вони засвоюються, як практично 
досягти того, щоб “голос совісті” завжди 
нагадував про себе. Як досягти того, “щоб 
дитина червоніла наодинці із собою, щоб 
бажання бути кращою стало одним з найглибших 
бажань, які надихають, облагороджують 
поведінку, взаємини…” [2, 304]. Якщо в 
свідомості дитини зародилися тривоги, 
хвилювання, турботи про людей, суспільство, 
емоційна чутливість до власної поведінки стає 
ще тоншою. Саме за цих умов, на думку 
педагога, гармонійно поєднуються джерела 
морального і громадянського виховання. 

А тому, завданням педагога, який є 
безпосереднім вихователем дитини, тонко і 
делікатно проводити виховну роботу, 
враховуючи ті суперечності, які природно 
виникають у дитини. Василь Олександрович 
виділив такі: 

- непримиренність до зла, неправди, 
готовність вступити в боротьбу з найменшим 
відхиленням від істини, і разом з тим, невміння 
розібратися в складних явищах життя; 

- прагнення до ідеалу;  

- прагнення самоутвердитись і невміння це 
зробити; 

- потреба в пораді, допомозі – і водночас не 
бажання звернутися до старшого; 

- суперечності між багатством бажань і 
обмеженістю сил, досвіду, можливостей для їх 
здійснення;  

 - складні психологічні явища, що 
виражають процес самоутвердження особистості 
і мають показне заперечення авторитетів, 
захоплення ідеальним і сумнів у тому, що 
ідеальне може бути в нашому буденному житті; 

- зневага до егоїзму, індивідуалізму і 
чутливе самолюбство; 

- подив перед невичерпністю науки, 
прагнення багато знати, переживання почуття 
натхнення, радості інтелектуальної праці, і разом 
з тим поверхове, навіть легковажне ставлення до 
навчання, до своїх повсякденних обов’язків; 

- романтична захопленість і... грубі вчинки, 
«моральне невігластво», захоплення красою і... 
іронічне ставлення до краси [3, с. 322-338]. 

За переконанням В.Сухомлинського “щоб 
суперечності підліткового віку не приводили до 
конфліктів і зривів, треба виховувати в молодого 
громадянина зрілість думки, ідейну 
цілеспрямованість і стійкість” [3, с. 322-339].  

У своїй теоретичній і практичній діяльності 
педагог відштовхувався від школи навчання 
(зубріння), і спрямовував всю виховну роботу на 
формування вільної, незаангажованої 
особистості, яка мала свою чітку громадянську 
позицію, високу моральну відповідальність. 
Саме така позиція відрізняла педагогічну 
систему В.Сухомлинського від 
загальноприйнятих канонів тогочасної школи, і в 
подальшому дала поштовх до розвитку 
педагогіки співробітництва, яка спиралася на 
принципи гуманізму і творчого підходу до 
розвитку дитини. В своїх роботах Василь 
Олександрович обґрунтовував і впроваджував 
ідеї творчої взаємодії вчителя і учня; навчання 
без примусу; ідеї досягнення поставленої мети; 
індивідуального та колективного підходів до 
діяльності учнів; особистісного підходу до 
виховання; співпраці вчителів з громадськістю 
тощо.  

Ідеї самоцінності й неповторності, свободи 
вибору і мислення, вільний розвиток кожної 
особистості, включення дитини в соціальне 
середовище, в сферу педагогічних впливів 
стають одними із головних принципів виховання 
в педагогічній системі Василя Олександровича. 

Свобода особистості, право на власну думку 
і моральний вибір – ці питання стали одними із 
головних на сьогодні для молодого покоління. 
Свобода особистості передбачає реалізацію 
людиною певної послідовності її життя. Кожна 
людина прагне діяти вільно, добровільно і 
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відповідально, зіграти свою значущу роль у 
суспільстві «детермінована послідовність подій 
якого проходить крізь цю людину і крізь її 
спонтанні вибори і волю”. Завдяки 
запровадженню “учіння бути вільним” (про яке 
одним із перших заговорив відомий психолог 
К.Роджерс, і яке стало співзвучним ідеям Василя 
Олександровича, висловлене ще на початку 
1960-х рр.), в сучасній освітній системі можна 
виховати людей, котрі будуть адаптивними і 
творчими, здатними до відповідальності, 
відкритими до калейдоскопічних змін навкруги, 
гідними громадянами своєї країни.  

Навчально-виховний процес, на думку 
Василя Олександровича, має узгоджуватися з 
бажаннями і потребами дитини, тому важливо, 
щоб дитина була у контакті з реальною 
проблемою, тобто дивилася їй в обличчя. 
Перший крок до уміння бути вільним педагог 
назвав зустріч з проблемою. Дитина має 
обов’язково зустрітися з тими об’єктами, які є 
значущими для її розвитку. Проте, маємо 
визнати, що в наш час простежується інша 
тенденція, а саме ізоляція дитини від будь-яких 
реальних проблем життя, що становить 
величезну трудність в процесі “учіння бути 
вільним”. І щоб це не було, чи то нездатність 
дитини до тих чи інших змін, чи формування 
власних поглядів, реальна зустріч із проблемою 
постає необхідною умовою для всебічного 
розвитку особистості. 

Зустріч із проблемою є також процесом 
соціалізації індивіда, засвоєння певних норм і 
цінностей, що дає змогу функціонувати 
особистості як повноправному члену 
суспільства, і включає цілеспрямовані 
(виховання) впливи та стихійні (реальна 
проблема) процеси. Саме процес соціалізації 
Василь Сухомлинський вважав найголовнішим в 
житті дитини, який має проходити у 
взаємозв’язку із формуванням колективу. Дитина 
з перших кроків життя усвідомлює, що її крик чи 
плач, рухи ніжок або ручок впливають на 
поведінку тих, хто задовольняє її потреби і 
бажання (мама, тато, бабуся чи дідусь). І ось тут 
В.Сухомлинський застерігає: саме з цього 
починається ненормальна, знівечена соціалізація: 
дитина починає пізнавати себе не з тієї сторони, 
з якої треба (перша зустріч з реальністю – це 
батьки та їх реакція). Пізнання себе як частини 
навколишнього світу, на думку Василя 
Олександровича, починається у дитини тоді, 
коли все, що йде врозріз її бажанням, приносить 
їй неприємності. “Правильне включення в життя 
суспільства, правильна соціалізація можливі 
лише тоді, коли людина свідомо прагне  до 
гармонії власного “я” з інтересами інших людей, 
не тільки вміє, а й намагається поступитися 
своїми  бажаннями в інтересах спільного 
блага”, – вважав В.Сухомлинський [4, с. 476]. 

Наступним кроком у процесі формування 
вільної особистості є  довіра до людського 
організму, яка істотно залежить від самого 
учителя. Якщо вчитель не довіряє дитині 
(індивіду), то він починає наповнювати її 
інформацією за своїм власним бажанням, тим 
самим не дає можливості дитині висловити 
власні думки, проявити власні емоції й почуття. 

Вся педагогіка Василя Сухомлинського, 
його діяльність були побудовані на повній довірі 
до дитини. Педагог вважав, що самим  
лиховісним в справі освіти є невіра в людину, і 
там де немає довіри до дитини, в добрий її 
початок, там вся педагогічна система 
розсипається в прах. Без віри в потенціал дитини, 
її добро не може бути ніякої педагогіки. 
“Виховання, – на думку педагога, - не 
беззастережні накази старших і безмовне 
підкорення молодших, а спільна, напружена, 
складна духовна діяльність, в якій беруть участь 
і старші, і молодші ” [5, с. 336]. Оптимізм, віра в 
людину - це невичерпне джерело творчої енергії, 
нервових сил, здоров'я вихователя й вихованця.  

Наступним важливим аспектом, який 
виокремлював Василь Олександрович, є щирість 
учителя, як важлива складова виховного 
процесу. Вчителю може не сподобатись те, що 
зробив учень, проте це не означає, що скоєне – 
об’єктивно погане або поганий сам учень. 
Вчитель, якому недоступна радість спілкування з 
дітьми, вчитель, який не щирий з дитиною, - 
стверджував Василь Олександрович, - не розуміє 
дитячих почуттів і вчинків, ніколи не зможе 
виховати справжню особистість, не стане для 
дитини авторитетом. Адже діти дуже гостро 
відчувають щирість, відвертість дорослої 
людини.  

Саме цінування учня, його почуттів і думок 
є вагомим підґрунтям до формування 
громадянина, вільної особистості. Учитель, який 
цінує кожного учня, може повністю бути 
толерантним до страхів і вагань дитини, коли той 
зустрічається з новою проблемою, лише 
стимулює учіння бути вільним і свідомим 
громадянином.   

Важливою, суттєвою складовою виховного 
процесу за В.Сухомлинським є емпатія, 
здатність вчителя розуміти реакції учня ніби то 
зсередини. На думку педагога, такий вид 
розуміння майже ніколи не реалізується в класі, 
проте, якщо вчитель є емпатичним, це вносить у 
навчальний клімат дуже плідний аспект, - вважав 
Василь Олександрович. В своїх порадах молодим 
вчителям, батькам педагог радив звернути увагу 
на мудрість старшої людини - матері, батька, 
вчителя - розуміти й відчувати найтонші 
спонукальні мотиви й причини дитячих вчинків. 
Розуміти й відчувати саме те, що це дитячі 
вчинки. Неможливо пізнати дитину, її 
внутрішній світ, не любивши її, - вважав Василь 
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Олександрович. І чим більше пізнаєш тонкощі, 
особливості внутрішнього дитячого світу, тим 
більше любиш кожну дитину.  

Життя дитини, її виховання, навчання і 
формування світогляду відбувається в 
людському середовищі, і саме ефективність 
виховного процесу залежить від того, яким 
чином відбиваються в цьому середовищі 
моральні здобутки людства. 

Система виховної роботи з дітьми Василя 
Олександровича спиралась на урахуванні 
психологічних, фізіологічних та культурних 
особливостей розвитку дитини та їх практичному 
запровадженні в практиці школи. Через такий 
комплексний і системний підхід педагог 
обґрунтував методологічні засади своєї 
“педагогіки гуманізму”, яка ставилася перед 
шкільним колективом, спрямовувала його 
діяльність і об’єднувала зусилля всіх у її 
досягненнях. Ідеї Василя Олександровича, його 
думку і поради залишаються актуальними і 
сьогодні.  

Педагогічна спадщина Василя 
Олександровича Сухомлинського, його 
теоретичні розробки, досвід практичного 
впровадження новаторських ідей на сучасному 
етапі, в період модернізаційних змін у галузі 
освіти набувають особливого значення і 
заслуговують окремої уваги і оцінки. 
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САМОРОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ  
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Оксана ФІЛОНЕНКО (Кіровоград) 
У статті автор аналізує погляди В.О. Сухомлинського на проблему формування професійного саморозвитку вчителя 

крізь призму вимог сучасного динамічного суспільства. 
Ключові слова: саморозвиток, професійний саморозвиток, самоосвітня діяльність вчителя, педагогічна спадщина 

В.О. Сухомлинського. 
В статье автор анализирует взгляды В.А. Сухомлинского на проблему професионального саморазвития педагога 

через призму требований соременного общества. 
Ключевые слова: саморазвитие, профессиональное саморазвитие, самообразовательная деятельность учителя, 

педагогическое насследие В.А. Сухомлинского. 
Саморозвиток вчителів – важлива складова 

професійної діяльності, від якої певною мірою 
залежить якість цієї діяльності. З огляду на 
нормативні документи та невідкладні завдання 
системи освіти в цілому, саморозвиток вчителів 
стає однією з головних складових його 
діяльності впродовж життя. Тому як ніколи стає 
актуальним дослідження механізмів 
професійного саморозвитку вчителя з метою 
його швидкої адаптації, гнучкості в умовах 
переходу України до європейської системи 
освіти.  

В історії української педагогічної думки 
питання саморозвитоку вчителя разом з іншими 
питаннями навчально-виховного процесу 
посідало одне з провідних місць у творчості 
видатних педагогів. 

Певні аспекти цієї проблеми відображені в 
працях Сократа, Демокрита, Ж.Ж. Руссо, 
М. Монтесорі; принципи професійного 
саморозвитку досліджували  Я.А. Коменський, 

І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський, А.С. Мака-
ренко. 

Досить глибоко проблема професійного 
саморозвитку розглядається в працях сучасних 
дослідників В.І. Загв’язінського, О.А. Захаренка, 
І.А. Зязюна, В.Г. Кузя, О.В. Попової, 
С.О. Сисоєвої, В.О. Сластьоніна, Ю.М. Гала-
тюка, І.А. Кравцової, Л.С. Левченко, 
Н.Ф. Федорової та ін.  

Велика заслуга в розробленні саморозвитоку 
вчителя належить видатному педагогу сучасності 
В.О.Сухомлинському. З упевненістю можна 
стверджувати, що спадщина педагога-новатора 
стала невичерпним джерелом педагогічної 
мудрості, наснаги. Доробок В.О.Сухомлинського 
нині, коли ставляться високі вимоги до 
підготовки вчительських кадрів, особливо 
актуальний. Педагог-гуманіст підкреслював, що 
немає людей більш допитливих, невгамовних як 
учителі, бо «учитель творить Людину» [6, с.242].  
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Мета статті – проаналізувати проблему 
професійного саморозвитку вчителя в 
педагогічній спадщині В. Сухомлинського крізь 
призму вимог сучасного динамічного 
суспільства. 

Проблему саморозвитоку вчителя 
В.О. Сухомлинський порушує в багатьох працях, 
серед яких: „Організація та виховання 
педагогічного колективу середньої 
школи”(1958), „Система роботи директора 
школи”(1959), „Павлиська середня школа”(1969), 
„Розмова з молодим директором школи”(1966), 
„Сто порад учителеві”(1967), „Директор і 
вчитель”(1955), „Листи до сина”(1967), 
„Методика виховання шкільного 
колективу”(1968). 

Філософією поняття “саморозвиток” 
трактується як перехід на більш високий ступінь 
організації і є властивістю як організму, так і 
суспільства, біосфери [1, с.591]. Тобто це перехід 
людини на рівень де вона здатна виховувати 
саму себе. Основними ідеями даного підходу є 
твердження самостійності, самовизначеності як 
провідних цінностей сучасного суспільного 
устрою, що передбачають здатність людини до 
саморозвитку, тобто до постановки цілей 
самозміни і до пошуку засобів для досягнення 
цих цілей  

Основу професійного саморозвитку 
творчого вчителя становлять, за словами 
В.О.Сухомлинського, глибоке знання вчителем 
свого предмета, багатство методів вивчення 
дитини, педагогічна етика, педагогічна творчість, 
науково-дослідна робота разом з вихованцями, 
єдність науки, майстерності і мистецтва.  

Необхідно наголосити на переконаності 
В. Сухомлинського в тому, що важливою 
умовою успішної роботи вчителя є багате, 
різнобічне інтелектуальне життя, різноманітність 
інтересів, широта кругозору, допитливість, 
чутливість до нового в науці [3, с. 55]. Також він 
розглядав прагнення педагога-вихователя до 
безперервного самовдосконалення, вміння 
самостійно оволодівати новими знаннями, вчити 
цього своїх учнів як важливий показник його 
відповідальності за підвищення якості навчання 
та виховання підростаючого покоління. 
Мотивація професійної самоосвіти виникає і як 
наслідок соціальних якостей особистості 
вчителя, а саме: почуття відповідальності, 
професійного обов’язку, прагнення до 
самоствердження. 

В. Сухомлинський особливу увагу звертав 
на важливість та значення психолого-
педагогічної освіченості, постійного наукового 
збагачення вчителя. Від учителів вимагалося 
бути обізнаними з усіма новинами наукового і 
культурного життя суспільства. Особлива увага 
приділялась знанням вікової педагогічної 
психології, з тим щоб творчо застосовувати до 

вихованців індивідуальний підхід, а не 
пристосовуватися до дитини.  

З цією метою у керованій 
В. Сухомлинським Павлишській середній школі 
діяли психологічні та спеціальні семінари, 
методичні об’єднання; випускався журнал 
«Педагогічна думка», проводилися науково-
методичні та педагогічні конференції.   

Вчителями Павлиської середньої школи 
створювалися особисті бібліотеки,  
дотримуючись важливого принципу: «особиста 
бібліотека розкриває мою творчу 
індивідуальність і допомагає вводити вихованців 
у світ книги» [2, с. 79].  

У праці „Сто порад вчителеві” Василь 
Олександрович наголошує: „Як би легко не було 
вам дістати в бібліотеці будь-яку потрібну 
книжку, все одно створюйте свою власну 
бібліотеку. Моя особиста бібліотека – це мої 
мудрі вчителі, до яких я прихожу щоденно 
порадитися: де істина? Як її пізнати? Як 
перекласти з душі й серця старших поколінь у 
душу й серце підростаючого покоління моральні 
багатства, створені, нагромаджені, здобуті 
людством? Мої книжки – це мої вчителі життя, 
до них я щодня звертаюся із запитанням: як 
жити? Як бути взірцем для моїх вихованців? Як 
донести до їхніх сердець сяйво ідеалу?” [7, 
с. 509]. 

За традицією у Павлиській середній школі 
молодому педагогу дарували книги. Здебільшого 
це були книги з педагогіки, енциклопедична або 
довідкова література. Протягом усієї 
педагогічної діяльності вчитель збагачував 
власну бібліотеку. До неї поступово входила 
наукова, науково-популярна, фахова класична 
література. Слід зазначити, що взагалі в школі 
панував так званий “Культ книги”. Такох кожен 
учитель передплачував декілька журналів, серед 
яких обов’язково були науково-методичні 
видання. 

У шкільному методичному кабінеті на 
допомогу самоосвітній діяльності вчителів було 
сформовано банк матеріалів, до якого входили 
списки рекомендованої для самостійного 
опрацювання літератури; варіанти планів із 
самоосвітньої роботи; тексти доповідей; зразки 
рефератів, конспектів, літіратурних джерел; 
новинки психолого-педагогічної літератури. 
В.О. Сухомлинський у своїй праці “Розмова з 
директором школи” писав, що “інтерес до 
книжки, атмосфера любові й поваги до книжки 
не народжуються стихійно або ж внаслідок 
керованих вказівок. Адміністративним шляхом 
тут нічого не доб’єшся. І культу книжки є 
колективна думка, колективні дискусії, бесіди, 
живі суперечки, захоплення” [6, с. 46]. 

Як велика вимога до кожного вчителя 
звучать слова Василя Олександровича: «Знати 
набагато більше, ніж треба передати учням», 
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адже коли кругозір вчителя незмірно ширший від 
шкільної програми, «лише тоді він справжній 
майстер, художник, поет педагогічного процесу» 
[4, с. 409]. 

Чим більше знає педагог, тим більшу 
допитливість і жадобу до знань виявляють діти. 
Як же вчителеві досягти глибокого знання основ 
наук? В.О. Сухомлинський дає таку відповідь: 
«читання, читання і ще раз читання» Книгу він 
називав «скарбницею людської культури» 
Загалом у павлиських педагогів було близько 50 
000 книг, зокрема у Сухомлинського – понад 
20 000 книг. Він домагався того, щоб основою 
духовного життя павлиських педагогів було 
спілкування з книгою. Думка про те, що кожен 
вчитель повинен постійно читати і поповнювати 
свої знання, бути закоханим у свій предмет 
червоною ниткою проходить через всі праці 
В.О. Сухомлинського.  

Джерелом натхнення на збагачення себе 
новими знаннями, на думку педагога, є природа, 
оскільки краса природи загострює сприймання і 
пробуджує мислення дітей, де думка дитини 
виявляється у її активному ставленні до 
навколишнього світу» [6, с.238]. Проте не сама 
природа, а запитання, що виникають у процесі її 
спостереження, встановлення причиново-
наслідкових зв'язків, є джерелом формування 
«учня-мислителя». 

Тому вчителеві треба намагатись жити в 
єдності з природою, проводити уроки в «Школах 
радості», в «Зелених класах», які є в наявності 
нині в кожній школі. 

Так, у плідній спадщині 
В.О. Сухомлинського той, хто вважає себе 
Вчителем, знайде відображення оригінально, 
нестандартно розроблених складних проблем 
навчання, освіти, виховання і розвитку дітей. 
Найкращий шлях їх пізнання пролягає через 
предметне ознайомлення з життєвим досвідом 
Василя Олександровича, через серйозне 
ґрунтовне вивчення і творче практичне 
використання його педагогічної спадщини у 
власній навчально-виховній діяльності. 
Сучасному вчителеві варто лише професійно, 
гуманістично зорієнтуватися в тому, що є 
неперехідним і неперебутнім у його всесвітньо-
визнаних працях і зуміти індивідуально 
поставитися до наявних атрибутів, співзвучних 
нинішньому сучасному суспільстві.  

В. Сухомлинський ставив дуже високі 
вимоги до особистості педагога як керівника і 
організатора навчально-виховного процесу: «Ми 
повинні бути для підлітків прикладом багатства 
духовного життя, лише за цієї умови ми маємо 
моральне право виховувати» [5, с.22]. Високі 
особистісні якості вихователя, його знання і 
життєвий досвід повинні стати для дітей 
незаперечним авторитетом. Під авторитетом 

Василь Олександрович розумів не підвищення, 
відгородження від дітей ерудицією, вимогами 
беззаперечного послуху, формальне і 
авторитарне управління дитиною, а доводив, що 
без постійного духовного спілкування вчителя і 
дитини, без взаємного проникнення в світ думок, 
почуттів,  переживань один одного немислима 
емоційна культура як плоть і кров культури 
педагогічної. «Найважливіше джерело виховання 
почуттів педагога – це багатогранні емоційні 
відносини з дітьми в дружному колективі, де 
вчитель не тільки наставник, а й друг, товариш» 
[5, с.22].  

До того ж високі особистісні якості 
вихователя, його знання і життєвий досвід мають 
стати для дітей незаперечним авторитетом, під 
яким педагог-гуманіст розумів не зверхність, 
відгородження від дітей ерудицією, вимогами 
беззаперечної слухняності, формального й 
авторитарного управління дитиною, а доводив, 
що без постійного духовного спілкування 
вчителя і дитини, без взаємного проникнення у 
світ думок, почуттів, переживань один одного 
неможлива емоційна культура як плоть і кров 
культури педагогічної. 

У школі панувала атмосфера творчого 
пошуку, піднесення гідності кожного вчителя як 
мислячої творчої особистості, адже педагогічна 
творчість безмежна [4, с.476]. 

Видатний педагог глибоко розумів, 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» [4, 
с.471]. 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. 

Розглядаючи педагогічні умови, що 
впливають на творче зростання вчителя 
В. Сухомлинський вважав, 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 має 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 дитини – це все 
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одно, що співець без голосу, музикант без слуху, 
живописець без відчуття кольору» [8, с. 292].  

Особливу увагу педагог приділяв 
актуальним аспектам керівництва 
індивідуальною творчою працею вчителя і 
педагогічного колективу. Велику роль при цьому 
відводив методичній службі, керівникам 
навчальних закладів. Їх місію він вбачав у тому 
«щоб зробити кожного вчителя вдумливим, 
допитливим дослідником» [4, с.422], при цьому 
вчений зазначав, що це може бути необов’язкова 
науково-дослідницька робота в буквальному 
значенні цього слова.  

Кожний учитель Павлиської школи постійно 
досліджував одну з науково-методичних 
проблем, що давало певні позитивні результати. 

Адже, як показує практика, індивідуальна 
робота вчителя над науково-методичною темою 
– це найбільш ефективний шлях включення його 
в активну, самостійну творчу пізнавальну 
діяльність.  

Василь Олександрович також  робив 
особливий наголос на тому, що сильним, 
досвідченим стає той педагог, який уміє 
аналізувати свою діяльність, і в процесі творчого 
дослідження вміє  побачити і вивчити не лише 
якусь грань педагогічного досвіду, а передусім 
докорінно змінити погляд на власну роботу. 

При проектуванні структури методичної 
роботи варто пам’ятати  слова 
В.О. Сухомлинського: “Сила педагогічного 
колективу – в колективній думці, в обговоренні, 
у народженні і втіленні задумів” [4, с.612] тобто 
моделювання системи методичної роботи має 
бути творчою справою всього колективу. 

Забезпечення вільного часу освітян є однією 
з найважливіших умов розвитку творчості 
учителя. Особливо актуальними для сьогодення є 
слова В.О. Сухомлинського: “Вільний час 
учителя – це корінь, який живить гілки 
педагогічної творчості і учителеві потрібний 
вільний час, щоб обдумувати нові досягнення 
науки, поповнювати свої звання, узагальнювати 
набутий досвід”[ 3,  с.73]. 

Втомлений, роздратований учитель не 
здатний цілеспрямовано використовувати свій 
теоретичний та практичний потенціал для 
педагогічної діяльності. 

В. Сухомлинський надавав перевагу 
самоосвіті перед іншими формами методичної 
роботи. Він писав: «Знання, добуті самоосвітою, 
дуже міцно зберігаються в пам'яті. У процесі 
самоосвіти формуються індивідуальні риси 
особистості, виробляється індивідуальний стиль 
розумової праці» [3, с.261].  

Великий педагог вважав, що удосконалення 
педагогічної майстерності – це передусім 
самоосвіта, особисті зусилля, спрямовані на 
підвищення власної   культури праці. Без 
індивідуальної думки, без допитливого погляду 

на власну працю    неможлива ніяка методична 
робота. 

Самоосвіта має включати удосконалення як 
теоретичної так і практичної підготовки та 
здійснюватися за такими основними 
напрямками: 

-   удосконалення науково-теоретичної 
підготовки з фаху; 

-   підвищення методичної майстерності; 
-   психолого-педагогічна підготовка; 
-   поглиблення знань з теорії і практики 

виховання учнів; 
-   загальнокультурний розвиток. 
Великого значення В.О. Сухомлинський 

надавав самоаналізу в самоосвітній діяльності 
вчителя. Також учитель, оцінюючи рівень 
власних знань і вмінь, має так організовувати 
свою діяльність,щоб знаходити час для 
систематичного удосконалення. Василь 
Олександрович у багатьох своїх працях 
відзначив, що педагогічна діяльність неможлива 
без елемента дослідження. Він зазначає, що за 
своєю логікою, за філософською основою, за 
творчим характером педагогічна праця 
неможлива без елемента дослідження і 
насамперед тому, що кожна людська 
індивідуальність, з якою ми маємо справу, це 
певною мірою своєрідний, неповторний світ 
думок, почуттів, інтересів. 

Школа сьогодення вимагає від учителя 
глибокого знання свого предмета, використання 
багатство методів вивчення дитини, педагогічної 
етики, педагогічної творчісті, науково-дослідної 
роботи разом з вихованцями, єдності науки, 
майстерності і мистецтва, тому проблема 
саморозвитку як прояву самоорганізації високого 
рівня залишається важливою для сучасного 
вчителя. Погляди В.О. Сухомлинського на 
досліджувану проблему не втратили своєї 
актуальності і на сьогодні, про що свідчить 
постійне звернення педагогів до його спадщини 
як до невичерпного джерела педагогічної 
мудрості.  
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ТВОРЧІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ 
ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПОЗИЦІЇ 

(НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО) 

Тетяна ЧЕРНЕЦЬКА (Київ) 
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Постановка проблеми. Висока 

динамічність сучасного світу, швидке 
накопичення й обмін інформацією, відкритість 
знань знаходять своє відображення у запитах 
суспільства до результатів шкільного навчання. 
Останні орієнтовані на формування нових 
поведінкових моделей, основу яких складають 
пізнавальна активність, пізнавальна 
самостійність і дослідницькі уміння. Як наслідок 
їх формування формується дослідницька позиція. 
Пізнавальна активність, пізнавальна 
самостійність і дослідницькі уміння, як складові 
дослідницької позиції, за реалій сьогодення та з 
огляду на подальший суспільний розвиток, 
розглядаються не в контексті вузькоспеціальних 
особистісних якостей, необхідних для наукових 
працівників, а як невід’ємні якості, 
сформованість яких свідчить про готовність і 
здатність особистості стати успішною й 
самореалізованою в будь-якій сфері 
життєдіяльності. 

На необхідність формування пізнавальної 
активності, пізнавальної самостійності й 
дослідницьких умінь акцентовано увагу в 
концептуальних документах нашої держави. 
Зокрема, у Національній доктрині розвитку 
освіти наголошено на необхідності створення 
умов для особистісного розвитку і творчої 
самореалізації кожного громадянина України. У 
вступі до нових навчальних програм для 
початкової школи вказується на те, що учні 
мають оволодіти уміннями працювати з 

навчальним обладнанням, виконувати 
елементарні дослідження, брати участь у різних 
видах проектної діяльності, моделювати і 
прогнозувати результати, висловлювати 
рефлексивні судження, працювати з різними 
джерелами інформації і відтворювати її з 
елементами логічної обробки та ін. [1, с.5-9]. 

Одним із показників сформованості в дітей 
пізнавальної активності, пізнавальної 
самостійності та дослідницьких умінь є 
творчість. Остання являє собою продуктивну 
форму інтелектуальної активності та самостійної 
діяльності дитини, у процесі якої вона відступає 
від зразка і стереотипу, експериментує, 
видозмінює навколишній світ, створює щось 
нове. Це діяльність, результат якої 
характеризується суб’єктивною новизною, 
оскільки дитяча творчість пов’язана із 
засвоєнням нових знань і розв’язанням 
різноманітних задач в урочний та позаурочний 
час.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових напрацювань дозволяє вказати 
на те, що проблема творчості була і залишається 
предметом аналізу багатьох вітчизняних і 
зарубіжних учених. Зокрема, за О. Кульчицькою, 
творчість – це суто людська діяльність; це не 
лише створення суспільно значущого продукту, 
творчістю можна назвати всі відкриття, які 
людина робить особисто для себе; творчими є 
майже всі психічні процеси, за винятком, може, 
автоматизованих дій.  
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Трактування творчості в контексті 
активності дає можливість дослідникам 
проаналізувати творчість як процес та 
акцентувати увагу на особистісних якостях 
суб’єкта творчості. Так, на переконання 
М. Гнатко, творчість доцільно визначати як 
активність, завдяки якій людина породжує нові, 
соціально значущі матеріальні і духовні цінності, 
проявляє потенційну (природжену, 
«досоціальну») та актуальну («взаємодійно 
набуту», «соціалізовану») креативність.  

М. В. Коновальчук розглядає творчість як 
надзвичайно складну форму людської 
активності, що породжує якісно нові матеріальні 
і духовні цінності суспільного або 
індивідуального значення. До ознак творчості 
дослідниця відносить зв’язок інтуїтивного і 
логічного; відчуття натхнення, бажання творити. 
Процес творчості, з одного боку, є оптимальною 
формою глибокої реалізації індивідуальності, з 
іншого – є необхідною умовою соціального 
прогресу, а тому його слід розглядати в 
діалектичній єдності продуктивної і 
репродуктивної діяльності, усталеного і нового.  

Д. Богоявленська розглядає творчість як 
вищу форму інтелектуальної активності, 
найбільш важливою якісною характеристикою 
якої служить інтелектуальна ініціатива.  

За В. В. Григор’євою, поняття «творчість» 
слід аналізвати з позиції двох основних підходів: 
об’єктивного та суб’єктивного. Згідно 
об’єктивного підходу, творчість визначається як 
процес створення матеріального чи духовного 
продукту, який є об’єктивно новим і водночас 
цінним для суспільства в цілому чи деякої його 
частини. За умови суб’єктивного підходу, 
творчість має місце, коли результат діяльності 
суб’єкта та спосіб його одержання є новим для 
самого суб’єкта, незалежно від їхньої суспільної 
цінності. 

Метою статті є аналіз педагогічної 
спадщини В.О. Сухомлинського та висвітлення 
власних поглядів щодо умов, дотримання яких 
сприяє творчості молодших школярів та вливає 
на формування у них складових дослідницької 
позиції. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
літературних джерел показав, що 
В. О. Сухомлинський підійшов до розгляду 
проблеми творчості дитини з позицій актуально 
дійсного та потенційно можливого. 
Актуалізуємо в зв’язку із вищесказаним думку 
Василя Олександровича Сухомлинського: «Є 
діти, в яких задаток, талан, обдарування 
проявляються дуже рано, а в інших, як це 
здається на перший погляд – немає особливого 
інтересу до того чи іншого виду діяльності… 
Буває і так, що учень протягом тривалого часу не 
віддає переваги нічому. Та яким би тривалим не 
був такий період «байдужості», – це не означає, 

що в дитини немає ніякого таланту, обдарування. 
Це означає лише те, що ми не зуміли ще знайти 
форми розкриття творчих сил дитини, не 
створили їй таких умов, коли розум її 
виявляється в майстерності рук» [3, с.93]. 

Вияв актуально дійсного та формування 
потенційно можливого потребує від педагогів 
створення для дітей спеціальних умов. Педагог 
вказував на те, що «індивідуальні задатки, 
таланти, обдарування відзначаються великою 
різноманітністю, неповторністю поєднань, 
яскравістю особистих рис. Але загальною 
особливістю таланту є творча діяльність – вміння 
створювати щось нове, втілювати свою думку, 
свій задум у справу своїх рук. Ми глибоко 
переконанні в тому, що немає людини, яка в 
належних умовах, при вмілому вихованні не 
виявила б свого самобутнього, неповторного 
таланту [3, с.89]. 

Далі вдамося до висвітлення умов, які 
сприяють творчості молодших школярів та 
вливають на формування у них дослідницької 
позиції, як певної сукупності психічних 
утворень, до складу якої входить пізнавальна 
активність, пізнавальна самостійність і 
дослідницькі умінь.  

1. У контексті зазначеного винятково 
важливим є створення варіативно 
функціонуючих навчально-розвивальних 
середовищ. «Потрібно постійно дбати про те, 
щоб зі вступом до школи думка дитини не була 
втиснута в рамки класної кімнати й сторінки 
букваря; щоб стіни класу не відмежували її від 
різноманітності світу, в таємницях якого – 
невичерпні джерела думки, творчості» [3, с.427]. 
Навчально-розвивальні середовища мають 
забезпечити дитині «багате, різноманітне, 
приваблююче інтелектуальне життя» (там же).  

За О. В. Сухомлинським, для створення 
позитивної соціальної ситуації розвитку дитини 
необхідне панування в школі «яскравої думки, 
живого слова і творчості дитини. На цих трьох 
китах повинен стояти весь зміст, весь характер 
духовного життя, розумового розвитку 
школярів» [3, с.343].  

Та розвивальний ефект і творча 
спрямованість варіативно функціонуючих 
навчально-розвивальних середовищ 
створюються не лише зусиллями педагогів, а й 
зусиллями самих дітей. Проте потреба в 
самоактуалізації в середовищах виникає у кожної 
дитини лише за умови, коли її фізіологічні 
потреби задоволені, вона знаходиться у безпеці, 
оточена любов’ю та впевнена, що її поважають.  

2. Формування творчості в творчій 
діяльності. Творча діяльність є практично 
ціннісною діяльністю дитини, спрямована на 
певний об’єкт творення і характеризується 
трьома основними ознаками: суб’єктивною 
новизною, ціннісним характером процесу і його 
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результатів для особистості, гуманістичною 
спрямованістю зазначеного виду діяльності.  

Великий педагог розглядав творчу 
діяльність як найвищу форму пізнавальної 
активності й пізнавальної самостійності і як 
найвищу радість у духовному житті людини, 
адже, «творчість є щаблинкою самостійного 
мислення, на якій дитина пізнає радість власної 
думки, переживає моральну гордість творця» [3, 
с.434]. 

Здійснення творчої діяльності 
характеризується максимальним проявом 
пізнавальної активності та базується на 
ініціативі, самостійності у визначенні мети, 
завдань, засобів пізнання та на вияві інтересу до 
характеру, ходу, способів та результатів 
діяльності. 

Становлення творчої діяльності потребує від 
молодших школярів вияву пізнавальної 
активності на репродуктивно-наслідувальному, 
частково пошуково-виконавчому та творчому 
рівнях. Оскільки на репродуктивно-
наслідувальному рівні пізнавальної активності 
відбувається усвідомлення сприйнятих знань, їх 
запам’ятання у формі безпосереднього засвоєння 
образу об’єкта, що вивчається, та відтворення 
знань про нього. На частково пошуково-
виконавчому рівні – здійснюється засвоєння 
засобів застосування знань за зразком, 
включаючи модифікації цього зразка, що легко 
розпізнаються. Натомість творчий рівень, 
базуючись на досягненнях репродуктивно-
наслідувального та частково пошуково-
виконавчого рівнів пізнавальної активності, 
відрізняється готовністю учня до творчого 
застосовування засвоєних знань в незнайомій 
ситуації, самостійної постановки навчальних 
задач, застосовування нешаблонного способу їх 
вирішення.  

На переконання В. О. Сухомлинського, «у 
процесі творчої діяльності розвиваються 
здібності й обдарування кожної дитини. В 
майбутньому одні стануть ученими, 
мислителями, художниками, а інші – 
інженерами, техніками, лікарями, педагогами, 
треті – слюсарями і токарями, але всіх їх ріднить 
спільна риса – провідна роль розуму, творчості в 
праці» [2, с.17]. 

3. Від творчості вчителя до творчості учнів. 
Учитель формує засади творчого досвіду 

учня. При цьому він повинен постійно 
оновлювати та удосконалювати свій творчий 
потенціал. Адже діяльність учня – це 
професійний пріоритет, наслідок і результат 
діяльності вчителя. Організація творчої 
діяльності вихованців – це мистецтво творчої 
діяльності самого вчителя. 

У педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського є досвід впливу творчого 

потенціал вчителя на формування його в учнів. 
Вдамося до цитування роздумів великого 
педагога: «А що робити, можуть запитати, коли 
дітям важко досягти того ступеня творчості, щоб 
думкою одного захоплювалися інші і краса її 
пробуджувала прагнення до творчості? На 
власному досвіді я переконався, що в такому разі 
першою іскоркою має бути ініціатива вчителя. Я 
сам пишу твір про те, що мене захоплює, 
хвилює. Несу свою думку дітям, пробуджую в 
їхніх головах і в душах певні прагнення» [3, 
с.434]. 

3. Від творчого задуму вчителя до творчого 
задуму учнів. 

Варіативність творчої діяльність може бути 
забезпечена шляхом залучення учнів до:  

- виконання завдання, задум якого 
розроблений педагогом; 

- самостійної розробки задуму розв’язання 
завдання; 

- самостійного формулювання умови 
завдання, розробки задуму його розв’язання і т. 
ін.; 

- самостійно формулювання проблеми, 
умови завдання та розробки задуму його 
розв’язання. 

У контексті вищезазначеного цінним, на 
нашу думку, є такі міркування великого педагога 
«широта думки залежить насамперед від того, 
наскільки тісно в одній особі поєднується 
творець задуму і виконавець роботи... Тому ми 
не допускаємо, щоб менш здібним і не досить 
активним учням відводилася роль простих 
виконавців того, що придумають активніші й 
здібніші учні. Здібності формуються лише за 
умови, коли людина сама здійснює свій задум» 
[2, с.39]. 

Досить цікавим та інформативним у 
напрямку забезпечення наявності творчого 
задуму з особистісним смислом є досвід 
організації творчої діяльності учнів у Павлиській 
школі. Для прикладу наведемо лише один із 
багатьох творчих задумів, реалізованих у 
згаданому навчальному закладі.  

«Працюючи на навчально-дослідницькій 
ділянці, молодші школярі виконують не 
допоміжні, другорядні види робіт, а починають і 
закінчують порівняно складні для свого віку 
трудові завдання. З І класу діти починають 
кілька циклів сільськогосподарської праці (на 
маленьких ділянках) з обробітку ґрунту і 
підвищення його родючості, догляду за 
деревами, вирощування зернових і технічних 
культур… За роки перебування в початковій 
школі кожна дитина вирощує свій урожай: 
одержує два колоски там, де люди досі 
вирощували один колосок, усвідомлює 
залежність дарів природи від розуму, волі, 
творчості людини» [2, с.319].  
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4. Індивідуалізація творчої діяльності дітей в 
атмосфері творчості колективу. Планування й 
організація творчої діяльності дітей має 
здійснюватися відповідно до індивідуальних 
особливостей учнів, а саме: своєрідності їх 
відчуттів, сприймань, мислення, пам’яті, уяви, 
особливостей інтересів, нахилів, здібностей, 
темпераменту, характеру. Індивідуальних підхід 
створює найбільш сприятливі можливості для 
розвитку творчості дітей. 

У працях великого педагога ми знаходимо 
такі його міркування: «Як же на практиці долати 
численні труднощі, пов’язані з необхідністю 
забезпечити індивідуальну творчість? Адже не 
поставиш біля кожного учня майстра, який би 
формував, розвивав, удосконалював уміння і 
навички, відточував майстерність, доводив її до 
рівня творчості. Досвід показує, що важливою 
умовою розвитку індивідуальних нахилів, 
розкриття обдарування і таланту є різноманітна 
творча праця всіх учнів – від першого до 
випускного класу, створення в школі атмосфери 
творчої праці» [3, с.89]. 

5. Усвідомлення значущості творчого 
задуму діяльності та її результатів. Внесення 
особистісного смислу в творчий процес має вияв 
тоді, коли результати виконання творчого задуму 
набувають значущості як в самій системі освіти, 
так і поза її межами, а в якості результату 
виступає не лише продукт діяльності і спосіб 
його одержання, а загальна здатність і готовність 
до творчої діяльності. Фактично сформовані 
особистісні утворення учнів розглядаються як 
продукти процесів соціалізації, навчання, 
розвитку загальної професійної підготовки до 
виконання всього спектра життєвих функцій, 
особистісного становлення та фактора 
забезпечення спроможності до сприймання й 
задоволення індивідуальних і соціальних потреб. 

Мова йде про формування загальних і 
спеціальних дослідницьких умінь. До загальних 
умінь нами віднесемо вміння: 

- інтелектуально-творчі – забезпечують 
результативність виконання мисленнєвих 
операцій порівняння, аналізу, синтезу, 
абстрагування, узагальнення, класифікації, які 
зумовлюють ефективну розумову діяльність та 
актуалізують дії з продукування оригінальних 
ідей, нетрадиційних способів чи інноваційних 
підходів до виконання завдання;  

- соціально-інтерактивні – здійснюються за 
допомогою дій, які спрямовані на налагодження 
та підтримання ефективної взаємодії між 
учасниками активної навчально-пізнавальної 
діяльності, а саме: між педагогом і дітьми та між 
дітьми в макро- та мікрогрупах у навчальний та 
позанавчальний час;  

- перцептивно-інформаційні – 
підтримуються діями активного сприйняття, 
запам’ятовування, збереження, попередження 

забування, відтворення та структурування 
інформації; виявляються в реалізації 
ефективного процесу сприймання інформації й 
оперування її змістом; 

- організаційно-адаптаційні – забезпечують 
продуктивне входження дитини в освітнє 
середовище, виконуються за допомогою дій 
планування самостійної діяльності відповідно до 
її мети, обирання способів досягнення мети і 
необхідних для цього засобів, визначення 
послідовності окремих дій у структурі 
діяльності;  

- рефлексивно-аналітичні – є визначальними 
показниками особистісного розвитку дитини і 
здійснюються за допомогою дій самоаналізу як 
процесу здобуття певного результату та 
саморегуляції як процесу самостійного 
формулювання мети діяльності й забезпечення її 
реалізації. 

До сукупності спеціальних умінь віднесено: 
- елементарні вміння практичного характеру 

(наприклад, користування вимірювальними 
приладами); 

- складні вміння практичного характеру 
(уміння вимірювати ті чи інші величини 
непрямими методами на основі прямих 
вимірювань декількох величин); 

- експериментальні вміння – уміння 
планувати проведення практичної роботи, 
дослідницького практикуму, спостереження, 
експерименту, досліду відповідно до мети 
діяльності; здійснювати підготовку необхідного 
обладнання; проводити практичну роботу, 
дослідницький практикум, спостереження 
визначених об’єктів у природних умовах; 
ставити експеримент, дослід; обробляти та 
інтерпретувати результати практичної роботи, 
дослідницького практикуму, спостереження, 
експерименту, досліду. 

У контексті вищевикладеного вважаємо за 
доцільне навести такі міркування великого 
педагога: «Ми прагнемо до того, щоб будь-яка 
справа мала в своїй основі творчий задум, 
здійснення якого стимулювало б інтелектуальні 
сили дитини: змушувало її думати, спостерігати, 
вивчати явища природи. Наприклад, у 
вирощуванні цукрових буряків багато дуже 
одноманітних, нецікавих трудових процесів. Але 
й ця праця стає творчою, якщо ставити 
дослідницьку мету (наші діти досліджують 
шляхи збільшення вмісту цукру в коренях 
буряків)» [3, с.307].  

Як бачимо, постановка навчального 
завдання одночасно містить зміст завдання та 
створює умови для переходу зовнішнього 
навчального впливу у внутрішній, тобто 
діяльність набуває особистісний смисл для учня.  

6. Вплив розвитку психічних утворень на 
творчість дитини. Творча діяльність дитини 
тісно пов’язана з її інтелектуальним і 
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особистісним розвитком. Тому основними 
засобами її розвитку є стимулювання 
пізнавальної активності дітей, ознайомлення їх з 
різними сферами предметного і соціального 
світу, формування адекватної вікові провідної 
діяльності, стійких інтересів, наполегливості, 
ініціативності, самостійності. 

Відповідно до міркувань 
В. О. Сухомлинського, «завдання вчителя 
полягає в тому, щоб учням стала гранично ясною 
суть зрозумілого й незрозумілого, щоб саме 
запитання не давало спокою, а можливість 
відповісти на нього поставала як можливість 
захоплюючої, цікавої праці» [3, с.59]. 

За узагальненнями Василя Олександровича, 
«спостереження за мислительною діяльністю 
учнів показують, що коли абстрактні поняття, 
висновки, умовиводи сформувалися в їхній 
свідомості в процесі дослідження, аналізу 
навколишньої дійсності, то в них виробляється 
дуже цінна якість розумової праці – здатність 
досліджувати, пізнавати, вивчати факти і явища 
не тільки безпосереднім спостереженням, а й 
опосередковано та творчо використовувати 
набуте» [3, с.61]. 

7. Емоційний супровід творчості. 
Формування творчого потенціалу людини не 
можливо без впливу на її емоції, які охоплюють 
всі можливі види духовних переживань, 
впливають на формування почуттів особистості, 
віддзеркалюються в результатах творчості. 

В. О. Схомлинський підкреслював, що 
переживання почуття насолоди від прекрасного – 
перше спонукання до творчості. Це особливо 
помітне на літературних спробах учнів. Чим 
глибше пережив учень красу, відбиту в 
поетичному творі, тим більша в нього потреба 
передати в слові власну думку, почуття. 
Сприймання і творчість тут не тільки 
взаємозалежні, а й зливаються часто в єдиний 

процес естетичної оцінки: творчість починається, 
по суті, вже під час читання поетичного твору. 

Від естетичного сприймання залежить і 
спонукання до творчості в галузі образотворчого 
мистецтва та музики. Творчість починається там, 
де, зображуючи ліс, гори, степ, річку, дитина 
виражає свої почуття. [2, с.383-384]. 

Висновок. Дослідження педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського в контексті 
сучасного розвитку освіти та з огляду на 
культурно-історичну трансформацію суспільних 
цінностей засвідчило про те, що проблема 
творчості не лише не втратила своєї 
актуальності, а й набувала особливої значущості 
в системі суспільних прогресивних тенденцій. 
Сучасне зростання інтересу до цієї проблеми 
зумовлене інтенсивною динамікою суспільно-
економічних процесів, темпами науково-
технічного прогресу, які вимагають, з одного 
боку, стабільного генерування нових ідей, вияву 
дослідницької позиції, яка є сукупністю таких 
психічних утворень, як: пізнавальна активність, 
пізнавальна самостійність, дослідницькі уміння, 
а з іншого боку, – творчої спроможності людини 
до динамічної взаємодії з сучасним світом.  
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Постановка проблеми. Успішне життя у 
сучасному суспільстві в умовах ринкової 
економіки можливе лише для 
конкурентоспроможної особистості, яка здатна 
самостійно створювати власні продукти. Тому 
перед сучасною школою стоїть завдання 
розширення потенційних можливостей школярів, 
розвитку їх творчої активності та самостійності.  

Аналіз наукових досліджень. Проблему 
самостійності в оволодінні учнями знаннями 
розглядала низка науковців (Данилов М., 
Дістерверг Ф., Коменський Я., Лернер І., 
Песталоцці І., Підласистий П., Руссо Ж.-Ж., 
Савченко О., Ушинський К. та ін.). Зокрема 
сутність самостійної роботи розглядали 
Б. Єсіпов, Т. Ільїна, Г. Селевко, класифікацію її 
форм та видів – Т. Ільїна, І. Зайченко, 
О. Савченко, В. Ягупов та ін. 

Різні аспекти творчої діяльності описували 
Г. Альтов, І. Вєрткін, А. Кусман, М. Меєрович, 
М. Петрович, Я. Пономарьов, А. Селюцький, 
В. Цуріков, Л. Шрагіна та ін. Зокрема сутність 
творчості досліджував Я. Пономарьов, 
технологію творчого мислення – М. Меєрович, 
Л. Шрагіна, розвиток творчої уяви – 
В. Михайлов, П. Амнуель, умови розвитку 
творчої уяви – В. Левін, основи та методи 
науково-технічної творчості – В. Данченко, 
О. Гаріна-Домченко, Е. Злотин, В. Петров, 
О. Чус, Ю. Шевченко та ін.  

Разом з тим, більш детального розгляду 
потребує проблема самостійної творчої 
діяльності, зокрема, її пропедевтика, яка, на 
нашу думку, досить детально описана у 
педагогічній спадщині В. Сухомлинського.  

Мета статті полягає у вивченні 
педагогічної спадщини В. Сухомлинського на 
предмет опису пропедевтики самостійної творчої 
діяльності школярів. 

Основна частина. У результаті аналізу 
науково-методичних джерел виявлено такі 
трактування поняття творчості: 

 «Творчість у прямому розумінні цього 
слова – створення духовних і матеріальних 
цінностей високої суспільної значущості…» [3, 
с.287]; 

 «Творчість – діяльність людини, 
спрямована на створення нових матеріальних і 
духовних цінностей; передбачає наявність 
певних особистісних і процесуальних 
характеристик: здібностей, мотивів, умінь, 
інтуїції, уяви тощо» [2, с.498].  

Отже, сучасні науковці творчою вважають 
діяльність, яка призводить до створення 
продуктів, які вирізняються новизною, 
оригінальністю, не тільки суб’єктивною, а й 
суспільно значимою цінністю. Разом з тим, до 
творчої діяльності відносять і вільне оперування 
запасом наявних знань і способів діяльності з 

метою розв’язання нових, нестандартних завдань 
[1]. 

Творча діяльність характеризується такими 
якостями як оригінальність, продуктивність, 
винахідливість, комбінаторність тощо. 

На думку низки науковців (Виготського Л., 
Занкова Л., Давидова В., Ельконіна Д. та ін.) для 
формування творчого мислення, набуття 
суб'єктивного досвіду творчої діяльності 
особистості, важливою є її навчальна діяльність. 
Досвід творчої діяльності передбачає 
використання раніше засвоєних знань у новій 
ситуації, самостійне бачення проблеми, способів 
її вирішення, комбінування раніше засвоєних 
способів в нові. 

В. Сухомлинський під діяльністю розумів 
«працю і творчість, думку і почуття, що 
відображають, оцінюють і створюють красу» [8, 
с. 181]. Людина повинна підходити творчо до 
всякої праці (перетворювати працю у творчість). 
Як вершина духовного життя людини творчість є 
показником найвищого ступеня розвитку її 
інтелекту, почуттів, волі не лише для вчених, 
письменників, композиторів, видатних винахід-
ників. Її елементи мають бути у праці робітників, 
селян, інженерів і техніків, учителів, лікарів.  

«Творчість є діяльністю, в яку людина 
вкладає немовби частинку своєї душі, і чим 
більше вона вкладає, тим багатшою стає її 
душа.» [6, с. 507] Вище щастя людини полягає в 
усвідомленні в собі творчих сил, баченні себе як 
творця. Тому вже у школі дитина має бути не 
пасивним спостерігачем, а шукачем і 
відкривачем знань, творцем. Переживання 
творця забарвлюють одноманітну, напружену, 
втомливу працю школяра радісними почуттями. 

За В. Сухомлинським, усвідомлення 
творчого елементу в житті та праці збагачує 
емоційне життя, збільшує сили дітей у боротьбі з 
труднощами, спонукає їх до оволодіння новими 
знаннями, гартує волю, сприяє розкриттю їхніх 
задатків, здібностей, нахилів. Творча діяльність, 
відповідна прагненням і нахилам дитини, сприяє 
оптимізації її морального обличчя – усуненню 
негативних і переважанню позитивних якостей.  

На нашу думку, у педагогічній спадщині В. 
Сухомлинського досить детально висвітлено 
методи і прийоми для пропедевтики самостійної 
творчої діяльності школярів. Зокрема, описано 
набуття досвіду творчої діяльності школярами 
різного віку у колективі, коли творча особистість 
своєю працею і її наслідками справляє 
величезний позитивний вплив на тих, хто поряд з 
нею. Як пише талановитий педагог, творчість 
незримими ниточками об’єднує серця людей, 
одухотворення й натхнення однієї особистості 
породжує аналогічне в душах інших людей. 

В. Сухомлинський наголошував, що 
«покликання творить той, хто творить саму 
людину,– всі, хто її виховує» [6, с. 559]. Тому під 
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час колективної творчої діяльності велику роль 
відіграє особистий приклад педагога, який 
закоханий у свою справу. У творах вченого 
описано як запалили в учнів вогник 
допитливості, інтересу до навчання, прагнення 
до творчості старший піонервожатий, молоді 
вчителі англійської мови та фізики, новий 
викладач математики (вожатий – мистецтвом 
різьблення, виготовлення виробів з глини, 
вчителька англійської мови – організацією 
вечорів відпочинку на англійській мові, 
постановкою п'єс та інсценівок, випуском 
радіогазети, створенням «музею англійського 
мистецтва», започаткуванням листування 
англійською мовою з дітьми з чотирнадцяти 
країн, вчитель фізики – роботою гуртка 
автоматики і телемеханіки, викладач математики 
– розкриттям перед дітьми світу природи в 
числових зв'язках і залежностях, складанням 
задач, влаштовуванням математичних вечорів, 
олімпіад, вікторин тощо). Адже «які б яскраві 
природні задатки не були закладені в дитині, 
вони не можуть проявитися, якщо поруч з 
дитиною не буде людини, палко закоханої в свою 
справу» [7, с. 90-91]. 

Особистість учителя приваблювала дитину 
ще й тоді, коли в ньому вона бачила прекрасного 
майстра. Наприклад, усі учителі початкових 
класів у школі корифея української педагогіки 
уміли прищеплювати і окулірувати плодові 
дерева, вирощувати виноград, учителі фізики 
виготовляли міцні й красиві інструменти для 
обробки дерева і металу, конструювали 
радіоприймачі, керували автомашиною, один 
учитель математики робив красиві меблі та інші 
предмети з дерева, другий – був прекрасним 
електротехніком і радіотехніком, третій – 
садівником і бджолярем, викладачі біології 
вирощували на навчально-дослідній ділянці 
високий урожай зернових культур тощо. 

Більше того, у Павлиській школі прагнули, 
щоб завжди були учні, які за рівнем майстерності 
праці наближалися до вчителів, а в окремих 
випадках, навіть перевершували їх. Такі учні 
виконували самостійні трудові завдання творчого 
характеру. Навколо них групувалися менш 
досвідчені, молодші школярі, які виконували 
самостійну роботу меншої складності, що 
створювало атмосферу творчої праці.  

Водночас В. Сухомлинський підкреслював 
важливість та необхідність виховання у дітей 
бажання працювати на благо суспільства, 
цитував слова з народної педагогіки, яка вчить: з 
того часу, як дитина навчилася нести ложку від 
миски до рота, вона має працювати. Раннє 
залучення до такої діяльності призводить до 
того, що дитина на власному досвіді починає 
усвідомлювати, що без праці неможливе життя. 
Адже, втілюючи в матеріальні результати праці 

свій розум, майстерність, безкорисливу 
закоханість у справу кожна особистість 
гордиться своїми успіхами. Більше того, «лише 
досягши успіху, дитина може осмислити й 
пережити почуття власної гідності, своє місце в 
суспільстві» [3, с. 277]. 

Видатний педагог залучав школярів до 
посильної суспільно корисної праці. Наприклад, 
це робота над підвищенням родючості ґрунту; 
закладання полезахисної лісосмуги, саду, догляд 
кожним учнем за трьома стеблинами кукурудзи, 
вирощування двох кроликів тощо.  

В. Сухомлинський прагнув, щоб якась 
значна суспільно корисна справа стала 
особистою мрією кожної дитини уже в 
молодшому віці. Так, 7-річні діти вирощували на 
відведених їм ділянках зернові й овочеві 
культури. Кожний клас початкової школи 
вирощував сіянці і саджанці плодових дерев.  

Діти знаходили радість, задоволення в 
самому процесі праці і результатом їхньої 
творчості були плоди першого урожаю. 
Наприклад, після трирічних старань, які 
супроводжувалися успіхами і невдачами, 
результатом праці дітей стало цвітіння персиків 
під вікнами школи. 

7–8-річні діти разом з матерями і старшими 
сестрами та братами працювали в 
шовківницьких ланках, 9–10-річні хлопчики й 
дівчатка, крім того, ще й відбирали насіннєві 
качани кукурудзи, готували насіння овочевих 
рослин, збирали і вносили у ґрунт органічні 
добрива, 11–12-річні школярі сушили сіно, 
збирали овочі й фрукти, доглядали худобу на 
тваринницьких фермах, силосували кормові куль-
тури, очищали насіння, окремі хлопчики 12–14-
річного віку працювали на тракторах тощо.  

Разом з тим, вчений наголошував, що у 
звичайну, буденну працю необхідно вносити 
елементи творчості, адже творча праця підносить 
особистість у її власних очах, усвідомлення 
успіхів, досягнутих у праці посилює вольову 
активність школярів, зміцнює віру у власні сили 
та допомагає кожному знайти серед багатьох 
життєвих доріг оптимальну для розкриття 
індивідуальних творчих здібностей.  

Для того, щоб кожен школяр любив сам 
процес праці і відчував красу творчості, В. 
Сухомлинський прагнув до того, щоб праця дітей 
була різноманітною, сприяла розкриттю їхніх 
задатків і нахилів. Так, поряд з майстернею було 
обладнано кімнату для малюків, яка була 
обладнана столами з прикріпленими лещатами, 
містила 2 мініатюрних токарних і один 
свердлильний верстати, маленькі рубанки, пилки, 
набір інструментів для обробки металу, а 
металеві пластинки, дріт – усе необхідне для 
конструювання і моделювання. Зацікавлені 
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школярі мали можливість працювати у гуртку 
юних майстрів.  

Для дітей 7 –11-річного віку було створено 
іграшковий «шкільний завод», «шкільну 
майстерню» рукоділля тощо. Крім того, молодші 
школярі займалися ліпленням, випалюванням, 
працювали на навчально-дослідній ділянці, в 
саду, на пасіці, на фермі.  

«Кожне трудове завдання розраховане не 
лише на точне виконання вказівок педагогів, а й 
на виявлення ініціативи, творчості.» [3, с. 280] 
На думку видатного педагога, важливими є 
«творчий характер праці, поєднання зусиль 
розуму і рук», адже майстерність рук – «це 
матеріальне втілення допитливого розуму, 
кмітливості, творчої уяви», тому дуже важливо, 
щоб кожна дитина, починаючи з молодшого 
шкільного віку, мала можливість здійснювати 
руками свій задум [8, с. 168; 10, с. 252].  

У праці підлітків використовувалися ін-
струменти, що потребували складних рухів рук і 
пальців під час обробки пластмаси, дерева і 
м'яких металів. Поступово підлітки переходили 
до конструювання. Отже, для змісту трудової 
діяльності, умінь і навичок була характерна 
різноманітність та наступність. Усе, що робили 
діти в молодшому і середньому віці, прагнули 
розвивати, поглиблювати, ширше застосовувати 
у старших класах. Так, у 10–12-річному віці 
школяр умів обробляти ґрунт, вирощувати і 
збирати врожай зернових і технічних культур, 
вирощувати плодові дерева, працювати на 
токарному і свердлильному верстатах тощо, у 
14–15-річному віці це вже було керування 
трактором і автомашиною, у 16–17-річному віці 
школярі, керуючи трактором, орали, сіяли, 
вносили добрива. Водночас, у старших класах 
творча праця школярів поєднувалася із 
вивченням теоретичних проблем. 

Описаний вище досвід показує, як 
розкриваючи в праці свої задатки, здібності, на-
хили, школярі набували умінь і навичок, 
необхідних для свідомого вибору професії. 
Однак, В. Сухомлинський застерігав, що надання 
переваги конкретному видові діяльності ще не 
визначає життєвий шлях школяра. «Задатки, 
здібності й нахили – як квітучий кущ троянди; 
одні квіти відцвітають, інші розкривають свої 
пелюстки.» [10, с. 254] 

«Природі дитини властиве прагнення до 
змін, чергування, поєднання двох, трьох видів 
трудової діяльності, що мають свої характерні 
риси, специфіку операцій, умінь.» [7, с. 304]. 
Тому у кожної дитини завжди було кілька 
захоплень. Талановитий педагог описував, як та 
сама дитина, яка із захопленням вирощувала 
рослини на ділянці або в теплиці, доглядала за 
тваринами, крім того, працювала в гуртку юних 
техніків або займалася художньою творчістю. І 

саме така різноманітність у діяльності приносила 
дитині велике задоволення.  

В. Сухомлинський наголошував на тому, що 
дуже важливо, щоб у дитинстві кожна людина на 
практиці побачила втілення своїх творчих 
здібностей (у доступній для дитини мірі), 
оволоділа майстерністю в улюбленій справі та 
досягла значних успіхів. Почуття гордості, 
пережите у результаті досягнення успіху в 
улюбленій справі, – це перша іскра, що «запалює 
в душі дитини вогник творчого натхнення» [10, 
с. 253].  

Для запалювання вогника, який сприятиме 
творчим здобуткам, корифей української 
педагогіки також використовував різноманітні 
методи, засоби і прийоми із романтичним 
забарвленням. Зокрема, вчений вважав, що діти 
повинні жити в світі краси, гри, казки, музики, 
малюнка, фантазії. 

Уже з перших днів навчання у «Школі 
радості» видатний педагог вів дітей на природу 
(в ліс, в сад, на поле, луг, берег річки), навчав 
дітей бачити, спостерігати, думати, створював 
разом з ними куточки краси. Дієвим знаряддям, 
за допомогою якого він відкривав дітям очі на 
навколишній світ, було слово. Переживаючи 
красу побаченого, діти сприймали найтонші 
відтінки слова, і, водночас, через слово краса 
природи входила не тільки в їхню свідомість, а й 
у душу і серце. Такі «подорожі» у природу були 
першим поштовхом до творчості, адже у дітей 
з'являлося бажання розповісти про красу, 
передати свої почуття і переживання.  

Водночас В. Сухомлинський зауважував, що 
«було б наївно чекати, що дитина під впливом 
краси навколишнього світу відразу складе твір. 
Творчість не приходить до дитини з якогось 
натхнення. Творчості треба вчити. … В цій 
справі дуже важливо відчути емоційно-естетичні 
відтінки слова. Дитина навчиться складати твір 
тільки в тому разі, коли кожне слово перед нею – 
як готова цеглинка, якій заздалегідь 
приготовлене місце. І діти вибирають ту єдину 
цеглинку, яка підходить у цьому випадку.» [10, 
с.206] 

На думку вченого, важливою умовою 
написання творів учнями є почутий від учителя 
опис природи, який допомагає їм зрозуміти і 
відчути, як наочний образ можна передати 
словами – спочатку школярі повторюють твори 
педагога, поступово переходять до самостійного 
опису картин природи, що схвилювали їх. Так 
розпочинається індивідуальний процес дитячої 
творчості.  

Аналізуючи педагогічну спадщину 
В. Сухомлинського ми бачимо, що учнівські 
твори – це результат великої роботи. Для їх 
написання, для того, щоб це стало улюбленою 
справою, було створено систему творчих 
письмових робіт: учителі, починаючи із 
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дошкільного віку, вчили дітей складати твори за 
матеріалами спостережень над явищами 
природи, у V–VII класах – школярам 
пропонувалися теми, пов'язані з літературними 
творами, що вивчалися в школі, щороку учні 
писали твори за картинами видатних 
художників. Уже в І і особливо в II класі В. 
Сухомлинський прагнув, щоб кожна дитина мала 
індивідуальне завдання і доводила його до кінця.  

 Складені твори учні записували у 
колективні або індивідуальні альбоми. Так, уже з 
третьої чверті першого року навчання діти 
починали записувати твори у книжки-картинки 
про природу та доповнювати їх ілюстраціями, 
використовуючи власну мову художніх 
образотворчих засобів.  

Поступово потяг до малювання 
перетворювався у захоплення, все помітнішим 
ставало прагнення вихованців відтворювати на 
папері не лише враження від безпосередніх 
сприймань, а й образи, збережені в пам'яті.  

Під час спостережень В. Сухомлинський 
побачив, «що дитячий малюнок, процес 
малювання – це частка духовного життя дитини. 
Діти не просто переносять на папір щось з 
навколишнього світу, а живуть у цьому світі, 
входять у нього як творці краси, дістаючи 
насолоду від неї.» [10, с.53-54] Чим глибшими 
були їх враження, чим яскравіші образи уяви, 
тим гострішою ставала потреба відтворити світ у 
лініях і фарбах. Водночас, діти прагнули 
розповісти про намальоване, – так малювання 
збагачувало мову дітей.  

Водночас поштовхом до дитячої творчості 
було розглядання школярами картин відомих 
художників, підсилення сприймання 
образотворчого мистецтва за допомогою 
спостережень за природою, розповідей вчителя, 
слухання музики, читання художніх творів.  

Слід зазначити, що у Павлиській школі 
слухання музики було невід’ємним аспектом 
розвитку школярів. Було створено фонотеку, яка 
містила інструментальні речі та пісні. З 
молодшого віку учнів поступово вводили у світ 
музичної культури – вчили слухати, розуміти, 
відчувати, переживати музику.  

Перед слуханням музики, для 
налаштовування на сприймання твору, педагог 
розповідав про реальну дійсність чи фантастичні 
картини, які відтворено в музичних образах. Діти 
слухали музику, потім розповідали, малювали, 
що уявили. Вони самі виготовляли сопілки і 
грали на них, навчалися грати на баяні і скрипці. 
Учні збиратися разом, щоб поспівати хором.  

«Музика – уява – фантазія – казка – 
творчість – така доріжка, йдучи якою, дитина 
розвиває свої духовні сили. Казка, … фантазія – 
животворне джерело дитячого мислення ...» [10, 
с. 66, 176] Завдяки казці дитина має можливість 

пізнати світ не тільки розумом, а й серцем. 
В. Сухомлинський пише, що дитина може 
переказувати одну й ту саму казку п’ять, десять 
разів і щоразу відкриває в ній щось нове.  

Через 3 місяці після початку роботи «Школи 
радості» видатний педагог обладнав Кімнату 
казки, створивши за допомогою старших шко-
лярів світ казкових образів. Кожна картинка, 
кожний створений наочний образ загострювали, 
підсилювали сприймання, сприяли глибшому 
розкриттю ідеї казки. Під керівництвом учителя 
діти вирізували з фанери дерева, кущі, будували 
казкові палаци, виготовляли фігурки казкових 
персонажів з пап’є-маше. Для школярів казка – 
це цілий світ, вони прагнули погратися 
іграшками-казковими героями, взяти участь в 
інсценізації, вносячи в казку гру своєї уяви. У 
Кімнаті казки зародилися ляльковий театр і 
драматичний гурток, діти там фантазували, 
створювали нові казки. 

 Крім казок школярі слухали та читали 
велику кількість авторських та народних творів 
різних жанрів, які теж сприяли польоту дитячої 
фантазії. Було створено «Острів чудес» із 
житлом та господарством Робінзона Крузо, 
ставок біля нього, країну Ліліпутію з крихітними 
глиняними мешканцями, ліс стародавньої Русі з 
Іллею Муромцем та Солов’єм-Розбійником, 
знайдено печеру злого Кощія Безсмертного 
тощо.  

Для дітей це були улюблені місця, у яких 
особливо яскраво палав вогник дитячої фантазії, 
творчості. Утім, насамперед зразок такої 
творчості їм показував педагог, який ділився з 
ними своїми думками, творами, віршами та 
допомагав школярам у створенні власних. Діти 
писали твори-мініатюри, казки, вірші, малювали, 
займалися різьбленням, вишиванням тощо. 

Висновок. У педагогічній спадщині 
В. Сухомлинського детально описані 
різноманітні апробовані методи і прийоми, які є 
доцільними і дієвими для пропедевтики 
самостійної творчої діяльності школярів: 
особистий приклад вчителя та зразок діяльності 
старших талановитих товаришів, спостереження 
за природою, поєднане зі словом педагога, 
читання народних та авторських творів, слухання 
музики і розгляд картин, організація колективної 
праці з елементами творчої діяльності. Все 
перелічене вище є підготовчим та стимулюючим 
для самостійної творчої діяльності школярів. 
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  
В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 

Світлана ШМАЛЄЙ, Тетяна ЩЕРБИНА (Херсон) 
У статті проведено історико філософській аналіз змісту, принципів, компонентів і рівнів педагогічної творчості. 

Досліджено філософсько-освітній феномен педагогічної творчості в онтологічному, аксіологічному та герменевтичному 
апектах. 

Ключові слова: педагогічна творчість, принципи педагогіки творчості, рівні педагогічної творчості. 
В статье проведен историко-философской анализ содержания, принципов, компонентов и уровней педагогического 

творчества. Исследованы философско-образовательный феномен педагогического творчества в онтологическом, 
аксиологическому и герменевтичному апектах. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, принципы педагогики творчества, уровне педагогического творчества. 
У доповіді ЮНЕСКО “Освіта для XXI 

століття” задекларовано, що сучасна освіта має 
базуватися на такому підгрунті: навчитися 
пізнавати, навчитися робити, навчитися жити і 
навчитися жити разом. Назріла потреба в 
оновленні змісту освіти відображається у 
реформуванні головних орієнтирів, переході від 
парадигми технократичної до антропогенної, 
гуманістичної, культуротворчої; від масово-
репродуктивної концепції, інформаційно-
знаннєвого до особистісно зорієнтованого, 
індивідуально-творчого підходу [9, с. 242]. 

Метою даного дослідження є аналіз 
історико-педагогічної еволюції феномену 
педагогічної творчості. 

Тенденції історичного розвитку 
дослідження творчості відображені у спробах 
створення теорії творчості: філософської, 
психологічної, інтуїтивної. 

У межах філософсько-освітньої 
проблематики аналіз педагогічної творчості 
також займає важливе місце. По-перше, це 
осмислення феномена педагогічної творчості в 
контексті європейської філософської традиції, 
починаючи з античності (Сократ, Платон, 
Аристотель), включаючи епоху Просвітництва 

(І.Кант, Г.В.Ф.Гегель, Ж.Ж.Руссо, Г.Спенсер, 
Л. Фейєрбах, Ф.Г. Шеллінг) [7, с. 72].  

Платон, наприклад, відносив до творчості 
все, створене людиною. Творчість у античній 
культурі мала дві форми: божественну (акт 
створення космосу) та людську (мистецтво, 
ремесло). В християнській культурі середніх 
віків перетинаються дві тенденції розуміння 
творчості – теїстична, яка розвилась з релігії, та 
пантеїстична – з античної філософії. 

У новий час, коли творчість перейшла в 
стадію «дієво-перетворюючого» знання, виникла 
необхідність не лише констатувати наявність 
творчих актів, осяянь, але і вивчати механізм 
творчості. Серцевину творчості і найбільш 
значиму його частину з точки зору психології і 
педагогіки представляє процес, що відбувається 
у середині суб’єкта творчості – людині. 

У неокласичній західній традиції ця тема 
розробляється в працях Г.Беккера, О.Ф.Больнова, 
Н.Гартмана, А. Гелена, Д.Кампера, М. Ландмана, 
Г.Плеснера, А. Портмана, А. Флітнера, 
М.Шелера. У своїх працях ці вчені прагнуть 
виявити основу педагогічного відношення, що 
визначає творче начало педагогічної діяльності, 
вивести цілі, стилі й методи, здійснити 
переоцінку образу людину [3, с. 137].  
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По-друге, це дослідження педагогічної 
творчості як системного філософсько-освітнього 
феномена з використанням потенціалу 
феноменології як науки про вивчення живого 
досвіду свідомості, пережитого з погляду 
людського Я. Тут важливу роль відіграють 
роботи Ф.Брентано, Є.Гуссерля, М.Гайдеггера, 
Ж-П.Сартра, М. Мерло-Понті, Х.Патнема, 
П.Черчленда, а також таких вітчизняних 
філософів, як М.М.Бахтін, Д.В.Віннік, 
А.В.Ігнатов, О.М.Ломако, М.К.Мамардашвілі, 
А.Є.Савін [7, с. 72].  

Очевидною також стає потреба вивчення 
європейської методології для прояснення 
сутності феномена педагогічної творчості. 
Герменевтичне прояснення педагогічної 
творчості, суть якого, за М. Гайдеггером, полягає 
в проникненні «з темного у світле», виявилося 
можливим завдяки методу феноменологічної 
герменевтики. Цей метод успішно 
використовується закордонними авторами для 
практичного застосування до тем в галузі життя 
людини, де необхідне взаєморозуміння, діалог, 
прояснення суті проблем і, насамперед, у 
педагогіці й медицині. 

По-третє, для пророблення змістовного 
аспекту та структури педагогічної творчості 
велике значення має аналіз у межах концепту 
онтології творчості. Вагомий внесок у розробку 
проблеми внесли роботи Д. Арбана, Ж. Бодріяра, 
В.А. Кувакіна, М. Мерло-Понті, Д.В. Міхеля, 
К Мейер-Драве, В.А. Подороги [5, с. 17]. 

Філософська розробка проблеми 
педагогічної творчості вчителя вперше знайшла 
відображення у вітчизняній педагогічній думці в 
50-60-і рр. ХІХ ст., коли питання становлення 
творчої особистості було піднято на рівень 
«питання життя». На рубежі ХІХ і ХХ століть 
були створені фундаментальні праці, що поклали 
початок дослідженням у вказаній сфері 
(М. Драгоманов, М. Костомаров, П. Куліш, 
Т. Лубенець, М. Пирогов, К. Ушинський, 
П. Юркевич тощо) [4, с. 21]. 

В педагогіці та філософії першої половини 
ХІХ ст. творчість відносили до пріоритетної 
сфери людського життя, бачили в ній шлях 
перетворення людини й людства, а педагогічні 
проблеми розглядали виходячи з філософських 
методологічних засад, філософської 
антропології. У зазначений період з’являються 
дослідження зосереджені на персональній 
характеристиці педагогічної творчості (Бехтерев 
В.М., 1910; Тулупов Н.В., 1911; Степанець Б.Л., 
1912; Грунський Є.К., 1914; Блонський П.П., 
1915 тощо). 

Увага педагогів постійно звертається не 
тільки до проблеми культури як контексту, в 
якому розглядається становлення творчих 
здібностей особистості педагога й учня, але й до 

проблеми представленої культури в предметі 
педагогіки. 

Отже, у період суспільно-педагогічного 
руху 50-60-х рр. ХІХ ст. проблема педагогічної 
творчості вчителя була піднята на рівень життєво 
важливих проблем і почала розглядатися в руслі 
розвитку української національної культури, з 
одного боку, і пошуку закономірностей і 
механізмів становлення «внутрішньої» людини, з 
іншого. 

До кінця ХІХ – початку ХХ ст. у педагогіці 
в основному склався смисло-ціннісний підхід до 
розуміння суті педагогічної творчості вчителя. 

У короткий період існування української 
держави з 1917 по 1920 рр. відбувається активне 
формування традицій вітчизняної педагогічної 
парадигми, усебічно вивчаються чинники 
розвитку творчої особистості, порушуються 
питання про ідеал людини, взаємозв’язку 
людини й суспільства тощо. 

Цей період характеризується тим, що 
розроблений Л. С. Виготським і М.М. Бахтіним 
семіотично-комунікативний підхід до аналізу 
творчості дозволив перевести його з 
індивідуально-психологічного плану в план 
об'єктивно-культурний. Творчий акт і 
особистість автора, на думку Л.С. Виготского, 
повинні бути вплетені в єдину комунікативну 
мережу і осмислюватися в тісній взаємодії. В 
його працях особливо яскраво виступає 
проблема зв'язку культури, її цінностей з 
особистістю і творчою діяльністю [4, с. 22]. 

Марксистська точка зору в розумінні зв’язку 
культури і становлення творчої особистості 
вчителя набула панівного значення і була втілена 
на рівні державної політики в теорії культурної 
революції. 

У працях педагогів, які розглядали 
педагогічну творчість з культурологічних 
позицій (П. Блонський, К. Вентцель, 
М. Рубінштейн, С. Єфремов, Я. Чапіга, 
В. Дурдуківський), були здійснені спроби 
подальшого дослідження проблеми народності і 
духовної культури. 

Водночас слід підкреслити, що питання 
педагогічної творчості мали подальший розвиток 
у філософсько-педагогічній думці українського 
зарубіжжі І половини ХХ ст. (А. Аліськевич, 
І. Пенькевич, В. Бирчак, Л. Бачинський, 
Р. Ващенко, І. Огієнко тощо). 

Вітчизняна педагогіка, починаючи з 20-х рр. 
минулого століття, активно вивчає можливості 
використання методів театру в освіті [9, с. 3].  

З середини 1950-х років вивчення проблем 
творчості пов'язано в першу чергу з роботами 
С. Л. Рубінштейна та О. М. Леонтьєва з 
психології мислення. Надалі їх послідовники 
(Л.В. Брушлинский, Ю.Б. Гіппенрейтер, 
А. М. Матюшин, Я.О. Пономарьов, О.К.Тихо-
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миров та ін..) конкретизували і розвинули 
основні положення психології творчого 
мислення.  

Дані дослідження дозволили в більш 
завершеному вигляді представити культурно-
історичну концепцію творчості, що має 
принципове значення для визначення місця і ролі 
педагогічної творчості. Творчість (педагогічна, 
художня, технічна та ін) повинна розумітися як 
функція у культурно-історичному контексті. 
Дослідження творчості з таких позицій орієнтує 
на розкриття єдності об'єктивного і 
суб'єктивного [2, с. 13]. 

У 70-80-ті рр. наукова школа Полтавського 
педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка 
(І.А. Зязюн та ін) розробляє програму навчання 
на основі системи К.С. Станіславського [6, с. 3]. 

У 80-90-і рр. ХХ ст. виокремилася як галузь 
загальної педагогіки «педагогіка творчості» [6, 
с.3]. З'являються оновлені освітні програми 
підготовки та підвищення кваліфікації педагога 
на базі розвитку акторської майстерності; 
С.М. Батракова, А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, 
М.Д. Никандров, Маркова А.К., А.В. Мудрик, 
В.М. Панферов, Г.І. Рожков, Якобсон П.М. 
пропонують навчати педагогічному спілкуванню 
з використанням театральних технік. В останні 
десятиліття розробляються нові напрямки на 
стику з театральною педагогікою (шкільна 
театральна педагогіка, драмогерменевтика, 
акторсько-режисерський педагогіка, 
гносеодрама, акмеодрама та інші); активно 
проникають театральні терміни в понятійний 
апарат педагогічної науки (режисура, артистизм, 
урок-вистава та ін). 

Майже до 1990 р. розвиток ідей педагогіки 
творчості відбувався в боротьбі з ідеологічним 
тиском, а також у плані опору реакційному тиску 
педагогів і формалізму шкільного життя. 
Специфічна риса педагогіки творчості того часу 
– широке пропагування передового 
педагогічного досвіду через педагогічну 
публіцистику. На цьому етапі процес 
персоніфікації творчої ініціативи вчителів набув 
найбільш активних форм. Журналістська 
діяльність провідних педагогів, учителів-
практиків стала одним з головних чинників, що 
стимулювали до відновлення гуманістичної 
парадигми освіти (В. Сухомлинський, 
М. Андрієвський, Ш. Амонашвілі, І. Волков, 
М. Гузик, О. Захаренко, Є. Ільїн, В. Павелко, 
Т. Сірик, В. Шаталов тощо). Характерною 
ознакою українського педагогічного пошуку в 
період з 60-х по 90-і рр. була наступність ідей. 
Незважаючи на авторитарний ідеологічний тиск 
у системі освіти з боку офіційної педагогіки,, 
педагогічної науки, держави, де ідеї педагогіки 
творчості тільки проголошувалися, 
спадкоємність цих ідей не уривалася завдяки 
практичній діяльності педагогів і можливості 

публікацій видатними вітчизняними педагогами 
своїх праць. 

З проголошенням у 1991 р. України як 
самостійної держави розвиток національної 
науки і школи стає офіційно-державницьким 
напрямом, розпочинається конструктивне 
реформування вітчизняної системи освіти, 
пошук шляхів її розвитку у ХХІ ст. Проблема 
формування соціально-активної творчої 
особистості постає в центрі уваги вчених, 
вчителів, працівників виховних інститутів. 
Цілісне розуміння людини і людства, визначення 
пріоритету загальнолюдських цінностей – родові 
риси української філософсько-педагогічної 
думки [4, с. 23]. 

Найбільше значення для філософії освіти 
має розгляд феномена педагогічної творчості в 
онтологічному аспекті. В епоху кризи 
світоглядних і освітніх систем на перший план 
виходить проблема людської самоідентифікації. 
Педагогічна творчість, як спосіб передачі таких 
констант, являє собою процес життєдіяльності, у 
рамках якого й здійснюється, упредметнюється 
життя з усіма його законами. 

Розгляд педагогічної творчості як 
специфічної сфери буття дозволяє розкрити її 
онтологічний парадокс у контексті 
загальноцивілізаційного процесу, у ході якого й 
педагогіка, і творчість, втративши зв’язок з 
першосмислами буття, втрачають свою 
соціальну й екзистенціальну підставу. 

Онтологічним ґрунтом педагогічної 
творчості і її структурними елементами є 
повсякденність, тілесність, виявлена в 
соціальності гетерогенність як первинні основи 
людського буття. Структурне ядро педагогічної 
творчості утворює педагогічна атмосфера, що й 
формує середовище як єдність онтологічних 
категорій простору й часу. 

Визначаючи творчість як вид людської 
діяльності, потрібно відмітити низку ознак, що 
характеризують її як цілісний процес: 

- наявність протиріччя проблемної ситуації 
або творчого завдання; 

- соціальна й особиста значимість, яка 
забезпечує вклад у розвиток суспільства й 
особистості; 

- наявність об’єктивних (соціальних, 
матеріальних) передумов, умов для творчості; 

- наявність суб’єктивних (знань, умінь, 
позитивної мотивації, творчих здібностей 
особистості) передумов для творчості; 

- новизна й оригінальність процесу або 
результату [1, с. 16-29; 7, с. 73]. 

При вивченні проблем педагогічної 
творчості дослідниками приділяється увага: 

 дослідженню співвідношення поняття 
педагогічної творчості із супровідними 
ознаками, властивостями, якостями особистості 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск 123(I) 
 

 

 331 

(В.О. Лісовська, В.А. Крутецький, М.М. Поташ-
ник, Л.А. Степанко та ін.); 

 розгляду індивідуального стилю діяльності 
особистості як найважливішої ознаки її творчого 
характеру (Є.А. Климов, В.С. Мерлін, 
Н.І. Петров, Я.О. Пономарьов, Г.М. Філонов та 
ін.); 

 з'ясуванню механізму взаємозв'язку 
творчого мислення і педагогічної майстерності 
(Ю.П. Азаров, В.І. Загвязинський, І.А. Зязюн, 
Н.М. Тарасович та ін.); 

 розвитку науково,педагогічного стилю 
мислення як першооснови становлення творчої 
особистості вчителя (Ю.К. Чабанський, 
В.О. Сластьонін, Г.І. Щукіна та ін.); 

 дослідженню суб'єктивних аспектів 
педагогічної творчості, видів і механізму 
педагогічної імпровізації (І.А. Зязюн, В.О. Кан-
Калик, М.Д. Нікандров та ін.); 

 вивченню педагогічних умов, шляхів і 
засобів формування творчої позиції особистості 
(В.І. Андрєєв, О.О. Бодальов, Н.В. Кичук, 
М.В. Демінчук, Л.М. Лузіна, О.Г. Мороз, 
В.В. Рибалко та ін.); 

 створенню методик виявлення і розвитку 
творчих якостей особистості, вивчення 
обдарованості (В.О. Моляко, П.С. Перепелиця, 
М.Л. Смульсон, М.О. Холодна та ін.) [8, с. 90-
91]. 

Поширеною серед дослідників є думка, що 
творчість є специфічною здатністю кожної 
людини, яка може і повинна розвиватися. 

Принципи педагогіки творчості 
відображають засоби використання загальних 
законів у відповідності до сучасного стану 
системи освіти і соціально,економічного 
розвитку суспільства. На відміну від законів 
вони діють протягом часу існування зазначених 
вище умов. Визначають такі основні принципи 
педагогіки творчості: принцип 
взаємозумовленості освіти і творчого розвитку 
особистості, в основі якого є розуміння 
будь,якого навчання як джерела нового в 
психічному розвитку особистості 
(Л.С. Виготський, Г.С. Костюк); принцип 
самоорганізації, що відображає специфіку 
управління процесом формування творчої 
особистості й реалізації її творчого потенціалу, 
зумовлену особливостями управління 
нелінійними системами (Є.М. Князєва). Останній 
принцип орієнтує педагога на внутрішній вплив, 
на узгодження розвитку учнів з власними 
тенденціями розвитку, а також на необхідність 
«збуджувати» й ініціювати творчу активність, 
враховуючи, що при цьому управління повинно 
бути непомітним, мінімальним за своїм 
зовнішнім впливом і здійснюватися 
опосередкованими методами. Саме в цьому 
випадку можна говорити не про управління, а 

про процеси самоуправління. Ідея 
самоорганізації в сучасних умовах стає 
найважливішим методологічним і філософським 
принципом нової парадигми освіти [8, с. 86-87]. 

Професіоналізм і творчість педагога 
набувають смислу лише в контексті культури, а 
педагогічну творчість слід вважати 
смислоутворювальним чинником особистісної 
характеристики педагогічного професіоналізму 
[9, С. 244]. Відповідно до цього формування 
професіоналізму та реалізація творчих 
можливостей індивіда є головною метою 
культурного розвитку особистості. Оскільки 
появу інноваційних феноменів культури 
забезпечує перетворення індивідуального 
досвіду в соціальний, то реорганізацію таких 
змін забезпечить лише самореалізований 
творчий викладач, педагог, наставник. 

Процес формування творчої особистості 
багатьма дослідниками пов'язується з вивченням 
її творчої діяльності. В.О. Сухомлинський 
наголошував, що робота вчителя – це творчість, а 
не буденне заштовхування в дітей знань. 
Покликання вчителя він бачив у тому, щоб 
дитина вчилася не заради оцінки, а пізнавала 
потяг до знань, до чогось нового, до творчості. 
Він підкреслював, що справжній 
вчитель,майстер не може жити без творчості, 
повторюючи одне й те саме все своє життя. 
Тільки творчий вчитель може розвинути творчі 
можливості, творчі здібності у дітей. Він 
закликав вчителів пам'ятати головне правило 
педагогічної діяльності: «Обдаровані і 
талановиті всі без винятку діти». 

Зазначимо, що основою формування 
суб’єктивної творчої педагогічної позиції 
викладача є його власний світогляд (світоглядна 
культура) як розуміння та взаємодія з 
навколишнім світом. Критерієм оцінки такого 
світогляду є рівень загальної культури, 
самовизначення у світі культури, сформованість 
особистісного культурного “Я” на засадах 
гуманізму. У процесі формування 
гуманістичного світогляду сучасного викладача 
повинні бути сформульовані такі 
загальнолюдські погляди, переконання, 
установки та цінності, які б забезпечили 
становлення “суб’єкт-суб’єктного”, 
“діалогічного”, “партнерського” типу взаємин у 
системі “викладач-студент”. Умовою реалізації 
таких взаємостосунків є творчий інструментарій 
викладача (система методів, прийомів, засобів, 
стратегій і тактик, методик), який формується в 
процесі творчого пошуку та атмосфери свободи і 
є основою для становлення авторської позиції. 
Цьому відповідає характер новітніх педагогічних 
технологій – проблемність, пошуковість, 
розвиток, в яких роль викладача не тільки як 
лектора, що передає знання певної галузі, а й 
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фасилітатора (допомога учневі відшукати 
індивідуальний шлях здобуття знань, залучення 
його до творчого пізнання). Зважаючи на це, 
нормою застосування у педагогічній практиці 
викладача вищої школи стали такі методи: 
ситуаційний, пошуково-ілюстративний, 
синектики, проектів, мозкової атаки, дидактичні 
ігри тощо. 

Як бачимо, специфіка характеру 
педагогічної діяльності співвідноситься із 
рівнями педагогічної творчості: 

• репродуктивний рівень – рівень 
відтворення готових рекомендацій, освоєння 
того, що створено іншими; 

• рівень оптимізації характеризується 
вмілим вибором і доцільним поєднанням відомих 
методів та форм навчання; 

• евристичний рівень – пошук нового, 
збагачення відомого своїми власними 
винаходами; 

• дослідницький, особистісно самостійний 
рівень, коли педагог сам продукує ідеї та 
конструює педагогічний процес, створює нові 
способи педагогічної діяльності, які 
відповідають його творчій індивідуальності [9, 
С. 246]. 

Однією із структурних складових 
індивідуального стилю творчої професійної 
діяльності викладача є його стійкі педагогічні 
переконання як зв’язок між світоглядом і 
утворенням свідомості. Передумовою їх 
становлення є система психолого-педагогічних 
знань, що формуються під впливом емоційної 
креативності, де емоція є актом творчості. 
Професійно-педагогічну культуру викладача 
неможливо сприймати як набір компонентів, які 
функціонують під впливом педагогічної 
творчості, а комплексну характеристику 
особистості, де головною особливістю є 
креативність. Під “креативністю” розуміється 
творчий дух, творчий потенціал індивіда, його 
творчі здібності, що виявляються в оригінальних 
продуктах діяльності, мисленні, почуттях і 
спілкуванні [9, с. 246]. 

Показником розвитку такого внутрішнього 
ресурсу індивіда є дивергентне, нелінійне 
мислення, яке не підпорядковується єдиній 
логіці. Вважаємо, що формою прояву такого 

креативного мислення є рефлексія, яка 
спрямована на розуміння суб’єктом самого себе, 
власної діяльності. До основних критеріїв 
розвитку рефлексивної культури педагога 
відносять наявність уявлень про рефлексивні 
орієнтири в житті і професії; намагання 
усвідомити і переосмислити особистісні та 
професійні орієнтири свого життєвого шляху; 
створення власних рефлексивних моделей 
майбутньої професійної діяльності і 
життєдіяльності в цілому; рефлексія до 
зростання в особистісному і професійному 
аспектах, намагання усвідомити свою 
особистість і професійну індивідуальність; 
реалізація індивідуальних програм особистісно-
професійного саморозвитку. Особливістю 
рефлексивної культури педагога є його здатність 
спостерігати, оцінювати, самоіндентифікувати 
себе з педагогічним ідеалом і на цій основі 
робити прогнози для себе та інших. 

Визначено, що серед особистісних рис, які 
сприяють процесу творчості, вирізняють такі: 
впевненість у своїх силах; домінуючі емоції 
радощів і навіть певна частка агресивності; 
схильність до ризику; відсутність побоювання 
видатися дивним та незвичним; відсутність 
конформності; добре розвинуте почуття гумору; 
наявність багатої за змістом підсвідомості; 
любов до фантазування і побудови планів на 
майбутнє тощо. З’ясовано, що до ситуативних 
чинників, які негативно впливають на творчі 
можливості людини, відносять такі: обмеження в 
часі; стан стресу; стан тривоги; бажання швидко 
віднайти рішення; дуже сильна чи дуже слабка 
мотивація; наявність фіксованої установки на 
певний спосіб вирішення; невпевненість у своїх 
силах, зумовлена попередніми невдачами; страх; 
підвищена самоцензура; такий спосіб подання 
умови задачі, який провокує неправильний шлях 
вирішення. 

Ознаки прояву творчих здібностей в людині 
збігаються з ознаками творчої особистості 
вчителя, що дозволяє виділити взаємопов'язані 
компоненти в структурі особистості вчителя, 
співвідносні з творчим розвитком, і показники, 
які фіксують зміни на рівні творчих проявів у 
його діяльності (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Співвідношення проявів творчих здібностей у діяльності вчителя з компонентами структури 
особистості [цит. за Т. Поляковою, 2010, С. 19-20] 

Компоненти в структурі 
особистості вчителя Прояви творчого характеру у діяльності вчителя 

Аксіологічний 

Ціннісні орієнтації на духовність та гуманістичні ідеали; ціннісне ставлення 
до себе як творчої особистості, до педагогічної взаємодії як умови 
взаємного творчого зростання, до подолання труднощів як способу 
творчого розвитку; терпимість до проявів відмінностей і нестандартності; 
здатність сприймати середовище як передумову для самовдосконалення; 
усвідомлення моральної відповідальності за виховні дії 
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Когнітивний 

Знання психолого-педагогічних основ особистісного зростання як творчого 
самовдосконалення, сучасних підходів до організації педагогічного процесу 
зі стратегічних позицій творчого розвитку в суб'єкт-суб'єктних відносинах; 
процес самопізнання і усвідомлення себе творчою особистістю; прояв 
потреби у «живих» знаннях, які можна знайти у спільній діалогічної 
діяльності; висунення нових ідей; бачення проблеми та способів її 
вирішення. 

Мотиваційний Потреба в самоактуалізації, в розкритті і розширенні своїх творчих 
можливостей, зміцненні духовної сили; націленість на саморозвиток 

Емоційно-регулятивний Вольові зусилля до самовдосконалення, подолання власних кордонів і 
стереотипів мислення; подолання перешкод на шляху до самобудівництва 
та особистісному становленню; самодисципліна; рефлексія; «здійснення 
творчого самопроектування» (Маркова А.К.); відкритість по відношенню до 
інших і нового; «скасування суспільних обмежень» (Ю. Гагін, Ю.М. 
Кулюткин); еластичність психіки (швидке переключення); стресостійкість; 
терпимість; відсутність афективних проявів, психологічна мобільність, 
здатність до релаксації. Уява, емоційність, пам'ять, увагу, спонтанність, 
емпатія, спостережливість; автентичність – здатність бути самим собою; 
інтуїція, прояви імпровізаційного поведінки; проникливість, відкритість 

Соціально-комунікативний 

Активна життєва позиція; інтерес до спілкування; уміння будувати 
відносини в колективі, оцінювати і вирішувати конфлікти; 
конвенціональний тип комунікації; свідоме ставлення до освоєння 
комунікативних та інтерактивних технологій; усвідомлення значущості 
взаємодії на рівні співтворчості; особиста відповідальності в процесі 
колективної діяльності 

Естетичний 
Художнє сприйняття світу; усвідомлення позитивного впливу гармонії; 
почуття прекрасного; потребу в художній творчості, створення творчих 
продуктів 

Технологічний 

Розширення області застосування педагогічних знань і методів, 
вдосконалення наявного досвіду; освоєння знання на рівні «знання-
трансформації» (В.П. Беспалько); освоєння технологій проектної та 
сценарної діяльності 

Екзистенційний 
Якості і прояви творчого стилю життя, не визнані офіційно (О.П. Торренс); 
творчі акти, артефакти 

 
Таким чином, педагогічна творчість є 

важливим аспектом філософсько-освітніх 
досліджень як у контексті узагальнення 
філософської традиції, так і стосовно сучасних 
розвідок, особливо феноменологічної, 
онтологічної, аксіологічної та герменевтичної 
спрямованості. 
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ПРОБЛЕМА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ У 
ПЕДАГОГІЦІ В.О.  СУХОМЛИНСЬКОГО 

Оксана ЯЗЛОВЕЦЬКА (Кіровоград) 
У статті висвітлено погляди В.О. Сухомлинського щодо проблеми формування, зміцнення і збереження здоров'я 

школярів. Розкрито психолого-педагогічні та гігієнічні засади організації педагогічного процесу Павлиської школи, 
спрямованого на розвиток здорової дитини, визначено умови зміцнення здоров’я школярів у виховній системі 
В.О.  Сухомлинського. 

Ключові слова:  здоров'я,  здоровий розвиток дитини, здоровий спосіб життя 
Аннотация. В статье освещены взгляды В.А. Сухомлинского на проблему формирования, укрепления и сохранения 

здоровья школьников. Раскрыты психолого-педагогические и гигиенические принципы организации педагогического 
процесса Павлышской школы, направленного на развитие здорового ребенка, определены условия укрепления здоровья 
школьников в воспитательной системе В.А. Сухомлинского. 

Ключевые слова: здоровье, здоровое развитие ребенка, здоровый образ жизни.  
Постановка проблеми. Невід'ємною 

складовою частиною загальнолюдських 
цінностей будь-якої держави є здоров'я 
підростаючого покоління. Воно тісно пов'язане з 
рівнем розвитку держави та її місцем серед  
провідних країн світу.  

Сьогодні на здоров'я підростаючого 
покоління України більш помітно впливають 
комплекс чинників природного та соціального 
походження, дія яких раніше була значно 
меншою. Урбанізація, автоматизація 
виробництва, зниження фізичного і підвищення 
нервово-психологічного навантаження, 
інформаційні перевантаження – усі ці складові 
нашої доби, звичайно, різною мірою, але 
відбиваються на здоров'ї молодих людей.  

Розв'язання проблеми здоров'я суттєво 
залежить від характеру освіти. Сучасний 
стратегічний орієнтир діяльності всіх підрозділів 
освіти – виховання гармонійно розвиненої 
особистості. Але для розв'язання цього завдання 
недостатньо володіти лише глибокими 
професійними знаннями й навичками, мати 
високий рівень культури, потрібне ще й міцне 
здоров'я. .У Національній доктрині розвитку 
освіти у XXI столітті визначено, що «... 
пріоритетним завданням системи освіти є 
навчання людини відповідального ставлення до 
власного здоров'я і здоров'я оточення як до 
найвищих суспільних та індивідуальних 
цінностей»[4]. 

Проблема формування здоров'я учнів через 
освіту, впровадження в українську школу 
здоров'язберігаючих освітніх технологій вимагає 
історико-педагогічного аналізу й творчого 
осмислення теорії та практики організації 
навчально-виховного процесу, спрямованого на 
збереження й зміцнення здоров'я дитини. Одним 
із найзначніших представників такого підходу до 
виховання учнів є український педагог-новатор 
В.О. Сухомлинський.  

Аналіз педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського дозволяє зробити висновок 

про те, що видатним педагогом висловлювалися 
важливі й цікаві ідеї щодо збереження й 
розвитку здоров'я учнів. А організація 
навчального процесу Павлиської "Школи 
радості", директором якої протягом багатьох 
років був В.О.  Сухомлинський, є найяскравішим 
прикладом здоров'язберігаючої освіти 
зростаючого покоління [6]. 

 Метою статті є висвітлення поглядів та 
практичного досвіду В.О. Сухомлинського щодо 
формування, зміцнення і збереження здоров'я 
школярів, виокремлення психолого-педагогічних 
та гігієнічних основ виховання здорової дитини.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз 
наукових праць вітчизняних педагогів, 
присвячених вивченню педагогічної системи 
В.О. Сухомлинського, дозволяє простежити 
загальні тенденції розгляду педагогічних 
поглядів педагога-новатора та його внеску у 
вітчизняну і світову педагогічну скарбницю.  

Аналізу складових педагогічної системи 
В.О. Сухомлинського, виділенню етапів їх 
становлення й розвитку присвятили свої праці 
М. Богуславський, Б. Кваша, В. Кузь, М. Мухін, 
В. Риндак, А. Розенберг, О. Сухомлинська. 

Особистість В.О. Сухомлинського, окремі 
аспекти його педагогічної спадщини стали 
предметом вивчення науковців як в Україні 
(М. Антонець, І. Бех, А. Богуш, Л. Бондар, 
І. Зязюн, В. Кузь, О. Савченко, М. Сметанський 
та ін.), так і поза її межами (А. Борисовський, 
Б. Кваша, М. Мухін, В. Риндак, С. Соловейчик та 
ін.). 

Не залишилося поза увагою науковців і 
питання навчання й виховання дітей різних 
вікових категорій у педагогічній системі 
В. Сухомлинського: дітей дошкільного віку 
(Г. Сухорукова, Н. Тарапака), молодшого 
шкільного віку (Н. Базилевич, Н. Безлюдна, 
Г. Бондаренко, Т. Будняк, М. Дубінка, А. Семез, 
Н. Тарапака, Л. Ткачук, О. Тимофеєва), учнів 
середньої та старшої школи (А. Аллагулов, 
Н. Василенко. Т. Когачевська). 
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Питання формування здоров’я дитини у 
творчості В.О. Сухомлинського у відчизняній 
педагогіці досліджуються О.М. Іоновою, 
В.П. Горащуком, Н.С. Побірченко, 
В.Н. Ликовим, В.В.  Бурчівською та ін. 

Виклад основного матеріалу. Проведений 
науковий пошук дає підстави стверджувати, що 
людинознавча спрямованість педагогічних 
поглядів В.О.Сухомлинського виявляється у 
дбайливому піклуванні про здоров'я дитини, про 
збереження й розвиток її фізичних і духовних 
сил.  

За В.О. Сухомлинським, здоров’я – це 
повнота духовного життя, радість, ясний розум, 
що залежить від особистості. Він говорив, що 
«піклування про здоров’я – це найважливіша 
праця вихователя… «Якщо виміряти всі мої 
турботи і тривоги про дітей, то добра половина 
їх – про здоров’я»[6].  

 Педагогічна система В.О. Сухомлинського 
розкриває максимум можливостей для 
формування і збереження здоров’я школярів. 
Так, Павлиська середня школа, де 
В.О. Сухомлинський був директором, 
починаючи з 1948 року і до кінця свого життя, 
стала приміщенням для реалізації всіх його 
педагогічних проектів у життя.  

Цій проблемі він присвятив чимало 
наукових праць, а саме: «Павлиська середня 
школа»; деякі підрозділи в книгах «Серце віддаю 
дітям», «Народження громадянина», «Проблеми 
виховання всебічно розвиненої особистості», 
«Сто порад учителеві»; окремі статті. 

У своїх працях В.О. Сухомлинський 
висунув низку завдань із забезпечення фізичної 
готовності дітей до школи: зміцнювати здоров'я і 
підвищувати протидію організму до простудних 
захворювань, розвивати життєво необхідні рухи, 
формувати правильну поставу, розширювати 
функціональні можливості дитячого організму, 
виробляти звичку до систематичних занять 
гімнастикою і виконання гігієнічних навичок, 
оберігати нервову систему, попереджувати 
дитячі неврози, шляхи і засоби підготовки дітей 
до школи. Він зазначав, що результативність 
фізичного виховання учнівської молоді може 
бути досягнута за умови, якщо проводити роботу 
за двома напрямками: з одного боку, 
використовувати комплекс найрізноманітніших 
вправ, які зміцнюють захисні сили організму і 
забезпечують нормальний розвиток дітей; а з 
другого – створити в школі оптимальні умови 
для навчання, праці та відпочинку дітей [6; т.3].  

Не можна не погодитись з видатним 
педагогом, що проблема розвитку фізичних сил 
дітей має й зворотний бік: здоров'я величезною 
мірою залежить від духовного життя, від 
гармонії здорового тіла й здорового духу: 
«Турбота про людське здоров'я, тим більше про 

здоров'я дитини, – це не просто комплекс 
санітарно-гігієнічних норм і правил, не перелік 
вимог до режиму, харчування, праці, відпочинку. 
Це насамперед турбота про гармонійну повноту 
всіх фізичних і духовних сил, і вінцем цієї 
гармонії є радість творчості» [6; т.3; с.109]. За 
його переконанням, шлях до досягнення 
вершини гармонії тіла й духу – це перебування 
дитини під враженням казкових, фантастичних 
образів, зачарування природою.  

Педагог закликав ураховувати той зв'язок, 
який існує між здоров'ям і розумовою 
працездатністю дитини: «Досвід переконав нас у 
тому, що приблизно у 85% усіх невстигаючих 
учнів головна причина відставання у навчанні – 
поганий стан здоров'я, якесь нездужання або 
захворювання, найчастіше зовсім непомітне й 
таке, що можна вилікувати тільки спільними 
зусиллями матері, батька, лікаря і вчителя»[6; 
т.3; с.48]. Саме тому кожен вид діяльності, кожен 
спосіб навчання і виховання 
В.О. Сухомлинський розглядав з позицій їхнього 
можливого негативного впливу на самопочуття 
дітей і їх фізичний розвиток.  

Особливе піклування видатний педагог 
виявляє до дітей, в яких хворобливий стан 
позначається на поведінці. На його думку, 
найбільш точно сутність виховання таких учнів 
відбиває поняття «медична педагогіка», засадами 
якої повинні бути певні принципи, а саме: 
щадити легко вразливу хворобливу психіку 
дитини; усім стилем, укладом шкільного життя 
відвертати дітей від тяжких думок і переживань, 
пробуджувати в них життєрадісні почуття; ні за 
яких обставин не дати зрозуміти дитині, що до 
неї ставляться як до хворої [6; т.3; с.52]. 

Наголошуючи на безпосередній залежності 
духовного життя дитини від її здоров'я, 
В.О. Сухомлинський багато уваги приділяє 
педагогічно доцільній організації процесу 
навчання, методам викладання у школі.  

Запорукою здорового виховання, за 
В.О. Сухомлинським, є, насамперед, навчання 
учнів відповідно до їх вікових особливостей. 

Так, специфікою молодших школярів є 
«художнє, образне, емоційно насичене 
мислення», тому «істина, в якій узагальнюються 
предмети та явища оточуючого світу, стає 
особистим переконанням дітей за умови, що вона 
одухотворена яскравими образами, що 
впливають на почуття». Отже, розумові здібності 
дитини мають розвиватися через „пізнання 
серцем" [6; т.3; с.18]. 

Бачити, пізнавати серцем, за переконанням 
В.О. Сухомлинського, неможливо без занять 
мистецтвом, оскільки мистецтво – це «мова 
серця». Особливе місце мають посідати музика, 
що є «джерелом благородства серця й чистоти 
душі» [6; т.3; с.62], та малювання, яке є одним із 
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засобів розвитку творчого мислення, уяви, 
естетичного бачення світу. 

Не менш важливе значення для здорового 
розвитку дитини педагог надає «одухотвореному 
думкою фізичному труду» – художній праці, 
заняттям ремеслами, що пробуджують дитину, 
формують уміння й навички в різних галузях 
людської діяльності. Різноманітна праця є також 
ефективним засобом розвитку розуму, культури 
мислення. 

Василь Олександрович попереджає про 
недопустимість у школі поспіху, нервозності, 
метушливості, оскільки «прискорений» темп 
непосильний і шкідливий навіть для цілком 
здорових дітей. «Надмірне розумове напруження 
призводить до того, що в дітей тьмяніють очі, 
затуманюється погляд, рухи стають млявими. І 
ось дитина вже ні на що не здатна, їй аби тільки 
на свіже повітря, а вчитель тримає її «в 
голоблях» і підганяє: швидше, швидше...» [6; т.3; 
с.49].  

Необхідно індивідуально підходити до 
кожного учня, бачити розумову роботу кожної 
дитини; піклуватися про повсякчасний розвиток 
знань; не допускати, щоб навчання 
перетворювалося на нескінченне надолужування 
пропущеного, не підтягувати без кінця «хвости»; 
надавати учневі вільний час, необхідний йому, як 
повітря для здоров’я. 

В.О. Сухомлинський наполегливо 
відстоював гуманний підхід до дитини, активно 
виступаючи проти засилля авторитарної 
педагогіки, яка нерідко є причиною конфліктних 
ситуацій, педагогічних неврозів.  У статті «Не 
бійтеся бути ласкавими!» він з тривогою писав: 
«Покрикування, нервозність, запальність 
подекуди стали звичними у взаєминах учителя з 
учнем» [6, т.5, С.352].  Він був непримиренним 
до зневажливого, грубого ставлення до дітей, 
підкреслюючи, що «крик у стінах школи – це 
дрімуче педагогічне безкультур’я». 

І ще про один важливий аспект збереження 
психічного і фізичного здоров’я дітей, про який 
писав В.О. Сухомлинський, – об’єктивну 
доброзичливу оцінку навчальних досягнень 
учнів. Педагог-гуманіст пропонував не 
поспішати з виставленням негативної оцінки: 
«Ніщо так не пригнічує дитину як усвідомлення 
безперспективності. Не закривайте двійкою шлях 
до успіху! Оцінкою не можна карати за 
небажання вчитися, а тим паче за невміння 
вчитися». 

Одним із важливих напрямів діяльності 
школи В.О. Сухомлинський вважав необхідність 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо 
обладнання й оснащення приміщення для занять, 
що сприяє збереженню здоров’я, ефективній 
організації розумової діяльності. Він наполягав 
на постійному провітрюванні приміщень, де 
проходять уроки, де діти відпочивають. На його 

думку, внаслідок тривалого перебування дитини 
у приміщенні, тобто «кисневого голодування», 
можуть виникнути проблеми з очима, порушення 
обміну речовин, а тому дитина втрачає здатність 
до зосередженої розумової праці. Саме тому учні 
школи тривалий час перебували на свіжому 
повітрі, особливо восени й у весняні і літні дні. 

В організації навчання В.О. Сухомлинський 
звертає увагу на правильне чергування видів 
діяльності, встановлення індивідуального для 
кожної дитини режиму праці й відпочинку, 
активізацію учнів через фізичну працю, рух, 
ходьбу, біг, гру – оскільки без втоми не може 
бути здоров'я [6; т.3; с.48-49]. 

У розвитку здорових навичок учнів 
В.О. Сухомлинський надає величезного значення 
постійним бесідам з батьками про здоров'я 
малюків, оскільки турбота про здоров'я дитини 
неможлива без зв'язку із сім'єю [6; т.3; с.103]. 

Піклуючись про здоров’я школярів, 
В.О. Сухомлинський приділяв велику увагу 
питанням загартовування дітей, 
нейефективнішими засобами яких уважав: влітку 
– ходьбу босоніж, купання у відкритих 
водоймах, будь-якої пори року – вітамінізоване 
харчування, рухливі ігри, працю й прогулянки. У 
школах педагог радив створити «зелені класи», 
«куточки мрії», ігрові майданчики, частіше 
проводити екскурсії у «світ природи», 
організовувати працю та відпочинок у «саду 
здоров'я». Вдома – влаштовувати відкриті 
альтанки для ігор. Педагог уважав, що 
правильний режим, повноцінне харчування, 
фізична загартованість – усе це оберігає дитину 
від захворювань і сприяє її повноцінному 
розвитку.  

Особливу увагу педагог приділяв підліткам, 
адже, саме цей часовий проміжок у житті 
людини завжди привертає увагу, тому що він є 
критичною межею фізичного й соціального 
перетворення дитини на «юного дорослого» [3]. 
Як наголошував Василь Олександрович, 
підлітковий вік – це друге народження 
особистості, адже «перший раз народжується 
жива істота, другий раз – громадянин, активна, 
мисляча, діюча особистість, яка бачить не тільки 
оточуючий світ, але й саму себе». В цей вік 
підлітки мають дуже вразливу психіку. У них 
виникає багато суперечностей. Існує 
необхідність у пораді й допомозі – і в той же час 
небажання звернутися до дорослого. Будь-яке 
зауваження вчителя сприймається «в штики». 
Тому В.О. Сухомлинський дуже вдало володів 
словом, щоб не травмувати нервову систему 
школяра, яка в цьому віці особливо чуйна і 
вразлива. 

У вихованні здорової дитини вирішального 
значення В.О. Сухомлинський надає особистості 
вчителя, його здібностям відчувати іншу 
людину, вмінням володіти собою й ситуацією. 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск 123(I) 
 

 

 337 

Виховати в собі ці вміння педагог може, якщо 
буде знати про своє здоров'я, особливості своєї 
нервової системи й серця, а також не буде 
допускати, щоб проростало насіння таких 
негативних явищ, «як похмурість, перебільшення 
чужих пороків, гіперболізація «ненормальних» 
дитячих намірів і дій... – погана звичка вимагати 
від дитини те, що можна вимагати тільки від 
дорослого». Це потребує від учителя «постійного 
проникнення в складний духовний світ людини, 
яке ніколи не припиняється» [6; т.2; с.421, 426-
427].  

Розлад здоров’я в педагога, на думку 
В.О. Сухомлинського, починається з 
недоброзичливості, підозрілості, 
озлобленості,які виснажують душу, ослаблюють 
нерви. «Якщо вам не пощастило уникнути 
цього, – говорив Василь Олександрович, – ви 
станете жовчною, дратівливою, похмурою 
істотою, праця перетвориться для вас у каторгу, 
у вас з’явиться сто виразок і сто пороків» [6, т.3, 
с.432]. 

Він визначає і засоби застереження від 
цього, стверджуючи, що «оптимізм, віра в 
людину – невичерпне джерело творчої енергії, 
нервових сил, здоров’я вихователя й вихованця» 
[6,т.3, с.431]. 

Питання зміцнення здоров’я дітей не 
сходили з порядку денного педагогічної ради 
Павлиської школи, постійно розглядались на 
заняттях психологічного семінару, де 
обговорювались – «Здоров’я і духовне життя 
дитини»; «Режим праці і відпочинку»; 
«Харчування і здоров’я дитини»; «Попередження 
захворювання серця»; «Слух і зір дитини»; «Діти 
з уповільненими мислительними процесами» та 
ін. 

Про стан здоров’я першокласників 
педагогічній раді доповідав лікар.  Діти, у яких 
були виявлені слабкість серцево-судинної 
системи, дихальних шляхів, порушення обміну 
речовин, неврози, перебували під постійним 
наглядом. 

В.О. Сухомлинським чітко окреслені 
основні напрямки реалізації оздоровчої функції 
школи: 

- санітарно-гігієнічні вимоги до зовнішніх 
умов життя і до режиму праці та відпочинку 
учнів; особливості організації фізичної праці 
дітей як важливого засобу зміцнення здоров’я; 
фізичне виховання на уроках фізичної культури і 
в процесі позакласної спортивно-масової роботи; 
організація активного діяльного відпочинку 
учнів. 

Василь Олександрович запропонував  
ефективні шляхи зміцнення здоров’я дітей, 
удосконалення фізичного виховання учнів 
(апробовані в Павлиській школі):  

- система бесід про людину і особливості 
людського організму; 

- оптимальне чергування розумової і 
фізичної праці; 

- оздоровча спрямованість системи 
фізкультурних занять: уроків фізичної культури, 
ранкової зарядки, фізкультхвилинок, динамічних 
перерв; 

 – створення широкої мережі спортивних 
секцій і залучення школярів до активної участі в 
них; 

- спортивні ігри, змагання, спартакіади 
(легка атлетика, гімнастика, плавання, верхова 
їзда; катання на ковзанах і лижах, велосипеді; 
зимові розваги, побудова снігової фортеці тощо); 

- утвердження у свідомості учнів 
необхідності дбайливого ставлення до свого 
здоров’я і здоров’я інших. Активна пропаганда і 
утвердження здорового способу життя; 

- створення позитивного психологічного 
мікроклімату. 

Висновки. Отже, проведений науковий 
пошук дозволяє зробити висновок про те, що 
В.О. Сухомлинський величезного значення надає 
турботі про здоров'я дітей – фізичне і духовне, 
про гармонію тіла й духу дитини.  

У спадщині В.О. Сухомлинського з глибоко 
гуманістичних позицій розкрито: педагогічні 
умови зміцнення здоров'я школярів; значення 
багатофакторного виховуючого середовища; 
роль педагога й сім'ї; вимоги до особистості 
вчителя та його професійних якостей. Названі 
компоненти зміцнення здоров'я дітей у 
сукупності складають цілісну систему 
формування здорової особистості. 

Педагогічними умовами зміцнення здоров'я 
школярів у виховній системі 
В.О. Сухомлинського є: опора на принципи 
«медичної педагогіки»; створення 
багатофакторного середовища, атмосфери 
гуманності і духовності; раціональна організація 
праці та відпочинку; використання природних 
факторів; індивідуально-диференційований 
підхід до дітей; забезпечення емоційного 
комфорту дітей на уроках та в позаурочний час, 
створення у дитини відчуття повної безпеки та 
моральної підтримки, стимулювання ситуацій 
прагнення до успіху на основі врахування 
реальних сил і можливостей дитини; 
взаємозв'язок усіх видів діяльності в процесі 
зміцнення здоров'я; опора на самовиховання 
школярів; виховний вплив особистості вчителя; 
взаємодія школи і сім'ї у зміцненні здоров'я 
дітей. 

Окрім піклування про здоров’я дітей, 
В.О. Сухомлинський вважав, що неодмінною 
складовою частиною виховання повинні бути 
такі напрями: виховання моральних цінностей 
молодших школярів; проблеми взаємин між 
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особистістю і колективом; виховання школярів 
засобами мистецтва; виховання школярів 
засобами слова; формування творчої особистості 
школяра; виховання любові до матері; 
особливості формування здоров’я школярів; ідеї 
розвивального навчання школярів; педагогічне 
забезпечення успіху в навчанні школярів; 
проблема патріотичного виховання підлітків; 
проблема емоційно-естетичного розвитку 
особистості дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку. 

Таке поєднання різноманітних напрямів у 
загальноосвітній школі дозволяє виховувати 
гармонійно розвинуту дитину, важливою 
основою якої є духовне і фізичне здоров’я. 

Звернення до концептуальних ідей і досвіду 
зміцнення здоров'я школярів у виховній системі 
В.О. Сухомлинського дозволяє визначити 
потенційні можливості використання ідей 
педагога-новатора в сучасній освіті. 
Актуальними є ідеї педагога про цілісний підхід 
до зміцнення здоров'я дітей (фізичного, 
психічного, морального), стимулювання 
здорового способу життя педагогів та 
вихованців, гармонізацію навчальної та 
позанавчальної діяльності учнів, створення в 
освітньому закладі обстановки емоційного 
благополуччя і педагогічної підтримки, 
індивідуально-особистісна орієнтованість 
педагогічного процесу, використання ідей 

народної педагогіки у зміцненні здоров'я дітей, 
супроводжуюча і підтримуюча роль педагога. 

Перспективи подальших досліджень 
передбачають вивчення поглядів 
В.О. Сухомлинського щодо фізичного 
самовиховання школярів, роль природи і засобів 
народної педагогіки у зміцненні здоров'я учнів. 
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БАГАТОГРАННІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ 
СУХОМЛИНСЬКОГО З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА МЕТОДАМИ ОЦІНЮВАННЯ 

Володимир ЯЦЕНКО (Київ) 
В представленій статті розкриваються питання гуманізації освіти, яка передбачає методологічну переорієнтацію 

процесу навчання з інформативної форми на розвиток творчої особистості людини, індивідуальний і особистісно-
орієнтований підхід до навчання та, відповідно, оцінювання навчальних досягнень учнів, формування в них навичок 
самоконтролю, самооцінки й самовиховання. 

Ключові слова: гуманізація освіти, розвиток творчості школяра, оцінювання і самоконтроль, самовиховання. 
В предоставленной статье раскрываются вопросы гуманизации образования, обоснование методологической основы 

учебного процесса перехода с информационной формы на развитие творческого потенциала ученика, индивидуальный и 
личностно-ориентировочный подход к обучению и, соответственно, оценивание учебных достижений учащихся основной 
школы, формирование умений самоконтроля, самооценки и самовоспитания. 

Ключевые слова: гуманизация образования, развитие творчества школьника, оценка и самоконтроль, 
самовоспитание. 
Постановка проблеми. Модерназаційні 

процеси, що охопили практично усі галузі освіти 
України, повинні відзначатися, насамперед, 
гуманізмом (від лат. Humanus – людський, 
людяний). Сучасні вимоги і завдання, які 
ставляться перед українською школою у 
кінцевому результаті передбачають реалізацію 
принципу гуманізації освіти, розвитку творчої 
особистості школярів. 

Гуманізація освіти – центральна складова 
нового педагогічного мислення, яка передбачає 
перегляд, переоцінку всіх компонентів 
педагогічного процесу у світлі їхньої 
людинотворної функції [1, с. 76]. Одним із цих 
компонентів є 12-бальна шкала оцінювання 
навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти, розвиток їх творчого 
потенціалу. 
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Аналіз останніх досліджень. Носіями 
гуманістичних ідей були видатні представники 
епохи Відродження ХІV-ХVІ століть та 
італійський філософ, поет і політичний діяч 
Т. Кампанелла, англійський мислитель-гуманіст 
Ф. Рабле, чеський педагог-гуманіст 
Я.А. Коменський й інші. Вони зробили 
неоціненний вклад у розвиток педагогічної 
думки світу. Сучасні дослідження присвячені, як 
правило, методологічному обґрунтуванню 
навчального процесу, у меншій мірі виховання. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Визначним представником 
української педагогіки другої половини 
ХХ століття був В.О. Сухомлинський (1918-
1970), який впроваджував ідеї гуманізму, 
розвитку творчої особистості школярів у 
навчальному процесі. Вивчаючи педагогічну 
спадщину нашого земляка, відзначимо 
насамперед багатогранність висловлених ідей, 
думок, методичних прийомів та способів 
актуалізації інтелектуальної діяльності школярів, 
що не втратили своєї актуальності і сьогодні. 
Зокрема, це відноситься до проблем оцінювання 
навчальних досягнень учнів основної 
загальноосвітньої школи. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою представленої статті 
є вивчення та аналіз педагогічної спадщини 
Василя Сухомлинського у методичному 
(проблема оцінювання) та виховному (проблема 
розвитку творчої особистості школяра) аспектах 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу. На думку 
В.О. Сухомлинського, одним із підводних 
каменів навчально-виховного процесу є 
перевірка (контроль) знань, умінь і навичок 
учнів: «навчання охоплене постійною, щоденною 
перевіркою (контролем)» [2, с. 377].* У 
методичному аспекті підкреслює: «який прийом 
не вибрали б, практична робота поєднує 
поглиблення знань їх перевіркою» [3, с. 275]. 
Загалом педагог розглядає перевірку, як цілісну 
частину педагогічного процесу: «перевірка 
знань, опитування не можна розглядати у відриві 
від усієї системи навчально-виховної роботи. Не 
можна планувати перевірку знань як якусь 
окрему сторону роботи. Перевірка знань-це 
частина загального процесу навчання» [4, с. 205], 
(курсив наш. – В.Я.). Ця світоглядна думка 
вченого показує важливість перевірки у 
педагогічному процесі, а також допомагає 
накреслити методологічні шляхи органічного 
поєднання з іншими не менш важливими 
частинами цього процесу, зокрема, розвиток 
творчого потенціалу школярів. 

____________________________________ 
*Примітка: тут і далі переклад з російської мови 

здійснено автором. 

Особливе ставлення В.О. Сухомлинського 
до оцінки. «З перших днів шкільного життя на 
тернистому шляху навчання перед дитиною 
з’являється ідол – оцінка. Для однієї дитини він 
добрий, прихильний, для іншої –жорстокий, 
безжалісний. Чому це так, чому він одного 
захищає, а другого тиранить – дітям 
незрозуміло» [5, с. 64]. 

Можливо дехто із наших сучасників при 
пуститься думки, що видатний педагог 
висловлювався проти оцінки? Так, ні, він 
категорично заявляє: «я далекий від намірів 
взагалі вигнати оцінку з шкільного життя. Ні, без 
оцінки не обійтися. Але вона повинна прийти до 
дитини тоді, коли він уже буде розуміти 
залежність якості своєї розумової праці від 
особистих зусиль, затрачених на навчання» [там 
же]. 

І тут, що дуже важливо, педагог звертає 
нашу увагу на виховний аспект оцінки і 
оцінювання: «оцінка – це один з найбільш 
тонких інструментів виховання» [6, с. 52]. І, як 
акцентування «це найбільш гострий інструмент, 
використання якого вимагає великого уміння і 
культури. 

Щоб мати право користуватися цим 
інструментом, потрібно насамперед любити 
дитину» [5, с. 145], (підкреслено мною. – В.Я.). У 
цьому полягає сутність гуманістичних ідей 
Василя Сухомлинського, як і чеського педагога-
гуманіста ХVІ століття Я.А. Коменського, який 
також наголошував, що спочатку необхідно 
любити, а потім учити. 

Але, як підмічає український педагог, «біда 
багатьох учителів у тому, що вони вимірюють і 
оцінюють духовний світ дитини тільки оцінками 
і балами, ділять усіх школярів на дві категорії у 
залежності від того, учать або не учать діти 
уроки» [6, с. 23]. 

Особливо, це добре помітно у роботі з 
підлітками. Вони є найбільш вразливими щодо 
виставленої так званої фіксованої оцінки у 
класному журналі, і тут важливо знайти 
правильний шлях вирішення проблеми низької 
або як за оцінювання 5-ною системою – 
«незадовільної» оцінки. «Ми домовились (і 
ніколи не порушували цієї домовленості): якщо 
підліток не виконав завдання тому, що чогось не 
зрозумів, не вражати його відразу ж оцінкою. Ми 
взагалі не ставили незадовільних оцінок» [2, 
с. 378]. «Така, на перший погляд, проста справа, 
як оцінка знань школярів, – це уміння учителя 
знайти правильний підхід до кожної дитини, 
уміння ростити у його душі спрагу пізнання» 
[5, 143]. 

Хоча з іншої сторони обговорювальної 
справи відсутність оцінки для учня з 
психологічної точки зору не кращий вихід із 
навчальної ситуації. «У тому той і справа, що 



Випуск 123(І)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 340

відсутність оцінки для дитини незрівняно більша 
біда, ніж двійка. У свідомості учня 
утверджується думка: якщо у мене немає оцінки, 
значить я ще не попрацював, як необхідно”[там 
же, с. 152]. 

Коли дитина отримувала постійно оцінку 
“2”, то з’явилась байдужість до самої оцінки. І 
про це В.О. Сухомлинський пише так: «діти, які 
отримують двійку за двійкою, нібито змиряються 
зі своєю участю, їм все рівно, іноді байдуже 
відношення дитини до своїх оцінок стає 
предметом насмішок товаришів, поступово усі 
діти зживаються з цим, звикають до того, що у 
Вані або Петра і не може бути інших оцінок, 
крім двійок. Це саме страшне, що можна уявити 
у духовному житті формуючої особистості. Чого 
очікувати від людини, у якого уже з дитинства 
притупилось почуття власної гідності?» [там же, 
с. 141]. 

Поставлене запитання зрозуміло не рядове. 
Дехто вже має відповідь на нього. Мовляв із 
введенням нової (12-бальної) системи 
оцінювання будь-яка оцінка є позитивною. Але, 
як і у минулі часи, так і сьогодні, були школярі, 
які не бажали працювати або просто лінувались. 
Саме про це пише педагог: «я не за те, щоб 
невстигаючих вважали хорошими, щоб 
милуватись ледарями. Я за те, щоб не було 
неробства й лінощів. Я не знаю школяра, 
нормального за своїм розумовим розвитком, 
який хоча б з якогось одного предмета шкільного 
навчання не міг досягти відмінних результатів. І 
коли вам пощастить ці дрімаючі здібності 
пробудити, коли людина, яка сама на себе 
махнула рукою, стане відмінником хоч із одного 
предмета, – тут у вас, вихователю, 
найслушніший момент пробудити у школяреві 
громадську гідність» [7, с. 363], (підкреслено 
мною. – В.Я.). 

Важливим елементом оцінювання є не лише 
оцінка педагога, а й що оцінюються: «у 
молодших і середніх класах оцінку ставлять 
лише за певний період спостереження вчителя 
над всією роботою учня –класною, домашньою, 
творчою» [3,275]. «Але не можна допускати і 
того, щоб оцінка балувала школярів, як це, на 
жаль, нерідко буває у школах. Сказала дитина 
слово – йому вже ставиться п’ятірка. Нерідко 
буває, що одне і теж запитання ставиться 
декільком учням, і кожний з них отримує оцінку. 
У результаті в дітей складається легковажне 
відношення до навчання. Дитина завжди повинна 
осмислити оцінку, як результат розумових 
зусиль» [5, с. 151]. 

В.О. Сухомлинський не лише вказує на 
недоліки під час оцінювання, але одночасно 
подає шляхи їх подолання. Він радить 
побудувати таку систему оцінювання, яка 
виключить будь-яку можливість зловживання 
оцінкою учителем. І тут доречним буде 

«бережливе користування оцінкою, як стимулом, 
який пробуджує до праці, особливо у тих 
випадках, коли навчальне завдання вимагає 
творчих розумових зусиль, роздумування, 
дослідження”[там же, с. 146], (курсив наш. – 
В.Я.). 

В.О. Сухомлинський у своїх працях торував 
шлях до розвитку гармонійної, всебічно 
розвинутої творчої особистості. «Гармонії 
особистості, що уявляється нам як ідеал 
всебічного розвитку, не можна досягнути без 
гармонійної виховної роботи. Навчання, уроки, 
виконання завдань, постійне одержування оцінок 
ні в якому разі не повинні стати єдиною і 
всепоглинаючою мірою, якою вимірюється 
людина, а вона маленька людина, сприймає, 
переживає цю оцінку, це щоденне вимірювання з 
особливою гостротою і вразливістю» [8, с. 74]. 

І це переживання виходить за межі 
внутрішнього світу дитини, коли починається 
обговорюватись у класі. Проти цього виступав 
В.О. Сухомлинський, коли давав відповід на 
запитання «Що можна і чого не можна 
обговорювати у шкільному колективі?» 
«Недопустимо робити предметом обговорення у 
колективі: …д) вчинки, викликані тим, що 
учитель допустив необ’єктивність у оцінюванні 
знань учня» [6, с. 217]. 

Необ’єктивність у даному випадку виступає, 
як чинник, який поглиблює гостроту і 
взазливість почуттів дитини під впливом оцінки. 
«Цей вплив оцінки стає виховною силою тільки 
за тієї умови, коли оцінка гармонійно зливається 
з внутрішніми духовними силами дитини» [8, 
с. 84]. 

Важливою психолого-педагогічною 
категорією оцінювання навчальних досягнень 
школярів є самооцінка, – судження людини про 
міру наявності в неї тих чи інших якостей, 
властивостей у співвідношенні їх з певним 
еталоном, зразком [1, с. 296]. «Для педагогічного 
колективу дуже важливо знати, наскільки 
розвинута в дитини емоційна самооцінка – 
оцінка власних вчинків, поведінки, особливо 
ставлення до інших людей» [4, с. 70]. 

Визначення самооцінки 
В.О. Сухомлинського розширює виховний вплив 
учителя на особистість учня до масштабів 
педагогічного колективу. Коли єдині педагогічні 
вимоги підвищують успішність школярів, 
роблять перетворювальний виховний вплив. У 
результаті формується майстерність 
педагогічного колективу. 

«Майстерність коллективу – це педагогічні 
ідеї, але ідеї без конкретних справ 
перетворюються в пустоцвіт» [4, с. 18]. 

І ці ідеї, їх втілення – це успіхи наших дітей. 
Але успіх не прийде до учнів, якщо учитель не 
допоможе знайти шлях до нього. Розпочинати 
цю важливу справу необхідно із організації 
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самостійної роботи учня. Даючи поради про 
відвідування та аналіз уроків, 
В.О.Сухомлинський вважав, що міцні знання не 
можуть здобуватись без самостійної роботи 
учня, а «результативність самостійної роботи 
всіх без винятку учнів – це один із стимулів, що 
спонукає до напруженої розумової роботи» [там 
же, с. 245]. А «пізнаючи на власному досвіді, як 
досягаються успіхи у розумовій праці, діти 
привчаються до самоконтролю» [5, с. 151], 
(підкреслено і курсив наш. – В.Я.). 

Самоконтроль – усвідомлювальна регуляція 
людиною своєї поведінки та діяльності для 
забезпечення відповідності їхніх результатів 
поставленим цілям, вимогам, нормам, правилам 
тощо [1, с. 296].Спочатку необхідно навчити 
учня планувати самостійну навчальну роботу, 
контролювати свої дії, передбачати наслідки 
своїх дій і співвідносити їх з тими, які 
вимагаються. 

Більшу частину свого життя дитина 
проводить у колі сім’ї. Тож зрозуміло, який 
величезний вплив батьків на формування її 
особистості. І як учитель, і як батько Василь 
Сухомлинський переконався, що спільна робота 
школи та батьків є важливою у формуванні 
оціночних судженнях школярів. «За два роки до 
початку шкільного навчання у нас починається 
цілеспрямована, ретельно спланована спільна 
робота школи і батьків» [6, с. 138]. «Заняття у 
батьківській школі проводяться два рази на 
місяць у кожній групі. Лекції читають директор, 
завуч, організатор позакласної роботи, вчителі, 
лікарі. Цю роботу колектив вважає 
найпотрібнішою, найважливішою серед усіх 
інших справ» [4, с. 65], (курсив наш. – В.Я.). 

Використання набутих знань передбачає 
володіння учнями практичними уміннями і 
навичками. Дуже цінним у працях 
В.О. Сухомлинського є систематизовані за 
результатами багаторічної праці найважливіші 
уміння і навички, якими треба оволодіти у школі: 

«1. Уміння спостерігати явища 
навколишнього світу. 

2. Уміння думати – зіставляти, 
порівнювати, протиставляти, знаходити 
незрозуміле; вміння дивуватися. 

3. Уміння висловлювати думку про те, що 
учень бачить, спостерігає, робить, думає. 

4. Уміння вільно, виразно, свідомо читати. 
5. Уміння вільно, досить швидко і 

правильно писати. 
6. Уміння виділяти логічно закінчені 

частини в прочитаному, встановлювати 
взаємозвязок і взаємозалежність між ними. 

7. Уміння знаходити книжку з питання, яке 
цікавить учня. 

8. Уміння знаходити в книжці матеріали з 
питання, яке цікавить. 

9. Уміння робити попередній логічний 
аналіз тексту в процесі читання. 

10. Уміння слухати вчителя й одночасно 
записувати коротко зміст його розповіді. 

11. Уміння читати текст і одночасно слухати 
інструктаж учителя про роботу над текстом, над 
логічними складовими частинами. 

12. Уміння написати твір – розповісти про 
те, що учень бачить навколо себе, спостерігає і т. 
д.” [там же, с. 211-212], (курсив наш.-В.Я.). 

Сучасний учитель,проаналізувавши 
найважливіші уміння і навички,якими володіє 
випусник загальноосвітньої школи,скориктує 
акценти у своїй педагогічній діяльності. 

І на закінчення короткого екскурсу 
багатогранності педагогічної спадщини Василя 
Сухомлинського запам’ятаймо його мудрі слова, 
що управляти рівнем домагань особистості, 
стимулювати його підвищення – одна з тих сфер 
педагогічної майстерності, де навчання 
зливається з вихованням колективу, де 
інтелектуальне життя колективу є великою 
силою, що зумовлює ставлення людини до самої 
себе й зрештою до с а м о в и х о в а н н я, 
розвиткові творчої особистості школярів. 

А результат самовиховання перевіряється 
практикою життя і пов’язане з самоосвітою. 

Висновки: 1. Оцінювання навчальних 
досягнень учнів важлива складова частина 
педагогічного процесу. Педагогічні надбання 
українського педагога В.О. Сухомлинського, 
виділяють головну функцію оцінки – виховну. 
«Незадовільні» оцінки, а особливо відсутність 
оцінки негативно позначається на 
психологічному здоров’ї дитини. Переважання 
негативних емоцій створює психологічний 
дискомфорт і веде до моральних недоліків. 
Основна умова оцінювання – об’єктивність, – 
вираження відношення, яке існує між виявленим 
рівнем знань, умінь і навичок та вимогами 
навчальної програми, державних стандартів 
певного предмета. 

2. Важливою психолого-педагогічною 
категорією є самооцінка – це відношення 
людини до своїх здібностей, можливостей, 
особистим якостям, а також до зовнішнього 
вигляду. При самоконтролі спочатку необхідно 
навчити учня планувати свою самостійну 
навчальну роботи, контролювати свої дії, 
передбачати наслідки своїх дій і співвідносити їх 
з тими, які вимагається. 

3. Формування майстерності педагогічного 
колективу починається з підвищення методичної 
майстерності учителя, який формує всебічно 
розвинену і гармонійну особистість. Набуття 
найважливіших умінь і навичок є 
конкретизованою метою навчання та виховання 
гармонійної, всебічно розвинутої особистості. 
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4. Самостійна навчальна робота учнів 
вимагає від них активної розумової діяльності, 
самостійного виконання різних пізнавальних і 
творчих завдань тощо. 

5. Робота школи і батьків є найпотрібнішою 
серед усіх справ навчально-виховного і 
оцінювального характеру. 

6. Самовиховання задовольняє потребу в 
самовдосконаленні, а самостійне вивчення 
літератури – у самоосвіті. 
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