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УДК 37.091.4 Сухомлинський 

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»: ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО 

ПРОЧТЕНИЯ 
Михаил БОГУСЛАВСКИЙ (Москва, Россия) 

Представлено трактування твору В.О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям (нове прочитання)», здійснено 
порівняльно-зіставне дослідження опублікованого тексту твору та автентичного, представленого в книзі. На цій основі 
сформульовано висновки, що дозволяють більш багатовимірно оцінити суть і сенс книги. 

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, «Серце віддаю дітям», гуманістична педагогіка. 
Представлена трактовка произведения В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям (новое прочтение)», осуществлено 

сравнительно-сопоставительное исследование опубликованного текста произведения и аутентичного, представленного в 
книге. На этой основе сформулированы выводы, позволяющие более многомерно оценить сущность и смысл книги.  

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, «Сердце отдаю детям», гуманистическая педагогика. 
С детства нам знаком образ «свет далекой 

звезды». Это о том, что какая - то звезда во 
Вселенной уже физически не существует, а свет 
ее еще тысячи лет идет сквозь холодное 
космическое пространство.  

Идейно – ценностное наследие великого 
отечественного педагога - гуманиста и классика 
мировой педагогики Василия Александровича 
Сухомлинского (1918-1970), чье 95 – летие в 
2013 г. широко отмечается педагогической 
общественностью, давно и прочно вошло в 
повседневную практику работы народного 
учительства, стало его светоносной и 
плодоносной основой. За прошедшие почти 
сорок пять лет после смерти Василия 
Александровича вышли и продолжают 
издаваться многочисленные произведения 
классика. В Украине и в России, да и во многих 
других странах защищаются докторские, 
кандидатские и магистерские диссертации и 
дипломные работы, публикуются книги и статьи, 
посвященные изучению его педагогического 
наследия.  

Казалось бы, международной научной и 
педагогической общественностью достаточно 
хорошо освоена основная источниковая база для 
изучения педагогического наследия В.А. 
Сухомлинского, как опубликованная, так 
хранящаяся в архивах. 

Однако развитие событий на протяжении 
последних пяти лет, рельефно показало, что его 
наследие таило в себе еще многие неизвестные 
или мало известные до этого плодоносные 
пласты. Другое дело, что для их разработки 
требовались значительные научно – 
исследовательские усилия и большой труд 
человеческой души. 

В результате научно - педагогическая 
общественность за последние пять лет получила 
своеобразный триптих новых произведений 
В.А.Сухомлинского: О.В.Сухомлинская «Этюды 
о В.А. Сухомлинском. Педагогические 
апокрифы» (2008) [1], «Обережно: дитина»: 

В.А.Сухомлинский про важких дiтей (2008) [2] и 
современное издание ключевого произведения 
классика Василий Сухомлинский «Сердце отдаю 
детям (новое прочтение)» (2012) [3]. Эти книги, 
созданные в диалоге с современностью, 
безусловно, открыли качественно новый этап в 
международном сухомлиноведении, как введя 
систему его педагогических идей и взглядов в 
контекст современной ему педагогики, так и 
существенно актуализировав его наследие в 
целом.  

Их эвристическая ценность состоит в 
необычной, но чрезвычайно плодотворной 
форме подачи материала. Наряду с собственно 
произведениями В.А.Сухомлинского, в книгах 
даются не просто интересные и значимые, а, 
чрезвычайно, поучительные тексты документов, 
связанные с изданием и публикацией работ 
Василия Александровича, сложными 
перипетиями его профессиональной и личной 
судьбы. Все это придало произведениям 
классика многомерный контекст, значительно 
расширило и углубило понимание их 
содержания, а, главное, сущности и смысла этих 
текстов, высвечивая в них до этого неизвестный 
подтекст, и в целом существенно усиливало 
значимость продуцируемых в них идей.  

Здесь самое время и место подчеркнуть, что 
все эти издания, составившие новый проект в 
исследовании идейно – творческого наследия 
Василия Александровича Сухомлинского, 
вышли в свет и обрели благодарного и 
понимающего читателя, благодаря 
подвижнической деятельности известного 
ученого – компаративиста и историка педагогики 
Ольги Васильевны Сухомлинской - академика 
Национальной академии педагогических наук 
Украины. Но здесь дело заключается, 
разумеется, не только в мощном научном 
потенциале О.В. Сухомлинской, без которого 
столь качественная подготовка этих изданий 
была бы просто не возможна. 
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Главное в том, что этими книгами Ольги 
Васильевны выполнила свой святой дочерний 
долг, представив современному педагогу 
произведения отца, в том первозданном виде, в 
каком они им создавались, освободив их от 
цензурных и конъюнктурных наслоений, 
которые с течением времени налипали на его 
текстах, как ракушки на днище каравеллы. Не 
впадая в излишний пафос, выскажем свое 
глубокое убеждение: как в свое время Василий 
Александрович создал цикл произведений 
«Письма к дочери», опосредованно 
адресованных Ольге, так и она через много 
десятилетий, оправила этими новыми книгами 
послание в прошлое - своего рода «Письма 
отцу», - где во многом высказала то, что не 
успела при жизни Василия Александровича… 

Вместе с тем, понятно, что выход этой 
своеобразной трилогии был бы не возможен без 
участия в подготовке и издании книг множества 
ученых, педагогов, членов Всеукраинской 
ассоциации Василия Сухомлинского, работников 
архивов, издательств, благотворителей – всех 
благородных людей, которых объединило и 
вдохновило святое и бескорыстное дело 
служения памяти В.А.Сухомлинского, а, значит, 
и просвещению, педагогике, школе.  

В данной связи особый интерес 
представляет новое и последнее по времени 
издание книги классика «Сердце отдаю детям» 
(новое прочтение) (2012) [3]. Прежде всего, 
подчеркнем, что книга представляет собой 
издательский шедевр. Она настолько любовно и, 
вместе с тем, профессионально издана, что при 
одном взгляде на нее, что многократно нами 
проверено, даже у далеких от педагогики людей 
сразу возникает непреодолимое желание взять ее 
в руки и, как минимум, пролистать. Что же тогда 
говорить об учителях, многие из которых, 
особенно, среднего и старшего поколения 
начинали в свое время путь в педагогику, прочтя 
«Сердце». Познакомившись с книгой, учителя, 
сразу же интересуются, где можно приобрести 
это замечательное издание.  

Но в данном случае мы имеем единство 
формы и содержания. Поскольку, к сожалению, 
далеко не все педагоги, по понятным причинам, 
смогут познакомиться с изданием, то приведем 
его структуру. Книгу предваряет обстоятельная и 
талантливая вводная статья О.В. Сухомлинской 
«В поисках настоящего». Затем автор на 
специальной странице «Благодарности» 
приносит сердечную благодарность всем, кто 
способствовал появлению издания в свет. Затем 
следует Оглавление и далее идет текст книги 
В.А.Сухомлинского. Особое значение имеет 
раздел «Работа над рукописью», где 
воспроизведены подлинные рукописные тексты 
Василия Александровича. Особый интерес 
представляет список 31 ребенка, которые вместе 

с педагогом прожили в свое время незабываемый 
год в «Школе радости» или в «Школе под 
голубым небом».  

Далее следует раздел «Редакционные 
стратегии», где впервые опубликованы 
подлинные материалы «Переписка с 
издательством в ГДР» и «Переписка с 
издательством «Радянська школа», связанные с 
процессом издания книги.  

И, наконец, завершают книгу разделы 
«Библиографический указатель изданий книги 
«Сердце отдаю детям» и «Библиографический 
указатель публикаций о книге «Сердце отдаю 
детям». 

Центральное место в книге, естественно, 
занимает текст «Сердце отдаю детям», впервые 
представленный в аутентичном авторском 
изложении. Проведя кропотливую 
источниковедческую деятельность, в результате 
работы над рукописями В.А.Сухомлинского, 
хранящимися ныне в Центральном 
государственном архиве органов 
государственной власти и управления Украины, 
Ольге Васильевне удалось представить текст 
книги в той редакции, которую первоначально 
создал Павлышский педагог. 

Об этом убедительно рассказано О.В. 
Сухомлинской в предисловии к книге, названном 
«В поисках настоящего». Безусловно, 
контекстная семантика этого названия очень 
глубока. Понятно, что речь идет об установлении 
в архивном фонде наиболее адекватного 
варианта авторской рукописи «Сердца». Но, 
ясно, что это только один – внешний пласт 
смысла заглавия. Заголовок явно предполагает 
еще, как минимум, два толкования – поиска 
«настоящего» Сухомлинского и «настоящей», то 
есть подлинно гуманной педагогики, 
обращенной к творческой личности ребенка.  

В предисловии всесторонне раскрыты 
причины, приведшие к сопротивлению со 
стороны издательства «Радянська школа» 
изданию книги в авторской версии и 
торможению ее публикации в ГДР: «сам подход 
педагога, его стилистика, концепция, вместе со 
свободной и простой манерой изложения, были 
настолько непривычными для советской 
педагогической литературы, что после 
знакомства с содержанием книги, первой 
реакцией было недоумение, а иногда – даже 
отторжение, особенно у тех, кто должен был 
принимать решение о публикации рукописи, 
представленной Василием Александровичем [3, 
с.7].  

Все эти обстоятельства затянули выход 
книги в Германии на 6, а в СССР на семь лет. 
Напомним, что первоначально предполагалось, 
как это было принято, сначала выход книги в 
«Радянськой школе», а затем только ее 
публикация в социалистической Германии. 
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Однако, на деле, все оказалось с точностью до, 
наоборот. Сначала «Сердце» вышло в 1968 году 
в ГДР и только затем, поскольку ситуация 
приобретала острое политическое звучание, 
книгу спешно в 1969 году издали на Украине.  

Ситуация для того времени уникальная и 
крайне чреватая для автора возможными 
тяжелыми последствиями. Конечно, было бы 
натяжкой сравнивать ситуацию выхода «Сердца» 
в социалистической ГДР с публикацией в конце 
50 – х годов «Доктора Живаго» Б. Пастернака в 
Италии, «Исповеди молодого человека» 
Е.Евтушенко в начале 60 – х годов во Франции, 
не говоря уже о так называемом «тамиздате» - 
целенаправленной публикации произведений 
советских диссидентов, А.Синявского и Ю. 
Даниэля за рубежом во второй половине 60 – х 
годов.  

И все же ситуация вокруг издания «Сердца» 
во второй половине 1967 года сложилась для 
В.А.Сухомлинского, крайне тяжелая и опасная. 
Об этом он со всей столь присущей ему 
откровенностью написал в публикуемом в книге 
письме от 21 июня 1967 года директору 
Издательства «Радянська школа» Г.К. 
Гончаренко. Поводом к письму стал вызов 
Василия Александровича в партийные органы 
для «беседы по поводу того, что немецкое 
издательство имело намерение одновременно с 
издательством «Радянська школа» издать книгу 
«Сердце отдаю детям» [3, с.552]. 

В этом драматическом свидетельстве эпохи 
В.А.Сухомлинский дает ответы на 
предъявленные ему претензии. Что же 
инкриминировали директору сельской школы? 
Как следует из контекста письма, обвинения 
были тяжелые и чреватые. Его обвиняли в том, 
что он, передав копию рукописи книги для 
издания «опозорил партийную честь». Причем 
все его действия, связанные с изданием книги 
одновременно на Украине и в Германии, 
компетентные органы объясняли исключительно 
стремлением В.А.Сухомлинского к наживе [3, 
с.553].  

Сейчас, даже абсурдно дезавуировать эти 
обвинения. Тогда же все это было крайне опасно. 
Тем более, что хронологически эта история стала 
продолжением кампании травли народного 
педагога, начатой в мае 1967 года в статье в 
«Учительской газете» под хлёстким названием: 
«Нужна борьба, а не проповедь» тогда 
безвестного доцента вологодского пединститута 
Б.Т.Лихачева [6]. В этой статье Павлышский 
учитель был обвинен в «проповеди абстрактного 
гуманизма» и критике педагогических взглядов 
А.С.Макаренко.  

Конечно, развернувшаяся тогда на 
протяжении второй половины 1967 года 
кампания была вызвана не только личными 
амбициями апологетов А.С. Макаренко – авторов 

статей, вставших на защиту своего кумира. 
Уверенность в безнаказанности (в «Учительскую 
газету» приходили мешки писем в защиту 
В.А.Сухомлинского, а публиковался на ее 
страницах лишь очередной компромат), размах и 
длительность обструкции педагога - гуманиста 
свидетельствовали, что команда исходила с 
самого политического верха [5, с.58-59].  

Однако, вернемся к процессу прохождения 
книги в украинском и немецком издательствах, 
который красноречиво документально 
представлен в специальных разделах книги и 
получил свою адекватную оценку в предисловии 
О.В. Сухомлинской. 

Начнем с анализа замечаний германских 
коллег. Прямо скажем это цветочки по 
сравнению с ядовитыми плевелами советских 
редакторов. Их замечания носили скорее 
исторический характер, но обращенный в 
будущее развития германской социалистической 
педагогики. В 1960 - е годы в ГДР развернули 
борьбу против идейного наследия немецких 
педагогов – реформаторов начального 
образования первой трети ХХ веков с ярко 
выраженной гуманистической направленностью. 
В центре острой дискуссии стоял вопрос о 
возможности и необходимости 
«систематического научного обучения в 
начальной школе» против чего решительно 
выступали педагоги – гуманисты начала ХХ 
века. Бдительные немецкие товарищи усмотрели 
в рукописи В.А.Сухомлинского те же опасные 
гуманистические реминисценции, близкие, по их 
мнению, к идеям свободного воспитания и даже 
запрещенной тогда педологии.  

В данном историческом контексте «Сердце» 
шло как бы в противоход со всей стратегией 
дальнейшего развития германской начальной 
школы, в которой рельефно утверждалась 
авторитарная педагогика. Вот характерный 
фрагмент из официального письма 
В.А.Сухомлинскому из Немецкого 
педагогического института от 12 августа 1965 
года: «Наши опасения связаны с тем, что 
некоторые Ваши высказывания в разделе «Мои 
педагогические убеждения», или Ваше 
утверждение, что 60% учебного времени Вы 
провели с детьми на природе, могут быть 
вырваны из контекста и использованы 
представителями старой концепции начального 
обучения в нашей республики в качестве 
подтверждения своих взглядов [3, с.513].  

Квинтэссенцией критических замечаний 
стал объемный документ под сухим названием 
«Предложения для переработки отдельных 
частей книги В. Сухомлинского «Сердце отдаю 
детям». Наряду с детализацией прежних 
замечаний, немецкие педагоги существенно 
усиливают нажим на Павлышского учителя, в 
ультимативной форме требуя от него, что бы в 
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рукописи было прямо указано: «обучение - самое 
важное средство образования и воспитания на 
начальном этапе» [3, с.521].  

Так же не воспринимали германские 
педагоги и поэтичный стиль книги, который, по 
их убеждению, «необходимо изменить в сторону 
делового изложения (в этом отношении 
необходимо так же учесть особенности 
немецкого читателя): книга изложена в слишком 
патетическом тоне, много вычурных выражений 
как «прекрасная красота», «музыкальная 
мелодия слова», «аромат слова» [3, с.520]. 

Приводя все эти замечания, мы считаем 
сейчас более важным, другое - сердечно 
поблагодарить немецких коллег. Если бы они 
тогда не издали, не дожидаясь выхода книги в 
СССР, «Сердце», наверняка бы, не вышло тогда 
в свет в «Радянська школе».  

А, скорее всего, ее издание могло бы вообще 
в то историческое время не состояться. Дело в 
том, что во второй половине 60 – годов 
социально – политическая ситуация в СССР 
последовательно с каждым годом для 
В.А.Сухомлинского как «шагреневая кожа» 
сжималась и год от года ухудшалась. И связано 
это было с так называемым «пражским 
синдромом», возникшим у партийного 
руководства СССР после подавления войсками 
Варшавского договора восстания в Праге в 1968 
г., - возрастающей нетерпимостью как к 
«социализму с человеческим лицом», так и к 
связываемому с ним «абстрактному гуманизму». 
Жертвами этого постсталинского реванша в те 
годы стали, как известно, тысячи талантливых и 
самостоятельно мыслящих людей в различных 
сферах науки и культуры [4, с.362-363].  

Все это рельефно проявилось в тоне и 
содержании рецензий на «Сердце», помещенных 
в разделе «Переписка с издательством 
«Радянська школа». Если рецензии написанные 
до публикации 18 мая 1967 г. статьи 
Б.Т.Лихачева, как правило доброжелательные, то 
затем ситуация кардинально меняется. Особенно 
красноречиво это проявилось во впечатляющем 
документе « Замечания к рукописи 
В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям», 
содержащим аж 14 замечаний, причем одно 
хлеще другого [3, с.547-550].  

В рецензию переносятся уже, как 
неоспоримые, обвинения автора в «абстрактном 
гуманизме». Но дело не только в этом. Обычно 
даже самые разгромные рецензии все же в 
начале, для порядка, содержат, хоть какие - то 
положительные оценки. Авторы же данной 
рецензии решительно обошлись без этих 
сантиментов. Зато цинично предъявили 
Павлышскому педагогу целый спектр 
опаснейших политических обвинений. И кому - 
Заслуженному учителю УССР, уже более 
тридцати лет подвижнически работавшему на 

педагогическом поприще, инвалиду Великой 
отечественной войны, члену-корреспонденту 
Академии педагогических наук РСФСР, кавалеру 
двух Орденов Ленина и будущему Герою 
социалистического труда. Сейчас, по - 
человечески, неприятно весь этот 
идеологический бред даже читать, а не то, что 
анализировать. 

Общий смысл сделанных замечаний 
сводился к тому, что бы Василий Александрович 
вводя своих шестилеток, а затем учащихся 
начальных классов в «Школу под голубым 
небом» не занимался развитием их творческих и 
познавательных способностей, не пробуждал 
поэтические струны детской души, побуждая к 
созданию сказок и притч о природе, а, как 
заведенный, все время талдычил им о 
В.И.Ленине, Коммунистической партии и 
передовиках производства. Однако при всей 
абсурдности таких требований было совершенно 
ясно - подобная рецензия окончательно 
закрывала перспективы издания этого, как 
следует из текста «антисоветского и 
антикоммунистического пасквиля», в 
издательстве «Радянська школа».  

Однако, как мы уже знаем, благодаря 
настойчивости немецких «геноссе», «Сердце 
отдаю детям» все же вышло в свет в 1969 году и 
в СССР, начав свой долгий и светлый путь. 

Отдавая должное необходимости анализа 
всех этих почти детективных перипетий, все же, 
несомненно, главное значение современного 
издания «Сердце отдаю детям (новое 
прочтение)» в помещенных в нем подлинных 
текстах самого В.А.Сухомлинского. Все 
внесенные цензурой изменения (удаленные 
фрагменты или, наоборот, насильственно, против 
авторской воли Василия Александровича, 
вставленные) выделены курсивом. 

В данной связи проанализируем эти тексты 
с целью определения того, что же нового они 
нам добавляют к уже сложившемуся образу как 
В.А.Сухомлинского, так и его замечательной 
книги.  

В предисловии Ольга Васильевна 
правомерно разделила эти редакционные 
изменения на три группы: «самые пространные – 
идеологические: дополнительное насыщение 
текстов политико – идеологической 
риторикой…На втором месте - вставки о тех 
педагогических экспериментах, которые 
проводились не лично автором, а коллективом … 
И вставки теоретические, имеющие научный 
обобщающий характер» [3 с.13-14].  

Разумеется, для того, что бы тщательно 
рассмотреть все редакционные изменения, 
необходима специальная текстологическая 
работа, которая далеко выходит за рамки статьи. 
Поэтому проанализируем только самые 
существенные редакционные правки, интонируя 
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те значимые аспекты, которые они искажали. 
Наиболее серьезные сокращения перенес текст 
Предисловия. Подлинный текст носит 
исповедальный характер, в нем Василий 
Александрович действительно раскрывается 
перед читателем как необыкновенно добрый и 
преданный Миру Детства педагог. Характерно, 
что он в диалоге с Я.Корчаком писал: «Если бы 
редактор посоветовал дать какое – нибудь иное 
заглавие этому труду, я бы сказал «Как я люблю 
детей» [3, с.33]. Редактура сняла наиболее 
трогательные строчки, наверное, посчитав их 
слишком сентиментальными, для советского 
директора.  

Сущностным явилось и изменение названия 
первого очерка в Главе I «Мои педагогические 
убеждения». Что касается остальных правок, то, 
не анализируя добавленные по требованию 
редакции идеологические вставки - их отвергло 
само время – на основе наиболее значимых мест 
из рукописи, которые не попали в изданный 
текст, сделаем общие выводы.  

Итак, в своем подлинном виде текст 
«Сердца» дает нам более многомерный и 
несколько отличающийся от канонического 
образ В.А.Сухомлинского.  

1. Прежде всего, он, и здесь бдительные 
редакторы были правы, предстает как 
талантливый педолог. Напомним, что под этим, 
заклейменным специальным партийным 
постановлением 1936 г., определением 
понималась целостная наука о ребенке, 
интегрирующая в себе и главное центрирующая 
вокруг ребенка весь необходимый комплекс наук 
и знаний: социальных, демографических, 
физиологических, культурологических, 
естественно научных и, разумеется, 
психологических и педагогических. Вот с таких 
целостных позиций и подходил Павлышский 
учитель к ребенку, именно педология выступала 
научной основой его комплексного познания, как 
Мира Детства в целом, так и судьбы каждого 
отдельно ребенка. 

2. Безусловно, были правы редактора и в 
другом, – подлинный текст « Сердца», 
действительно, окончательно «разоблачает» 
В.А.Сухомлинского как убежденного 
сторонника «абстрактного гуманизма» и 
«свободного воспитания». Другое дело, что эти 
идеологические ярлыки и научные определения, 
скорее носили внешний характер. Главное же 
заключалось в создании талантливым педагогом 
для окружающих его детей подлинно гуманной 
атмосферы, которая в соединении с могучей 
стимулирующей силой природы естественным 
путем способствовала природосообразному, то 
есть свободному развитию каждой детской 
личности, пробуждению в ней творческого 
потенциала.  

3.  Аутентичный текст дезавуирует 
традиционные претензии критиков 
В.А.Сухомлинского, которые делались и к 
другим его произведениям, что он мало 
цитирует классиков педагогики. На самом 
деле мы видим его очень уместные и тонкие 
ссылки на Ф.М.Достоевского, Н.И.Пирогова, и, 
особенно, как правомерно отмечает в своем 
предисловии О.В. Сухомлинская [3, с.8], на Льва 
Николаевича Толстого. Но, к сожалению, все эти 
замечательные цитаты не вошли в 
окончательный текст «Сердца», где сохранились 
только «правоверные» ссылки на Н.К.Крупскую 
и А.С.Макаренко. 

4.  Из текста рукописи, по – видимому, из 
«националистических» опасений снимались все 
реминисценции связанные с украинской 
народной педагогикой и, вообще, культовой 
этнографической основой украинского народа. 

5. И, конечно, же, самое главное - 
редакторы, проводя партийную линию в 
педагогике, последовательно выжигали всякие 
упоминания о Боге, духовности, таких 
общечеловеческих ценностях, как, например, 
совесть.  

Наряду с этим из текста были вытравлены 
тонкие поэтические наблюдения автора, 
эмоциональные описания им природы, а, 
главное, существенно сокращены 
проникновенные трактовки им детских судеб. 

Подводя итоги, отметим, что, в целом, конец 
у всей истории с изданием «Сердца» 
оптимистичный. Заключенный в «Сердце отдаю 
детям» мощнейший гуманистический потенциал 
не удалось победить никаким редакторам. 
Вообще создалось впечатление, что, они, 
вынуждено, делая идеологические замечания, 
как педагоги, по человечески хотели, что бы 
книга вышла максимально возможно в том виде 
как она была создана автором. Поскольку они не 
были настолько духовно слепы, что бы ни 
оценить весь исполинский масштаб этого 
произведения.  

Во - истину – добро побеждает зло. Книга 
вышла еще при жизни Василия Александровича 
и навсегда встала в ряд подобных ей 
классических художественно – педагогических 
произведений, созданных до В.А.Сухомлинского 
Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, С.Т.Шацким, 
Я.Корчаком, А.С.Макаренко, а, позднее, 
Ш.А.Амонашвили. 

Её прочли миллионы людей, для многих 
встреча с этой книгой стала определяющей и 
предрешила для них выбор педагогической 
стези, причем ярко выраженной 
гуманистической, детоцентрической 
направленности. А, значит, все усилия были не 
напрасны. 

Сейчас же, когда до нас дошел «свет 
далекой звезды» – подлинный текст «Сердца», и 
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мы в полной мере сможем припасть к этому, 
ничем теперь незамутненному, вновь кристально 
чистому источнику педагогической мудрости и 
гуманизма.  
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В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ – ПРОВІСНИК ПЕДАГОГІКИ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  

Микола АВЕРІН (Мелітополь) 
Обґрунтування домінуючої позиції проблеми педагогічної якості вітчизняної школи серед інших освітньо-виховних 

проблем. Пошук нових шляхів поглиблення процесу гуманізації виховання молодого українця. Встановлення причин браку у 
педагогічній діяльності сучасної школи. Криза самопізнання учня як особистості та шляхи її подолання у діяльності 
школи. Закріплення за особистістю учня становища абсолютного суб’єкта саморозвитку. Виокремлення класичною 
педагогікою проблеми «само» як визначальної у становленні самодостатньої особистості. В.О.Сухомлинський про 
необхідність навчання людини самоорганізації як засобу її правильного виховання. Створення Концепції та Методу 
самоорганізації особистості. Основні положення та зміст Методу самоорганізації особистості людини (СОЛ). 
Концептуальні засади Методу СОЛ. Обґрунтування актуальності проблеми самоорганізації особистості (13 
невідкладних соціально-педагогічних проблем української школи). Педагогічна сутність ідеї самоорганізації. 
Методологічні основи педагогіки самоорганізації особистості: основні положення, загальний зміст, особистісні 
орієнтири. Педагогічне управління процесом навчання учнів основам самоорганізації особистості: загальні положення, 
початкова, основна, старша школи. Технологія Методу СОЛ та очікувані результати його застосування. 

Ключові слова: людина, самоорганізація особистості, компоненти і складові частини самоорганізації особистості, 
Концепція і Метод СОЛ, самовдосконалення, рефлексія, антиципація. 

Обоснование доминирующей позиции проблемы педагогической качества отечественной школы среди других 
образовательно-воспитательных проблем. Поиск новых путей углубления процесса гуманизации воспитания молодого 
украинского. Установление причин брака в педагогической деятельности современной школы. Кризис самопознания 
ученика как личности и пути ее преодоления в деятельности школы. Закрепление за личностью обучающегося положения 
абсолютного субъекта саморазвития. Выделение классической педагогикой проблемы «само» как определяющим в 
становлении самодостаточной личности. В.О.Сухомлинский о необходимости обучения человека самоорганизации как 
средства ее правильного воспитания. Создание Концепции и метода самоорганизации личности. Основные положения и 
содержание метода самоорганизации личности человека (СОЛ). Концептуальные основы метода СОЛ. Обоснование 
актуальности проблемы самоорганизации личности (13 неотложных социально-педагогических проблем украинской 
школы). Педагогическая сущность идеи самоорганизации. Методологические основы педагогики самоорганизации 
личности: основные положения, общий смысл, личностные ориентиры. Педагогическое управление процессом обучения 
учащихся основам самоорганизации личности: общие положения, начальная, основная, старшая школы. Технология 
метода СОЛ и ожидаемые результаты его применения. 

Ключевые слова: человек, самоорганизация личности, компоненты и составные части самоорганизации личности, 
Концепция и Метод СОЛ, самосовершенствования, рефлексия, антиципация. 
Починати вчити людину самоорганізації, 

умінню, якщо це потрібно, «примусити себе», 
треба у дитинстві і ранньому отроцтві, у віці 
від 7 до 10-11 років. Якщо цей період буде 
прогаяно, то у подальшому неминуче постане 
проблема перевиховання. 

В.О.Сухомлинський.   
Реалізацію цивілізованих устремлінь 

українського суспільства гальмує надто 
повільний процес удосконалення в ньому 
людини як головної запоруки соціального 
прогресу. Відтак в Україні, потенційно 
найбагатшій країні Світу, постає проблема 
активації високих потенційно-творчих 

можливостей молодого українця. Які шляхи 
ведуть до її розв’язання? 

Найперший з них – удосконалення 
педагогіки школи. Нині учитель перебуває поки 
що на такому професійному рівні, коли він 
бачить дитину фізично, не розуміє її 
психологічно, а відтак не вміє впливати на неї 
педагогічно, аби виконати своє головне 
завдання: завести двигун самоорганізації 
особистості учня.  

Аналізуючи суто педагогічну якість 
сучасної школи, за таких умов важко уникнути 
певних негативних оцінок її діяльності і не 
вдатися до критичного, часом жорсткого, тону 
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суджень, що викликає у декого невдоволення та 
побажання акцентувати увагу громадськості 
лише на «позитиві». Але святкувати 
«покращення» у галузі виховання нового 
українця зарано. Досить сказати про, загалом, 
невтішні результати навчально-виховного 
процесу школи; про морально-етичну розмитість 
палітри особистісного портрету нашого 

молодого сучасника; про ментальну невиразність 
патріотичних мотивів його самовиявлення; про 
згубний вплив на юну особистість – її мораль, 
здоров’я та саме життя – культивованих 
немалими молодіжними масами сумнівних 
способів самоутвердження; про, нарешті, вельми 
тривожну статистику компрометації 

інстинкту самозбереження дітей та юнацтва, 
щоби зробити висновок про невтішні темпи 
європеїзації вітчизняної освітньої системи за 
графою «виховання людини».  

Відправними точками у визначенні суто 
педагогічної якості навчально-виховного 
процесу школи, які перебувають у площині 
психології, мають бути, по-перше, рівень 
гуманізації педагогічного управління розвитком 
особистості учня; по-друге, виявлення причин 
стримування процесу соціалізації індивіда і, по-
третє, пошук такого педагогічного методу, який 
гарантував би учневі оволодіння своїм Я.  

Однак наші спостереження свідчать про 
психологічну пасивність нинішньої шкільної 
педагогіки по відношенню до подолання 
функціональної недосконалості людського єства 
в учневі, яка провокує його малопродуктивне і, 
нерідко, асоціальне самовиявлення. Зміст 
освітнього процесу школи, на жаль, поки що не 
дійшов педагогічно-психологічних парадигм 
самопізнання, самоорганізації та самореалізації у 
стані їх глибокої і послідовної розробки, що 
обумовлює наявність серйозних недололіків у 
постановці українською школою всієї справи 
виховання самодостатнього громадянина.  

З цього приводу надто слушним 
сприймається образний вислів 
В.О.Сухомлинського, у якому педагогіку він 
назвав майстернею, а психологію – робочим 
інструментом у ній. 

Курс психології введено, як відомо, до 
навчального плану початкової школи, але у 
дитині досі не сформована потреба у цьому 
«інструменті» самовдосконалення, оскільки вона 
ще не усвідомила себе феноменом світу, 
покликаним реалізувати себе у житті 
цивілізованим чином. 

Виконати це найважливіше суспільно-
педагогічне завдання неможливо, якщо учень не 
займе становища абсолютного суб’єкта 
саморозвитку.  

Переконливими аргументами за здійснення 
цього кроку можуть послужити, згідно з 
принципами самоорганізації, дві синергетичні 
аксіоми. Перша: «Навчання, якому не передує 
самопізнання того, хто має намір його 
опанувати, є порожнім навчанням». Друга: «У 
природі речей немає нічого такого, що можна 
було б пізнати раніше від пізнання самим себе 
того, хто їх пізнає» [3,с.400]. Отже об’єм і 
глибина пізнання людиною світу є прямо 

пропорційними величинами об’ємові і глибині 
пізнання нею самої себе.  

Однак процес особистісного самопізнання 
індивіда у сучасній системі освіти поки що не 
має ні окресленого змісту, ні будь-яких 
організаційних форм, що зумовлює дефіцит 
задоволення навчальними закладами масового 
попиту у молодіжному середовищі на 
самопізнання та самоорганізацію як на найвищий 
ступінь духовної діяльності людини. За цих 
умов, школа не вправі забувати педагогічну 
позицію В.О.Сухомлинського, який говорив, що 
людина, яка мало що знає про саму себе, 
погрожує великою бідою. 

Ми нараховуємо п’ять причин кризи 
самопізнання, які блокують виникнення у 
індивіді процесу самоорганізації особистості.  

1. На прагматичному рівні маси молодих 
людей вважають розмову про самопізнання 
зайвою, оскільки, мовляв, я існую, знаючи про 
себе все.  

2.  Самопізнання – процес складний і 
багатогранний, що вимагає спеціальної 
підготовки, якою, на жаль, суб’єкт оволодіти не 
поспішає. 

3. Школа не готова до організації рольової 
предметно-практичної діяльності учня, яка б 
завела двигун самоорганізації його особистості.  

4. Самопізнання передбачає системне 
самоспостереження, у т.ч. письмове, що багатьма 
потенційними суб’єктами самопізнання 
вважається надто обтяжливою справою. 

5. Ідея самоорганізації перебуває поза 
полем діяльності школи, що виключає 
можливість присутності парадигми самопізнання 
в освітньому процесі. 

Щоб подолати вищеназвані перепони, треба, 
на наш погляд, виконати у дзеркально відбитій 
послідовності такі пропедевтично-виховні дії.  

1. Здійснити одухотворення навчально-
виховного процесу освітнього закладу ідеєю 
самоорганізації особистості. А саме слово 
самоорганізація у цьому контексті має стати 
«крилатим», тобто широковживаним. 

2. Ввести до змісту виховання 
самодостатньої особистості процеси самоаналізу, 
тобто рефлексії (саморефлексії) та віртуального 
передбачення (антиципації), в які учень увійшов 
би у максимально компетентному педагогічному 
супроводі. 

3. Організувати специфічне шкільне 
самоврядування (самоорганізацію учнівського 
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колективу), яке передбачало б рольову 
предметно-практичну діяльність учнів, збагачену 
технологією індивідуального самопізнання.  

4. Створити навчальному закладу імідж 
школи самоорганізації, у якій самостійна 
організація особистості учня котирувалася б як 
найскладніший, найцікавіший і 
найефективніший вид його духовної діяльності.   

5. Відродити у свідомості учня поняття про 
самопізнання як про об’єктивно існуючий розділ 
спеціальних, тисячоліттями сформованих, знань 
про людину, що вимагають від неї їх 
фундаментального засвоєння, без чого 
раціональна самоорганізація особистості, а отже 
і зведення ансамблю успішного самостійного 
життя, неможливі.  

Витоки цієї роботи слід шукати, як це не 
парадоксально, у глибинах класичної педагогіки, 
коли вперше було поставлене питання про те, 
щоб на початку життя людини навчити її бути 
справді людиною. «Нехай же ніхто не думає, – 
повчав ще Я.А.Коменський,– що справжньою 
людиною можна стати, не навчившись діяти, як 
людина, тобто не одержавши настанови про те, 
що робить його людиною[1, с.16]. 

Для більш глибокого розуміння суті 
педагогіки самоорганізації слід взяти також до 
уваги науково-педагогічний висновок 
К.Д.Ушинського: «Душа людини пізнає саму 
себе лише у власній своїй діяльності, а пізнання 
душі про саму себе ... складається зі 
спостережень[6, с.31].  

Поглиблюючи поняття чуттєвого досвіду 
дитини, цей видатний педагог виділяє, як 
фундаментальну його властивість, прагнення 
душі до самостійності: «...Скільки необхідно 
виховувати у душі прагнення до діяльності, 
стільки ж необхідно виховувати у ній і 
прагнення до самостійності: одне без іншого у 
своєму розвитку не може рухатися вперед»[6, 
с.450].  

Розвиваючи класичну ідею вирішальної ролі 
самостійності у розвитку особистості, видатний 
учений психолог С.Л.Рубінштейн застерігав 
педагогіку від помилки, пов’язаної з байдужим 
ставленням до самодіяльної природи учнівського 
індивідуума, і попереджав про те, що будь-які 
спроби педагога здійснювати виховання 
особистості в обхід феномена САМО до успіху 
не приведуть. «Без пильної уваги до 
внутрішнього змісту дій дитини,– підкреслює 
вчений, – діяльність педагога приречена на 
безнадійний формалізм»[4, с.187]. 

Педагогічна творчість В.О.Сухомлинського 
відзначається особливо високим звучаннням 
теми особистісної значущості людини, 
усвідомлення нею своєї почесної приналежності 
до роду людського. Не було, немає і бути не 
може у всьому шкільному курсі завдання більш 
важливого і складного. Та, водночас, і простого, 

якщо пам’ятати про те, що людина за своєю 
природою є самоорганізованою біосоціальною 
системою, яку педагог повинен лише «завести», і 
вона діятиме бездоганно і плідно. 

Ми переконані: є один, але вельми надійний 
шлях досягнення дитиною такого усвідомлення. 
Вона має право відчути, що школа буквально 
дихає людиною, – її силою і слабкістю, успіхами 
і невдачами, знахідками і втратами, в цілому – 
унікальністю і неповторністю кожного свого 
учня. Учитель повинен довести, що кожна 
дитина, незалежно від рівня її обізнаності в 
основах наук та особливостей індивідуального 
характеру, є для нього дорогою і бажаною 
людиною.  

Більш переконливо і яскраво 
продемонструвати цю педагогічну якість школи, 
ніж це зробив В.О.Сухомлинський, навряд чи 
можливо. «Серце віддаю дітям» – велике світило, 
педагогічне сяйво, яке дарує сонячний день для 
всієї вітчизняної освітньої системи, для кожного 
батька-матері, бо цей твір просякнутий любов’ю 
до людини, що народилася і живе у кожній 
дитині. А всю творчість Василя Олександровича 
Сухомлинського можна порівняти з 
Педагогічним Сонцем, один із живодайних 
променів якого випромінює феноменальну ідею 
самоорганізації особистості учня (див. епіграф до 
цієї статті[5, с. 168-170]). Проголошуючи цим 
повчанням мудрий педагогічний заповіт, 
В.О.Сухомлинський ще у середині минулого 
століття виступає, по суті, провісником 
педагогіки самоорганізації особистості.  

На рубежі 80-90-х р.р. минулого сторіччя 
групою педагогів-професіоналів 
Мелітопольщини, що на Запоріжжі, до якої 
належав і автор цих рядків, було створено і 
успішно перевірено на тривалій, довжиною 
більш як у десять років, практиці Концепцію 
самоорганізації особистості учня у навчально-
виховному процесіі та однойменний Метод її 
реалізації. У результаті нам відкрилася глибока 
педагогічна істина: цілеспрямована і послідовна 
практика утілення парадигми самоорганізації 
особистості у життя школи означає гарантії 
цивілізованого перетворення юного індивіда з 
об’єкта розвитку у суб’єкт саморозвитку, що у 
вихованні Сили Особистості громадянина і 
патріота своєї країни має вирішальне значення.  

Самоорганізація – це перш за все природно-
атрибутивна здатність біологічних систем 
самостійно підтримувати, відроджувати і 
вдосконалювати рівень своєї організації при 
зміні зовнішніх і внутрішніх умов існування і 
діяльності з урахуванням раніше набутого 
досвіду. Самоорганізація спрямовується на 
збереження цілісності системи, підвищення її 
стійкості і забезпечення нормального 
функціонування і розвитку. 
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Сутність самоорганізації людини полягає у 
прижиттєвому формуванні нових 
функціональних мозкових систем (НФМС), 
тобто стійких рефлекторних новоутворень, які 
сприяють розвиткові і компенсації потрібних 
особистості здібностей та вмінь шляхом 
самонавчання, самовиховання і саморозвитку, 
звернення людини до яких відбуваються у 
процесі онтогенезу. 

Людина як біосоціальна істота має два види 
самоорганізації – біологічну і соціальну. Перша 
обумовлена генетичною програмою індивіда й 
автоматично забезпечує його соматичний 
(тілесний) розвиток. Друга вибудовується самою 
людиною протягом життя під впливом 
соціального середовища, системи виховання, 
творчої предметно-практичної та особистісно-
рольової діяльності людини. Формування 
особистості відбувається шляхом самодіяльності 
індивіда щодо зовнішніх умов, найголовніша з 
яких – його приналежність до соціально 
сформованої людської спільноти на всіх рівнях її 
формувань. Самоорганізація особистості людини 
(скороч. – СОЛ), яка здійснюється нею під 
впливом самосвідомості і самопізнання, 
мислення, дій, почуттів, волі, здатна визначити 
на багато років уперед зміст і характер її 
духовної і фізичної діяльності, регенерацію 
ознак національного менталітету. Соціальна 
СОЛ включає у себе самопізнання і 
самовизначення, саморозвиток і самовиявлення 
індивідуума. Вона має вирішальний вплив на 
формування світогляду і морально-етичних 
переконань, на практичний вияв громадянських 
почуттів.  

Як зазначає психолог К.К.Платонов, 
«самоорганізація – це здатність і діяльність 
особистості, пов’язані з умінням організувати 
себе, які виявляються у цілеспрямованості, 
активності, мотивації і плануванні діяльності, 
самостійності і швидкості прийняття рішень, 
оцінці результатів праці, почутті обов’язку» [2; 
с.126]. 

Отже самоорганізація особистості учня – це 
його усвідомлена навчально-виховна і 
розвивальна самодіяльність. І завдання школи – 
допомогти учневі спрямувати її на всебічний 
розвиток сутнісних сил і постійне 
самовдосконалення. 

Наш Метод має 5 основних концептуальних 
засад:  

1. Стимулювання особистого інтересу 
молодої людини до самоаналізу, самопізнання та 
самоорганізації: хто я є? Чого я прагну? Що я 
можу? Як я маю діяти?  

2.  Опанування учнем уміння керувати 
собою в індивідуальній діяльності та у взаємодії 
з іншими людьми з метою досягнення бажаного 
соціального результату. 

3.  Озброєння зростаючої людини ключем 
до самовдосконалення, який становив би собою 
особисту систему її цілеспрямованості. 

4. Забезпечення свідомого, соціально 
виваженого самовизначення випускника у 
громадянському і професійному статусах. 

5. Створення необхідних психологічно-
педагогічних умов для природозгідної 
самоорганізації та самореалізації індивіда у 
дошкільно-виховний, шкільно-освітній, 
професійно-навчальний та соціально-
виробничий періоди його входження у 
самостійне життя. 

Стрижнем Методу СОЛ є алгоритмізована 
програма, що зобов’язує педагога відкрити, 
захопити і спрямувати кожного учня на цікавий, 
змістовний, особисто і суспільно значущий шлях 
самовдосконалення. 

В і д к р и т и учня – це означає, спираючись 
на фактичний рівень знань і життєвий досвід 
дитини, показати їй саму себе, закономірності та 
способи розвитку її сил, якостей, здібностей, 
корисних практичних умінь і навичок. З цією 
метою потрібно організувати предметно-
практичну і особистісно-рольову діяльність учня 
у колективі. Тоді саме життя введе дитину у 
розуміння своїх обов’язків і прав, самої себе як 
особистості, громадського діяча і творця історії. 

З а х о п и т и учня означає викликати у 
ньому потребу організувати себе для досягнення 
суспільно і особисто значущих цілей. Для цього 
перед ним потрібно поставити важливі і 
водночас посильні завдання, за успішне 
виконання яких учитель обов’язково похвалить 
учня. Заохочення стане одним із свідчень 
наявності у дитині здібності до продуктивної 
самоорганізації, спрямованої на особистісне 
самовдосконалення. 

С п р я м у в а т и учня на гідний, 
змістовний, суспільно й особисто значущий 
шлях, що відповідає його реальним 
можливостям, – це означає перш за все дати 
йому достовірні, правдиві знання про смисл 
життя, його труднощі, суперечності й боротьбу, 
поза яким людина не може досягти успіху.  

Як сукупність інноваційних знань про 
цивілізоване виховання людини та досвід 
постановки цієї роботи, педагогічна Концепція 
самоорганізаціїособистості і однойменний Метод 
утілення їх у життя навчального закладу є на 
сьогодні вельми актуальними. Вони слугують 
виключно удосконаленню у дитині людської 
особистості і відповідають сучасним духовним 
потребам освітньої галузі як у цілому, так і у 
зв’язку з існуванням нагальної необхідності у 
розв’язанні виявлених нами 13-ти невідкладних 
суспільно-педагогічних проблем. 

Проблема І. Маргіналізація молодого 
покоління українців, яка виявляється у втраті 
колишніх соціальних зв’язків – з одного боку та 
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млявому засвоєнні культурних, етичних, 
історичних цінностей нового суспільного 
середовища, розмиванні ціннісних життєвих 
орієнтацій, традицій – з другого. 

Проблема ІІ. Життєвий трагізм великої 
кількості молодих людей. Бити на сполох 
вимагають загибель і травматизм дітей. Жахлива 
статистика та її безперервне зростання мають 
викликати до життя не лише посадову, а й 
науково-прикладну відповідальність вітчизняної 
освітньої галузі. Причинами страшних трагедій 
офіційні органи, у т.ч. й освітні, що особливо 
прикро, вважають порушення школярами правил 
безпечної поведінки. Наша концептуальна 
позиція вимагає заперечення подібних суджень, 
бо то є не причина, а наслідок низького рівня 
психологічної культури шкільної педагогіки, що 
зумовлює виникнення домінанти імпульсивних 
дій юного індивіда у поведінці та, в цілому, у 
способі його життя. Справжня ж причина 
трагедій криється у відсутності у психічній 
діяльності школяра процесів рефлексії та 
антиципації, тобто самоаналізу та передбачення 
як способів осмислення уже вчиненого та 
можливих наслідків власних дій. 

Розвиткові саме цих двох найважливіших 
функціональних компонентів людського єства 
сучасна вітчизняна освітньо-виховна система 
уваги не надає: маси молодих людей «не 
відають, що творять». Імпульсивна поведінка 
дітей стала воістину бичем їх благополуччя. 

Проблема ІІІ – злочинність і 
правопорушництво неповнолітніх. Якщо 
педагог не оминає ексцесів у педагогічному 
спілкуванні, які виникають на ґрунті генетичних 
збурень дитячої природи, то він неминуче 
вдається до авторитарного виховання, яке, за 
висновком психоаналізу З.Фрейда, ніколи не 
приводить до припинення прикрих нахилів 
неповнолітньої людини, а лише переводить їх в 
інше русло, досягаючи «лише витіснення, яке 
створює нахил до майбутніх невротичних 
захворювань». Подібне «виховання» робить 
дитину спочатку «важкою», а потім, рано чи 
пізно, приводить її активну, але вже невротично 
хвору, психіку до «русла» злочинних дій [7, 
с.41].  

Проблеми ІV–Х. Причини їх виникнення 
мають особистісне походження і пояснюються, 
як правило, низькими рівнями організованості, 
відповідальності та суспільної самосвідомості 
підлітка, відсутності у ньому мотивації творчої 
діяльності, потреби в евристичному мисленні, 
внутрішньої спонуки до формування та реалізації 
особистісного цільового потенціалу, а також 
нерозвиненістю або повною відсутністю у 
психіці молодої людини, як уже зазначалося 
вище, процесів рефлексії та антиципації. Ось 
жмуток цих тривожних проблем: хвороби дітей 
та їх загальна нездоровість; аномалія 

шкідливих звичок, нівелювання юних 
обдаровань; дегуманізація учнівських 
взаємин; занепад суто особистісної культури 
серед молоді; профанація навчальної праці; 
життєва некомпетентність молодих людей. 

Проблема ХІ – бездоглядність та 
бродяжництво неповнолітніх. Її слід 
розцінювати як особливо складну, бо з’явилася 
вона та дедалі більш загострюється внаслідок 
згубного впливу на юну особистість чинників 
попередніх семи проблем, як окремо взятих, так і 
в їх сукупності. 

Проблема ХІІ – моральне і фізичне 
знецінення людини, яке провокує виникнення 
потворних явищ торгівлі людьми та проституції, 
що, у свою чергу, тягне за собою поширення 
хвороби СНІДу. 

Проблема ХІІІ – історично опосередковане 
та концептуально обумовлене знесилення 
шкільної педагогіки на тлі надто повільного 
відродження суто педагогічного професіоналізму 
учителя. 

Головна мета Методу СОЛ – сприянння 
національній школі у виконанні двоєдиного 
стратегічного завдання, а саме: створення 
системи соціально-педагогічної самоорганізації 
навчального закладу як чинника гарантованого 
виховання громадянських чеснот кожного 
учасника навчально-виховного процесу та 
відродження у характері юного українця кращих 
ментальних якостей, що допоможе йому 
розвинути у собі протягом шкільного навчання 
всеперемагаючу Силу Особистості, яка відкриє 
шлях новому юному українцеві до 
високогуманної самореалізації. 

Новостворена юна особистість здатна стати 
цивілізованою в одному-єдиному випадку: якщо 
вона у своєму розвитку скеровується не з зовні, а 
організується з середини самої себе 
(самоорганізується) під сонцем синергетично 
компетентної педагогіки, підґрунтям якої є 
любов до людини як особистості і гаранта 
збереження життєвого процесу. Без опанування 
масовою школою такої педагогічної якості годі й 
говорити про підготовку нею випускника, 
наповненого європейськими особистісними 
стандартами. Школа, позбавлена 
людинолюбства, не здатна виховати у своїх 
учнях головного – любові до людини як 
соціальної істоти, собі рівної. 

В основі нашого методу лежить симпатія до 
індивідуума, яка, за умови його пізнання, здатна 
перерости у рятівну любов до людини, відкритої 
у ньому як педагогом, так і ним самим. 
Досягнення такого (на наш погляд, найвищого) 
рівня педагогічності освітньо-виховного процесу 
означатиме ввімкнення адекватного природі 
людського єства безповоротно гуманного 
розвитку нової особистості. 
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У цьому плані наш Метод бачиться методом 
цілком природним, оскільки він підказаний 
людині її власною органічною природою – 
самоорганізованою і самоорганізуючою за своєю 
біосоціальною суттю. 

І ще одне загальне методологічне 
зауваження. Якщо поняття методу полягає у 
доведенні до об’єктивної істини тієї чи іншої 
клітини соціального життя, то Метод 
самоорганізації особистості у цьому розумінні є 
надметодом, оскільки має на меті підготувати 
людину до абсолютної раціоналізації власного 
самовиявлення у повсякчасному бутті, за якою 
лише і настає повне людське щастя і 
благополуччя.   

Технологія застосування Методу СОЛ, 
включаючи методику навчання самоорганізації 
учнів початкової, основної і старшої школи, а 
також очікувані результати разом з 15-ма 
додатками та понятійним словником, викладені 
нами у спеціальному навчально-методичному 

посібнику «Метод самоорганізації особистості у 
школі» (320 арк., вид. 2011 року). 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  

МЕТОДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
(ЗА ПЕДАГОГІЧНОЮ СПАДЩИНОЮ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО) 

Квітослава АВРАМЕНКО (Миколаїв) 
Стаття присвячена дослідженню впливу науково-педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського на формування творчої 

особистості. Автор стверджує, що творче переосмислення та застосування ідей В.О. Сухомлинського може стати 
вагомою допомогою при вирішенні багатьох проблем сучасної школи. 

Ключові слова: творча особистість, педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, майбутні вчителі початкової школи. 
Статья посвящена исследованию влияния научно-педагогического наследия В.А. Сухомлинского на формирование 

творческой личности. Автор утверждает, что творческое переосмысление и использование идей В.А. Сухомлинского 
может оказаться существенной помощью в решении многих проблем современной школы. 

Ключевые слова: творческая личность, педагогическое наследие В.А. Сухомлинского, будущие учителя начальной 
школы. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі 

одним з пріоритетних завдань національної вищої 
освіти є підвищення якості підготовки майбутнього 
вчителя як творчої особистості. Стає очевидною 
необхідність удосконалення змісту і методів 
навчання майбутніх учителів, підвищення 
ефективності всього навчально-виховного процесу у 
педагогічному вузі. Саме тому готовність до 
професійної діяльності передбачає формування у 
майбутнього педагога таких якостей, які 
забезпечують йому можливість усвідомлено і 
компетентно здійснювати професійну діяльність. 

Питанню професійного становлення 
майбутнього вчителя приділяли значну увагу 
класики зарубіжної (Я.Коменський, Й.Песталоцці, 
А.Дістервег та ін.) й вітчизняної (К.Ушинський, 
А.Макаренко, В.Сухомлин-ський та ін.) педагогіки. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, які присвячені проблемам 
професійної підготовки майбутніх вчителів, 
дозволяє стверджувати про багатоаспектність 
даної проблеми. Так, розвиток творчої 
ініціативи у процесі професійного 
становлення педагога досліджували 
С.Архангельський, Ю.Кулюткін, Н.Кічук, 
Н.Шадриков та ін.; розвиток творчої 
активності вивчали Н.Ковалевська, 
В.Краснов, О.Сущенко та ін.; проблемам 
формування професійно-методичної 
компетентності свої праці присятили 
М.Альясов, Л.Коваль, В.Сластьонін, 
Л.Хоружа та ін.; гуманістичні ідеї педагогіки 
В.О.Сухомлинського досліджували 
М.Антонець, Ван Ігао, Б.Наумов, 
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О.Савченко, О.Сухомлинська, О.Проскура, 
О.Соколовська та ін.  

Отже, актуальність даної публікації 
обумовлена необхідністю творчого переосмислення 
і застосування ідей В.О.Сухомлинського у 
вирішенні багатьох нагальних проблем сучасної 
педагогічної освіти. 

Мета статті: обґрунтування можливості та 
доцільності використання педагогічної спадщини 
В.О.Сухомлинського з метою розвитку творчого 
потенціалу майбутніх учителів початкової школи у 
процесі вивчення методичних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення 
дисциплін психолого-педагогічного циклу у 
підготовці майбутніх фахівців початкової ланки 
освіти переконують їх у тому, що з приходом 6-
річної дитини до школи основною діяльністю стає 
навчально-пізнавальна. Через неї здійснюється 
процес активного пізнання навколишнього світу та 
починають формуватися у дитини основні якості її 
особистості: психічні процеси, творчі здібності, 
нахили, що стануть основою її подальшого 
розвитку. 

Ось чому В.О.Сухомлинський наголошував: "В 
учнів молодших класів, насамперед у 
першокласників, свій особливий режим навчання, 
праці і відпочинку. Їх треба найбільше оберігати від 
крику, штовханини, властивих для великого 
скупчення дітей. Нехай маленькі школярі якомога 
більше користуються благом, необхідним для 
повноцінного розумового розвитку, – тишею" [4, 
с.113]. 

Видатний педагог неодноразово висловлював 
думку про тісний зв'язок теорії та практики, без 
якого неможливе формування творчої особистості. 
Так, у роботі "Проблеми виховання всебічно 
розвиненої особистості» В.О.Сухомлинський на 
основі власного багаторічного науково-
педагогічного досвіду зазначав, що 
«закономірністю, яка випливає з поєднання 
дослідної і практичної роботи є те, що повсякденна 
праця немовби осявається світлом теорії, 
збагачується теоретичним мисленням, і саме 
завдяки цьому практика стає невичерпним 
джерелом думки, все нових і нових маленьких 
відкриттів, із сутності яких народжуються 
теоретичні узагальнення" [3, с.57-58]. 

Особливо цінними вважаємо роботи 
В.О.Сухомлинського для розвитку творчого 
потенціалу майбутніх учителів початкової школи у 
процесі вивчення методичних дисциплін. 
Проаналізуємо лише деякі з напрацювань педагога. 

У роботі "Серце віддаю дітям" 
В.О.Сухомлинський зазначав: "Нам не доводилося 
багато разів читати по букварю одне й те ж саме – 
всі діти добре знали літери, і для того, щоб 
виробити техніку читання, я вдавався до 
різноманітних видів активної діяльності. Діти 
складали й записували мініатюрні твори про 

природу, і це набагато більше розвивало їхнє 
вміння читати…" [4, с.114]. 

Таким чином, на заняттях з методичних 
дисциплін, під час проходження педагогічної 
практики студенти мають можливість 
переконатися, що ідеї видатного педагога не 
втратили своєї актуальності і до наших днів.  

Процес навчання рідному слову, письму, 
читанню буде плідним, вважав 
В.О.Сухомлинський, якщо він наповниться 
творчим сприйняттям і ставленням самої 
дитини. "Поетична творчість стає звичайним 
явищем у духовному житті лише тоді, коли 
вихователь відкриває перед дітьми красу 
навколишнього світу і красу слова. Як любов 
до музики не можна виховати без музики, так 
і любов до поетичної творчості не можна 
виховати без творчості" [4, с.216]. 

У зв’язку з введенням у Державний 
стандарт підготовки бакалаврів початкової 
освіти нового курсу "Основи сценічного та 
екранного мистецтва" своєрідного сенсу 
набувають напрацювання 
В.О.Сухомлинського. Адже "Без 
переживання краси слова розум дитини не 
може збагнути потаємних граней його змісту. 
А переживання краси неможливе без 
фантазії, без особистої участі дітей у 
творчості, ім'я якої – казка. Казка – це 
активна естетична творчість, яка захоплює 
всі сфери духовного життя дитини – її розум, 
почуття, уяву, волю. Вона починається вже в 
процесі розповіді, вищий її етап – 
інсценізація" [4, с.216]. 

Наведемо інший приклад цінного 
досвіду В.О.Сухомлинського. На уроках 
математики, видатний педагог 
використовував такий цікавий прийом: 
"помічаю, що дітям важко зрозуміти умову 
задачі, запропонованої для самостійної 
роботи. На допомогу приходить творча праця 
– малювання. Діти ще раз читають задачу, 
«малюють» її. Стають зрозумілими 
залежності, які до цього здавалися зовсім 
незбагненними…" [там само, с.115]. 
В.О.Сухомлинський переконує, що 
"розв’язування задач із "задачника 
навколишнього світу" в дитячі роки 
пробуджує думку, вчить думати… Цей засіб 
міг бути дійовим лише в загальному 
комплексі методів і прийомів розумового, 
морального, естетичного і трудового 
виховання. Я вбачав у ньому, образно 
кажучи, місток для досягнення головної мети 
початкової школи – дати дітям чітко 
визначене коло міцних знань і практичних 
умінь" [4, с.150-151]. 

Ми знаємо, як В.О.Сухомлинський 
ставився до музики, яку він вважав 
незамінним джерелом розвитку почуттів, 
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фантазії, творчості. "У "Школі радості" велика увага 
приділялася слуханню музики – музичних творів і 
музики природи" [4, с. 63]. Вихованці музичний 
альбом називають "музичною скринькою", яка 
згодом стає "музичною кімнатою". Педагог 
переконував: "Розвиваючи чутливість дини до 
музики, ми облагороджуємо її думки, поривання. 
Завдання полягає в тому, щоб музична мелодія 
відкрила в кожному серці життєдайне джерело 
людських почуттів. Як у живому, трепетному слові 
рідної мови, так і в музичній мелодії перед дитиною 
розкривається краса навколишнього світу" [там 
само, с. 72]. 

Як бачимо, В.О.Сухомлинський у свій час чітко 
визначав інтеграцію навчальних предметів (читання 
– природознавство, музика –природознавство, 
математика – природознавство тощо) важливим 
джерелом активізації розумових здібностей дітей, 
ефективним засобом виховного процесу та розвитку 
творчого потенціалу. Вважаємо ці ідеї актуальними 
в сучасних умовах підготовки майбутніх вчителів 
початкової школи до професійної діяльності. 

У практиці Павлиської школи склалася певна 
система звернення до джерел думки: уроки на 
природі, спостереження за природними явищами, 
роз’яснення їх закономірностей на основі знань 
навчального матеріалу, звернення до книги як 
засобу поглиблення понять про живу природу. 

Основними видами естетичного сприйняття 
природи та розуміння її гармонії педагог пропонує у 
таких видах завдань: 

 навчити дитину бачити красу 
навколишнього світу і на цій основі стверджувати в 
собі та інших прекрасне – благородство, доброту, 
сердечність; 

 вчити не тільки бачити, а й розуміти, 
відчувати, милуватися красою природи; 

 формувати чітко визначені світоглядні 
позиції по відношенню до природи (красу природи 
потрібно берегти).   

Великого значення у цьому сенсі Василь 
Олександрович надавав роботам дітей по 
узагальненню спостережень за явищами природи і 
письмовим роботам – творам і казкам. Саме в них 
дитина з найбільшою повнотою могла випробувати 
досвід того, що відчувала, про що думала і 
переживала. Це і напружена робота думки, пошук 
потрібного слова, необхідної фрази для розкриття 
власної позиції та ставлення. В.О.Сухомлинський 
зазначав: "Створення казок – один з найцікавіших 
для дітей видів поетичної творчості. Водночас це 
важливий засіб розумового розвитку. Якщо ви 
бажаєте, щоб діти творили, створювали художні 
образи, перенесіть з вогника своєї творчості хоча б 
одну іскру в свідомість дитини" [4, с.181]. 

Особливого значення для реалізації ідей 
В.О.Сухомлинського щодо розвитку творчого 
потенціалу майбутніх педагогів має вивчення 
роботи "Народження громадянина". У ній видатний 

педагог зазначав: "Творчість починається 
там, де інтелектуальні й естетичні багатства, 
засвоєні, здобуті раніше, стають засобом 
пізнання, освоєння, перетворення світу, при 
цьому людська особистість немовби 
зливається із своїм духовним надбанням. 

Найважливішим джерелом творчості як 
самовираження й самоутвердження 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 формою 
творчості, в якій дитина утверджувала свої 
здібності, пізнавала себе, переживала перші 
почуття гордості від того, що вона щось 
створює. Дитяча казка, складена серед 
природи, є, за моїм переконанням, цілим 
духовним світом, що визначає зміст і 
спрямованість думок, почуттів, переживань" 
[2, с.566]. 

Таким чином, перед майбутніми 
педагогами постає важливе завдання у 
формуванні творчої особистості – 
прищеплювати щодня любов і повагу до 
перлин рідного слова. На лекціях та 
практичних заняттях з методичних дисциплін 
ми наголошуємо, що успішне розв’язання 
актуальних проблем початкової освіти стає 
можливим завдяки об’єднанню зусиль 
вчених, вчителів-практиків, серед яких 
важливе місце займає науково-педагогічна 
діяльність В.О.Сухомлинського. 

Ознайомлюючись з педагогічними 
працями В.О.Сухомлинського, майбутні 
педагоги переконуються, що в перебудові 
школи неоціненну допомогу надають саме 
його ідеї.  

Висновки. Таким чином, ми мали 
можливість переконатися, що вивчення 
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 
в контексті підготовки майбутніх учителів 
початкової школи відкриває освітянам 
шляхи, створює широкі можливості 
формування у них творчого потенціалу. 

Постать В.О.Сухомлинського 
залишається до наших днів тим зразком, за 
яким потрібно готувати майбутнього 
учителя. 
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МОДЕЛІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 
Ірина АКУЛЕНКО (Черкаси) 

У статті розглянуто традиційні та інноваційні аспекти цільового блоку компетентнісно орієнтованої моделі 
методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи. Обґрунтовано систему методичних 
компетенцій, які має опанувати майбутній учитель, як інноваційне ядро цільового блоку.  

Ключові слова: методична підготовка, методичні компетенції майбутнього вчителя математики профільної школи 
В статье рассмотрены традиционные и инновационные аспекты целевого блока компетентно ориентированной 

модели методической подготовки будущего учителя математики профильной школы. Обоснована система методических 
компетенций, которые должен овладеть будущий учитель, как инновационное ядро целевого блока. 

Ключевые слова: методическая подготовка, методические компетенции будущего учителя математики профильной 
школы 
Постановка проблеми. Дослідження 

перспектив розвитку шкільної математичної 
освіти, історичних аспектів та сучасних 
тенденцій професійно-методичної підготовки 
майбутнього вчителя математики профільної 
школи дозволили визначити компетентнісний 
підхід як системотвірний підхід, що 
забезпечуватиме удосконалення існуючої 
системи методичної підготовки майбутнього 
фахівця [1; 2]. Відтак, модель такої підготовки 
визначатимемо як компетентнісно орієнтовану. 
Модель містить цільовий, змістовий, 
процесуально-організаційний і результативний 
блоки. 

Цільовий блок відображає мету і завдання 
компетентнісно орієнтованої методичної 
підготовки майбутнього вчителя математики 
профільної школи. Метою, відповідно, виступає 
формування молодого фахівця з високим рівнем 
методичної компетентності, спроможного й 
готового конструювати і реалізувати власну 
методичну систему навчання математики учнів у 
класах різних профілів, здатного розвивати свою 
професійну майстерність протягом життя, 
сприймати і втілювати в освітній процес 
інновації, адаптуватися до змін. Для досягнення 
вищеназваної мети необхідно виконати такі 
завдання. 

1. Забезпечити мотиваційно-ціннісну 
зорієнтованість майбутнього фахівця на 
самостійне, відповідальне й ефективне 
здійснення методичної діяльності, формуючи 
ціннісне ставлення до категорій дидактики 
математики (аксіологічний аспект). 

2. Створити умови для удосконалення 
науково-теоретичної підготовки студентів із 
загальної методики та окремих методик навчання 
математики та спроектувати її у площину 
навчання математики у старшій ланці загальної 
середньої освіти (гносеологічний аспект): 

o показати особливості загальноосвітньої, 
спеціалізуючої та інтегруючої функцій 
курсу математики, який вивчається у 
класах різних профілів (на рівні стандарту, 
на академічному й профільному рівнях);  

o показати взаємозв’язок профільного 
навчання математики з математикою як 
наукою та з математичним апаратом, що 
використовується для вивчення процесів і 
явищ у різних галузях знань;  

o показати взаємозв’язок методики 
навчання математики в профільній школі з 
математикою як наукою та з методикою 
навчання профільних дисциплін; 

o розкрити цілі й завдання навчання 
математики як в умовах допрофільної 
підготовки учнів, так і у профільній школі 
(на рівні стандарту, на академічному та 
профільному рівнях);  

o виявити особливості змісту, 
організаційних форм і засобів підвищення 
якості математичної підготовки учнів у 
класах різних профілів;  

o удосконалити математичну підготовку 
студентів у контексті встановлення й 
реалізації міжпредметних зв’язків 
математики та профільних дисциплін;  
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o виробити у студентів основні практичні 
вміння математичного моделювання й 
розв’язування задач прикладного змісту; 

o ознайомити студентів із передовим 
досвідом кращих учителів математики 
України, із сучасними формами, засобами, 
які застосовуються у навчальному процесі 
у класах різних профілів. 

3. Забезпечити поєднання теоретичної та 
практичної підготовки, а також максимізацію 
суб’єктного досвіду студентів у здійсненні 
різних видів методичної діяльності й 
розв’язуванні як типових задач фахової 
діяльності вчителя математики профільної 
школи, так і проблемних ситуацій, що виникають 
в процесі навчання математики старшокласників, 
з використанням знань та суб’єктного досвіду як 
життєвого, так і професійного (праксеологічний 
аспект). 

4. Створити умови для формування 
психологічної готовності до реалізації різних 
видів методичної діяльності, готуючи його до 
професійної праці не лише функціонально, але й 
як творчу особистість. 

5. Забезпечити вироблення у студентів 
критичного ставлення до результатів 
попередньої роботи, до продукування 
конструктивних ідей щодо вдосконалення своєї 
професійної діяльності, самовдосконалення та 
включення майбутніх педагогів у методичну 
навчально-дослідницьку й науково-дослідницьку 
діяльність (особистісний аспект). 

Інноваційним компонентом цільового блоку 
компетентнісно орієнтованої моделі методичної 
підготовки майбутнього вчителя математики 
профільної школи є система суспільно заданих, 
дидактично виважених і науково обґрунтованих 
вимог до результатів методичної підготовки – 
методичних компетенцій [2] майбутнього 
вчителя математики профільної школи. 

Аналіз досліджень і публікацій. У 
наукових розвідках представлені різні системи 
методичних компетенцій, які опановує 
майбутній учитель. С. Скворцова (для вчителя 
початкової школи) [3] виділяє такі методичні 
компетенції: 1) готовність реалізовувати цілі і 
завдання навчання математики в початковій 
школі; знання особливостей і побудови курсу 
математики початкової школи; вміння 
користування нормативними документами; 2) 
знання про побудову календарного плану; вміння 
складати календарний план із математики для 
кожного року навчання; 3) знання вимог до 
математичної підготовки учнів початкової школи 
та готовність їх дотримуватися; знання критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів та 
уміння їх застосовувати; 4) практичні уміння і 
навички моделювати та організовувати процес 
навчання математики в початковій школі 

відповідно до вимог Державного стандарту 
освітньої галузі «Математика»; 5) знання 
можливих структур уроків математики, вміння 
проектувати уроки з окремих тем курсу 
математики початкової школи; готовність до 
впровадження передового педагогічного досвіду 
та сучасних навчальних технологій; 6) знання 
методики навчання молодших школярів з 
окремих питань програми, вміння самостійно 
розробляти системи навчальних завдань із 
підготовки до введення нового матеріалу, 
ознайомлення з ним та формування 
математичних умінь та навичок; готовність 
реалізувати здобуті знання та вміння під час 
реальних уроків математики; 7) рефлексивна 
позиція, яка орієнтує вчителя на усвідомлення й 
аналіз власної діяльності під час викладання 
освітньої галузі «Математика», на педагогічну 
творчість, самостійну дослідницьку діяльність. 
Міжнародні експерти дослідження TEDS – M [4] 
виокремлюють такі компетенції: 1) компетенції в 
забезпеченні цілепокладання (предметного, 
особистісного) та розкриття особистісного сенсу 
навчання; 2) компетенції в забезпеченні 
розуміння учнями навчальної задачі і вибору 
способу діяльності; 3) компетенції в організації 
навчальної діяльності; 4) компетенції в 
оцінюванні результатів навчальної діяльності; 5) 
компетенції щодо прийняття рішень; 6) 
компетенції в організації інформаційної основи 
діяльності. 

Метою статті є окреслення кола основних 
методичних компетенцій, які має опанувати 
майбутній учитель математики профільної 
школи у процесі своєї методичної підготовки у 
вищому навчальному закладі.  

Виклад основного матеріалу. Комплекс 
методичних компетенцій, які має опанувати 
майбутній учитель математики профільної 
школи у процесі своєї методичної підготовки у 
вищому навчальному закладі, на наш погляд, 
слід конструювати у такий спосіб, щоб він 
відображав основні фахові функції і типові 
задачі фахової методичної діяльності вчителя 
математики профільної школи. Однак із 
поправкою на те, що методична діяльність 
працюючого і майбутнього вчителя суттєво 
відрізняються. Методична діяльність 
працюючого вчителя математики реалізується у 
реальному навчально-виховному процесі із 
засвоєння учнями одиниць математичного змісту 
через такі її види: навчальна діяльність, 
аналітико-синтетична, проектувальна, 
організаційна, комунікативна, рефлексивна, 
діагностувально-коригувальна, дослідницька. 
Провідним видом методичної діяльності 
працюючого вчителя математики є навчальна 
методична діяльність, шляхом якої вчитель 
реалізує методичну систему навчання 
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математики на різних рівнях: на рівні окремих 
одиниць математичного змісту; їхніх комплексів 
у рамках окремого уроку; комплексу уроків у 
межах програмової теми; комплексу 
програмових тем у межах змістових ліній 
шкільного курсу математики. 

Методична діяльність майбутнього вчителя 
математики реалізується в умовах освітнього 
процесу у вищому навчальному закладі й 
виступає і як мета методичної підготовки 
майбутнього вчителя математики, і як процес 
збагачення суб’єктного досвіду, що перманентно 
розгортається, і як засіб для опанування системи 
методичних компетенцій, і як результат, що 
фіксується в кожен момент цього процесу 
(діяльність із розв’язування методичних задач). 
Отже, основними видами методичної діяльності 
студентів є: аналітико-синтетична діяльність, 
діяльність з моделювання всіх видів діяльності 
діючого вчителя (навчально-виховної, 
організаційно-управлінської, соціально-
педагогічної, культурно-освітньої) у процесі 
навчання математики старшокласників, 
діяльність із проектування та конструювання, 
прогнозування, рефлексія, моніторинг і 
оцінювання власної діяльності та діяльності 
учнів. Відповідними є групи методичних 
компетенцій, які опановує майбутній учитель 
математики профільної школи. 

Виконання студентами – майбутніми 
вчителями математики профільної школи різних 
видів аналітико-синтетичної діяльності й 
опанування відповідних аналітико-синтетичних 
методичних компетенцій дає їм змогу 
проаналізувати сформовані в теорії та практиці 
підходи щодо процесу навчання учнів старшої 
школи математики, уможливлює на основі 
синтезу побудову суб’єктивно або й об’єктивно 
нового теоретичного знання, яке описує 
закономірності навчально-виховного процесу з 
математики у профільній школі. Реалізація 
студентами аналітико-синтетичних методичних 
компетенцій створює об’єктивні умови для 
побудови теоретичних логічних конструкцій і 
наукових абстракцій, пов’язаних із дослідженням 
феноменологічного поля науки дидактики 
математики, а також для моделювання процедур 
їхньої перевірки у практиці навчання школярів. 

Першим кроком на цьому шляху є 
теоретичне дослідження й перетворення тих 
об’єктів, які є заміщувачами реальних процесів і 
об’єктів (їхніх моделей), що виступають 
предметом методики навчання математики як 
науки і навчальної дисципліни у вищому 
навчальному закладі. Це – діяльність з 
методичного моделювання. Вона виступає і як 
провідний вид методичної діяльності, який 
реалізує майбутній учитель математики у 
процесі методичної підготовки, і як метод 
наукового дослідження, і як метод навчання, і 

дозволяє поєднати емпіричне й теоретичне в 
навчальному процесі й педагогічному 
дослідженні. 

Методичне моделювання будемо визначати 
як процес побудови, вивчення та оперування 
спеціальними об’єктами (методичними 
моделями), які є уявними або матеріально 
реалізованими системами, що відображають або 
відтворюють методичні об’єкти, тобто, об’єкти, 
що формують предмет методики навчання 
математики як науки і навчальної дисципліни у 
ВНЗ. Відповідно до змістового наповнення, 
методичні моделі поділяємо на цільові 
(прогностичні), змістові та процесуальні, 
останні, своєю чергою, представлені 
організаційно-управлінськими, 
інструментальними, моніторинговими, 
рефлексивними та іншими моделями. Відповідно 
майбутній учитель інтегрує у процесі 
методичного моделювання елементи навчально-
виховної, організаційно-управлінської, 
контролювально-оцінювальної, соціально-
педагогічної, культурно-освітньої діяльності 
діючого вчителя Серед видів методичного 
моделювання, здійснюваного майбутніми 
вчителями математики саме профільної школи, 
ми виділяємо також моделювання елементів 
діяльності фахівця відповідного профілю 
(математика, фізика, лінгвіста, соціолога тощо) у 
процесі навчання математики на відповідному 
рівні, оскільки така діяльність сприятиме 
підсиленню соціалізуючої функції процесу 
методичної підготовки майбутнього вчителя. 

Діяльність з методичного проектування 
виступає природнім продовженням процесу 
методичного моделювання, оскільки передбачає 
подальшу розробку побудованої моделі й 
доведення її до рівня практичного використання. 
Методичне проектування передбачає 
трансформацію самого методичного об’єкта або 
його моделі (наприклад, системи дидактичних 
цілей навчання теми; певної технології навчання 
теми тощо) відповідно до конкретних умов її 
передбаченого застосування. Оскільки майбутній 
фахівець певною мірою обмежений у змозі 
здійснити верифікацію, уточнення й коригування 
свого проекту у практичній діяльності, тому 
методичне проектування, здійснюване майбутнім 
учителем, на нашу думку, є діяльністю похідною 
(вторинною) у порівнянні з методичним 
моделюванням. Операційною основою для 
здійснення методичного проектування є 
діяльність з методичного моделювання, 
прогнозування та конструювання, які 
виконуються на базі попередньо виконаної 
аналітико-синтетичної діяльності студентів. 
Діяльність з конструювання так само, як і 
аналітико-синтетична діяльність, виступає 
передумовою для методичного моделювання та 
проектування. Водночас вона стає завершальною 
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фазою у процесі трансформації теоретичної 
методичної моделі до рівня методичного 
проекту, а від нього – до його практичного 
втілення. Тому компетенції, які стосуються цих 
видів методичної діяльності, ми пропонуємо 
об’єднати в один блок. 

Діяльність з організації та керування 
діяльністю учнів у процесі профільного навчання 
математики є одним із видів провідної діяльності 
діючого вчителя математики. Майбутні фахівці 
також долучаються до виконання цього виду 
методичної діяльності, особливо, під час 
проходження педагогічної практики. Крім того 
компетентнісно орієнтована система методичної 
підготовки майбутнього вчителя передбачає 
створення додаткових організаційних умов для 
набуття досвіду студентами досвіду в організації 
й керування діяльністю учнями в процесі 
опанування математичних знань. Тому ми 
виділяємо групу компетенцій з організації й 
керування діяльністю учнів у процесі 
профільного навчання математики. 

Заключною процедурою в структурі аналізу 
методичної діяльності є рефлексія. Це особлива 
діяльність педагога з власною свідомістю, 
розумовою діяльністю та структурами 
навчальної та методичної діяльності.  

Кожен майбутній учитель математики 
профільної школи повинен вміти піддавати 
рефлексії семантичні структури своєї свідомості, 
що відображають різні аспекти методичної 
діяльності, тому серед компетенцій, які опановує 
майбутній учитель математики профільної 
школи ми виділяємо діяльність щодо виконання 

рефлексії й оцінювання власної діяльності та 
діяльності учнів. 

Висновки. Отже, вимоги до суспільно 
значущих результатів методичної підготовки 
майбутнього вчителя математики профільної 
школи формують комплекс методичних 
компетенцій. Виділення компонентів 
вищеназваних методичних компетенцій, 
виокремлення рівнів і показників їх опанування 
студентами у процесі методичної підготовки, 
дасть можливість у подальшому обґрунтувати 
змістове наповнення інших блоків 
компетентнісно орієнтованої моделі методичної 
підготовки майбутнього вчителя математики 
профільної школи. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА-НОВАТОРА ЯК 
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ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ  
Ірина АЛБУЛ (Умань) 

У статті висвітлюється адміністративна діяльності керівника-новатора В. Сухомлинського як умова розвитку 
творчої особистості вчителя та учня крізь призму актуальних питань сучасного менеджменту. 

Ключові слова: В.Сухомлинський, керівництво, менеджмент, творчість. 
В статье освещается административная деятельности руководителя-новатора В. Сухомлинского как условие 

развития творческой личности учителя и ученика через призму актуальных вопросов современного менеджмента. 
Ключевые слова:В. Сухомлинский, руководство, менеджмент, творчество. 

Актуальність дослідження. Розвиток будь-якої 
галузі наукового знання потребує аналітичного 
вивчення минулого, систематичного перегляду 
накопиченого матеріалу та неупередженої його 
оцінки. Вивчення досвіду управлінської діяльності 
видатних освітян минулого створення ними 
організаційних умов для творчого саморозвитку 
учителя сприятиме збагаченню не лише історико-
педагогічного знання, а й педагогічного 
менеджменту. Зважаючи на те, що менеджмент в 

освіті має суспільний характер та людський 
вимір, успішна управлінська практика 
визначних співвітчизників може стати 
невичерпним джерелом цінних думок та ідей. 

Проблеми управлінської діяльності в 
освітньому закладі були предметом 
наукового пошуку багатьох вітчизняних і 
зарубіжних дослідників. Сутність 
управлінського циклу у своїй дисертації та 
інших наукових працях розглядав 
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М.Черпінський [6]. Теоретичні і практичні 
проблеми управління комплексно та системно були 
розглянуті Є.Хриковим [5]. Розвиток теорії 
управління загальноосвітньою школою в другій 
половині ХХ століття ретельно вивчала 
О. Адаменко[1]. Проведений дослідницею аналіз 
семантичного спектра значної кількості назв 
дисертацій, монографій та статей зазначеного 
періоду висвітлює еволюцію управлінських понять 
та термінів. Так, у дослідженнях 50-х років ХХ 
століття використовували терміни «директор», 
«керівник школи». У цей час поширеним було 
поняття «керування», а «управління» не 
використовували. У 60-ті роки відродилось поняття 
«школознавство» і з’явилось поняття «управління» 
[1, с. 367].  

Серед назв публікацій і дисертацій 70-х років 
ХХ століття терміни «керування» і «управління» 
вживалися з однаковою інтенсивністю і 
використовувались в дослідженнях як синоніми. 

Поняття «менеджер навчального процесу», 
«менеджер освіти» стали зустрічатися паралельно з 
поняттями «директор школи», «керівник школи» і 
позначали суб’єктів управління починаючи з 90-х 
років.  

З плином часу та розвитком теорії управління 
вкорінюється поняття менеджменту. Саме в 90-ті 
роки активно розробляються проблеми 
менеджменту в освіті; інформатизації та 
демократизації управління, його ефективності; 
експертизи освітньої діяльності шкіл, організації 
експериментальної роботи; адаптивне управління; 
імідж школи, тобто власне менеджерські питання. 

Метою даного дослідження є висвітлення 
адміністративної діяльності керівника-новатора 
В.Сухомлинського як умови розвитку творчої 
особистості вчителя та учня крізь призму 
актуальних питань сучасного менеджменту. 

Свій досвід управлінської діяльності 
В.Сухомлинський почав здобувати за межами 
України – в с. Ува в Удмуртії, де він працював 
директором школи з 1942 р. до 1944 р. після 
комісування. З 1944 р. до 1948 р. педагог працює 
завідувачем Онуфріївського районного відділу 
народної освіти. Адміністративна діяльність Василя 
Олександровича була спрямована на відбудову 
шкіл, добір кадрів, допомогу дітям-сиротам. 

З 1948 р. розпочалася ера його творчої 
діяльності в середній школі в Павлиші. Дослідники 
виділяють окремим початковим етапом 
управлінської діяльності В. Сухомлинського період 
з 1948 до 1956 року. У цей час відбувається 
організаційне становлення навально-виховного 
процесу, створення матеріальної бази в Павлиській 
школі, формування педагогічного та дитячого 
колективів. Саме у цей час і зароджуються 
новаторські й реформаторські ідеї директора 
Павлиської школи [4, с.381]. 

Серед дослідників в галузі теорії управління 
особливе місце займали працівники шкіл, а 

найяскравішим представником серед них був 
В.Сухомлинський, який у 50-ті роки 
опублікував найбільшу кількість робіт 
Монографічні праці В.Сухомлинського, 
опубліковані в цей період, присвячені різним 
аспектам управлінської діяльності: система 
роботи директора школи, педагогічного 
колективу, планування навчально-виховного 
процесу [1, с.385]. 

У 60-ті роки на сторінках періодики 
висвітлювались різні питання управлінської 
діяльності, зокрема проблеми діяльності 
директора школи як керівника навчально-
виховної роботи, формування педагогічного 
колективу, педагогічної етики, проведення 
тижня директора. У цей же період виходить 
друком монографія В.Сухомлинського 
«Павлиська середня школа», в якій автор 
розглянув питання складу та ролі 
педагогічної ради, розподілу обов’язків між 
директором та завучем, допомоги вчителю з 
удосконалення педагогічної майстерності, 
організації колективного дослідження, 
розвитку матеріальної бази школи. 

Питання організації і керівництва всією 
навчально-виховною роботою у школі 
завжди перебували у центрі уваги 
В.Сухомлинського. Адміністративна 
діяльність поєднувалась з педагогічною та 
науковою. Результати наукового пошуку 
відобразились у кандидатській дисертації 
В.Сухомлинського „Директор школи – 
керівник навально-виховної роботи”, яка 
була захищена у 1955 році. Роботи 
складається з п’яти розділів, кожний з яких 
присвячений розгляду окремої проблеми 
управління навчальним закладом. У першому 
розділі висвітлюються питання розподілу 
роботи між директором та завучем, 
визначається коло їх обов’язків та спектр 
впливу і контролю, розглядається робота 
директора з підвищення педагогічного і 
методичного рівня діяльності вчителів, 
підбір і виховання педагогічних кадрів у 
школі, питання критики і самокритики у 
педагогічному колективі, організація 
шкільного режиму. 

Другий розділ дисертації був 
присвячений дослідженню різних аспектів 
цілісного процесу керівництва: керівництво 
навчально-виховною роботою на уроці, 
керівництво політехнічним навчанням, 
керівництво системою перевірки та оцінки 
знань учнів, керівництво домашньою 
роботою учнів, керівництво позакласною 
роботою. 

Увага директора до діяльності дитячих 
та юнацьких організацій, його участь в 
роботі та керівництві ними висвітлюється 
В.Сухомлинським у третьому розділі.  



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 21

Керівництво методичною роботою у школі 
займало одне з чільних місць у практиці директора 
Павлиської школи, а тому і в дисертації ці питання 
досліджувались в окремому розділі. 
В.Сухомлинський вивчав питання керівництва 
індивідуальною роботою вчителів, керівництва 
роботою педагогічної ради, керівництва роботи 
предметних комісій та методичних об’єднань, 
керівництва методичними об’єднаннями класних 
керівників, вивчення, узагальнення і поширення 
перспективного педагогічного досвіду у школі. 

Окреме і важливе місце і у практичній 
діяльності і в науковій роботі видатного педагога 
займало питання роботи з батьками. У дисертації 
В.Сухомлинський розглядає проблеми 
ознайомлення батьків з навчально-виховною 
роботою школи, морального виховання в сім’ї, 
створення і підтримка батьківського авторитету, 
допомоги учням у навчанні з боку батьків, 
виховання дітей, які з певних причин позбавлені 
батьківського чи материнського піклування [1, 
с.406].  

Аналіз структури дисертації В.Сухомлинського 
сучасною дослідницею О.Адаменко дозволив 
зробити висновок, що Василь Олександрович 
першим серед науковців здійснив системний аналіз 
змісту управлінської діяльності і визначив коло 
проблем, пов’язаних зі змістом теорії управління 
загальноосвітньої школою. Проаналізована наукова 
праця не тільки відбиває особливості управління 
загальноосвітніми школами в 50-ті роки минулого 
століття та уявлення фахівців про сутність цього 
явища, а й узагальнює накопичений досвід та 
теоретичні наробки. В.Сухомлинський у своєму 
дослідженні визначив структуру управлінських 
завдань та відповідну структуру теорії управління 
загальноосвітніми закладами.  

Зауважимо, що проблеми керівництва школою 
В.Сухомлинський розглядав через призму 
діяльності директора школи, тому загалом 
дисертація відображує аналіз взаємодії директора із 
заступниками, учителями, учнями, батьками. Серед 
найголовніших завдань директора школи дослідник 
виділяв керівництво навчально-виховною та 
методичною роботою, керівництво роботою з 
батьками та роботою з учнівськими організаціями, 
виховання педагогічного колективу [1, с. 407].  

Професійна діяльність педагога відбувалась у 
руслі розвитку офіційної педагогіки, яка основними 
завданнями визначала підвищення грамотності у 
школярів, дисципліни, ідеологічної спрямованості 
навчально-виховного процесу. Однак творчі пошуки 
директора спрямовують його роботу від школи 
навчання до трудової школи, де основним засобом 
виховання виступала педагогічно обґрунтована і 
методично спрямована праця. 

Упродовж 1955-1965 років В. Сухомлинський 
розробляє свою педагогічну систему. У цей час він 
розглядає проблеми, які раніше не були предметом 

педагогічної рефлексії, зважаючи на 
особливості радянської ідеологеми: 
звертається до духовного світу особистості, 
до її моральних цінностей, обґрунтовує ідеї 
самоцінності і неповторності кожної дитини, 
вільний розвиток особистості в педагогічно-
продуманих умовах, вирішенню проблеми 
біологічного і соціального на користь 
двофакторного впливу [4, с.385].  

Основними ідеями педагогічної системи 
В.Сухомлинського є такі: 

 любов до дитини; 
 розвиток творчих сил кожної 

окремої особистості в умовах колективної 
співдружності на основі етико-естетичних 
цінностей, інтересів, потреб, що спрямований 
на творчу працю; 

 культ природи, природа як 
найважливіший засіб виховання почуття 
прекрасного і гармонії; 

 розробка демократичних 
педагогічних засобів і методів навчання й 
виховання (повага, заохочення, опора на 
позитивне, моральне покарання); 

 звернення до внутрішнього світу 
дитини, опора на її сили, внутрішні потенції; 

 розвиток ідеї „радості пізнання”, 
тобто емоційне сприйняття процесу 
навчання; 

 демократизація структури 
управління навчально-виховним процесом у 
школі (психологічний і педагогічний 
семінари, школа для батьків...) [4, с.384]. 

Свої гуманістичні ідеї у напрямі 
розвитку духовності В.Сухомлинський 
впроваджує у життя в процесі управлінської 
діяльності, а також висвітлює у працях 
„Розмова з молодим директором школи”, 
„Методика виховання колективу”, „Лист про 
педагогічну етику”. Саме В.Сухомлинський 
ввів етику в структуру педагогічної науки, 
наповнив її педагогічним змістом. 
Звертаючись до своїх колег, він стверджував: 
„Ні, у нашій праці не може бути нічого 
маленького. Кожна людина – то цілий світ 
думок, почуттів, переживань. ... Місія 
педагога не втому, щоб механічно 
перекладати знання із своє голови в голову 
дитини. Навчання – це насамперед людські 
відносини. І кожний з нас, педагогів, 
залишається для дитини людиною, в яку 
дитина вірить, якій довіряє, – доти, поки ми 
даємо радість” [3, с.596]. 

Характер діяльності керівника у 
менеджменті визначається чіткою 
орієнтацією напрямів роботи, високим 
професійним та організаційним рівнем 
управлінської праці, вмінням правильно 
визначати співвідношення між 
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перспективними та оперативними завданнями 
управлінської діяльності, турботою про підвищення 
власного професійного рівня та професійного рівня 
підлеглих, відповідальним ставленням до 
управління трудовим колективом, робота з кадрами. 

Зважаючи на результати аналізу окремих 
аспектів управлінської діяльності 
В.Сухомлинського, можемо зробити висновки, що 
робота видатного педагога на адміністративних 
посадах була спрямована на створення умов для 
повноцінного та індивідуально неповторного 
розвитку кожної особистості, мала людський вимір; 
результатом наукового пошуку директора 
Павлиської школи є визначення структури 
управлінських завдань та відповідної структури 
теорії управління загальноосвітніми закладами. 
Проведене дослідження не висвітлює усіх аспектів 
даної проблеми. Перспективними будуть розвідки 
щодо впровадження ідей В.Сухомлинського у 
процес підготовки сучасного менеджера освітнього 
закладу, порівняльний аналіз управлінської 

діяльності В.Сухомлинського та інших 
видатних керівників минулого і сучасності. 
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ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ В.А. СУХОМЛИНСКОГО)  

Артур АЛЛАГУЛОВ ( Оренбург, Россия) 
У статті простежено еволюцію традицій вітчизняної педагогіки  у вихованні школярів на прикладі педагогічних ідей 

К.М. Вентцеля, Л.М. Толстого і В.О. Сухомлинського. 
Ключові слова: традиція, вільне виховання, спадщина В.О. Сухомлинського. 
 В статье прослежена эволюция традиций отечественной педагогики в воспитании школьников на примере 

педагогических идей К.Н. Вентцеля, Л.Н. Толстого и В.А. Сухомлинского.  
Ключевые слова: традиция, свободное воспитание, наследие В.А. Сухомлинского. 

Педагогические идеи имеют преемственные 
связи с прошлым. На протяжении XX века 
разрабатывались и реализовывались 
педагогические идеи, получившие свой импульс 
в начале столетия. Так, К.Н. Вентцель 
провозгласил задачу освобождение ребенка как 
необходимое условие освобождения общества. 
Выделим его ключевые педагогические идеи: 
теория свободного воспитания, включающая 
следующие «педагогизированные» философские 
понятия: гармония (аксиома, порождающая 
требования к педагогическому процессу), 
свобода (принцип организации педагогического 
процесса), нравственность (цель и результат 
воспитания; качество человека, обретаемое им в 
процессе воспитания), сознание чувствующее и 
мыслящее (активизация их заключает в себе 
механизм воспитания), внешний опыт (средство 
воспитания, внешний опыт составляет 
осваиваемое и предлагаемое педагогами 
содержание), внутренний опыт (результат 

воспитания; его критерии связаны с выражением 
гармонии и нравственности) (Н.П. Юдина). 

Сторонники концепции свободного 
воспитания ввели в педагогическую науку новые 
категории, такие как «гармония», 
«нравственность», «удовольствие», «авторитет», 
«труд», «законы» (целостности, гармонии, 
единства), «цели», «принципы педагогики» 
(учение, основанное на антропологическом и 
психологическом анализе формирующегося 
человека, интеллектуально-эмоциональное 
отношение к образованию, свобода обучения), 
«развитие», «совесть», «внушение», «воля», 
«внепедагогические факторы», 
«внепедагогические силы», «счастье» и другие. 

Педагогическая деятельность другого 
видного педагога — Л.Н. Толстого развивалась в 
контексте гуманистического направления 
культурно-антропологической концепции и 
ориентировалась на главное — обращение к 
духовно-нравственным вопросам становления 
человека. 
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Современным историком и философом 
педагогики М.А. Лукацким выделены и 
обоснованы философско-педагогические идеи 
Л.Н. Толстого. Выделим их концептуальные 
положения: 

детство — это особый автономный мир со 
своими ценностными установками, полный 
загадок и неопознанных явлений; 

система образования должна 
приспосабливаться к Человеку, а не наоборот; 

концепция свободного воспитания и 
обучения, на основе идеи сознательного и 
творческого усвоения учащимися знаний с 
учетом их интересов; 

человек — духовное существо, вносящее 
своей целенаправленной осмысленной 
деятельностью духовно-нравственное измерение 
в жизнь всего мира; 

теория гуманистического воспитания, 
акцентирующая внимание на учении о 
непрерывном духовно-нравственном 
самосовершенствовании человека на протяжении 
всей его жизни; 

образовательный процесс — трансляция 
культуры понимания; 

образование — это область межкультурного 
диалога, предполагающего веротерпимость, 
толерантность в отношениях между людьми; 

образование — основной фактор развития 
культуры, гуманизации и гармонизации жизни; 

стадиальность духовно-нравственного 
становления и самосозидания человека, развития 
в нем внутренних сил добра и свободы; 

функция педагогической науки — 
приобщение людей к ценностям истинной 
жизни, к реализации универсального смысла 
своего бытия. 

Таким образом, Л.Н. Толстой раскрыл 
сущность теории свободного воспитания на 
российской почве. Он отмечал, что образование 
должно находиться в руках общества, а не 
правительства. Образование есть потребность 
всякого человека, и считал, что школа должна 
заниматься только передачей знаний и иметь 
своей целью приобщение детей к науке, а не 
воспитывать их убеждения и характер. «Л.Н. 
Толстой со всей остротой поставил проблему 
права воспитателя формировать ребенка в духе 
тех идеалов, которые он считает истинными» 
(В.Н. Бугаева).  

Уточним, что педагогические идеи 
«свободного воспитания» в начале XX века 
фактически не нашли своего практического 
воплощения в образовательном процессе. 
Однако способствовали утверждению в 
педагогическом сознании гуманистических 
идеалов, которые разрабатывались и 
реализовывались в советской педагогике.  

Творческое наследие В.А. Сухомлинского 
представляют значительный интерес у 
представителей научно-педагогического 
сообщества всего мира, так как он явился по 
праву «автором оригинальной педагогической 
системы, основанной на принципах гуманизма, 
признаний ребенка высшей ценностью процессов 
воспитания и образования, творческой 
деятельности сплоченного коллектива педагогов-
единомышленников и учащихся» [1, c. 410]. 

Сущность развития духовно-нравственной 
сферы выражается идеалом и духовными 
ценностями личности, составляющими ее ядро. 
Нравственные ценности выступают 
производными по отношению к духовным.  

Рассматривая духовно-нравственное 
становление личности в контексте идей В.А. 
Сухомлинского, мы представляем его как 
системный и интегративный процесс развития и 
саморазвития, включающий освоение личностью 
духовных и нравственных ценностей, как 
целенаправленный процесс самореализации, 
стремления к духовно-нравственному 
самосовершенствованию. 

Цель духовно-нравственного воспитания по 
Сухомлинскому: слияние воедино благородной 
мысли и морального чувства в 
высоконравственных делах и поступках 
личности. Воспитанник не только понимает и 
чувствует благородство идей гуманизма и 
человечности, но и поступает соразмерно этим 
высшим ценностям. И как следствие, осознает 
себя как личность, видит свои нравственные 
достоинства [2, c. 144].  

Основная задача школы, по мнению В.А. 
Сухомлинского,  - «на основе нравственных 
ценностей, созданных, добытых, завоеванных 
старшими поколениями, создавать реальные 
нравственные отношения в коллективе» [3, 
c.178]. Необходимо добиться,  чтобы 
нравственные ценности стали личным духовным 
богатством воспитанника.  «Вот почему для 
бесед, имеющих своей целью донести 
нравственные ценности нашего общества и всего 
человечества до сознания  и сердца учеников, мы 
выбираем такие факты, ситуации, 
взаимоотношения между людьми, которые 
удивляют,  изумляют детей величием, красотой 
того, что совершил человек во имя общего 
блага». 

Раскрытию методики воспитательной 
работы, направленной на усвоение духовно-
нравственных ценностей, способствует 
своеобразная, специально созданная хрестоматия 
нравственных ценностей – описание тысячи 
подвигов, совершенных людьми, верными своей 
Родине, своим убеждениям. Непосредственное 
обращение к сердцу каждого школьника, его 
чувствам, внутреннему миру ребенка 
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используется как средство раскрытия 
нравственной доблести. 

Основной сутью процесса духовно-
нравственного воспитания состоит в том, что он 
возможен только при многогранной духовной 
деятельности. «Духовная деятельность – это 
активные усилия личности, которые 
прилагаются, чтобы наши нравственные и 
эстетические идеи, взгляды, убеждения, идеалы 
стали богатством личности,  внутренними 
ценностями человека» (В.А. Сухомлинский).  

Таким образом, главная идея, которую 
развивает В.А. Сухомлинский – это идея величия 
Человека. По его мнению, воспитанники, 
познавая величие человека, углубляются 
мыслями и чувствами в идею – Человек – 
высшая ценность. Проводя эту ключевую мысль, 
педагог отмечает, что человек не одинок, он член 
семьи, коллектива, частичка народа, всего 
человечества. А отсюда выстраивается еще ряд 
духовно-нравственных ценностей: человек, 
семья, коллектив, народ, человечество. 

В центре педагогики  В.А. Сухомлинского – 
Человек как высшая ценность. Тема ценностей 
присутствует практически во всех его работах. В 
структуре ценностей просматривается несколько 
уровней: первый – это жизнь, вселенная, земля, 
природа, вода; второй – человек, семья, 
коллектив, народ, человечество; третий – 
человечность и благородство, чуткость и 
сердечность, любовь и доброта, совесть и стыд, 
честность и порядочность, честь и достоинство, 
чистосердечность и щедрость души многие 
другие. 

Огромная роль отводилась этическому 
просвещению в духовно-нравственном 
воспитании. Анализ его многочисленных работ, 
где освящается эта проблема, и  его 
практического опыта подтверждает, что в 
представлении В.А. Сухомлинского этическое 
просвещение не заключается в передаче 
воспитаннику определенных знаний о нормах 
морали. Одной из главных заслуг павлышского 
педагога-новатора в том, что осуществляя поиск 
путей актуализации эмоциональной сферы 
школьников в нравственном воспитании, им 
была разработана программа этического 
просвещения, которая была ориентированна 
прежде всего на эмоционально-потребностную 
сферу ребенка. 

Этическое просвещение, по мнению В.А. 
Сухомлинского, - это создание у детей 
первичных представлений о добре и зле, 
справедливости и несправедливости, усвоение 
общечеловеческих нравственных ценностей, 
ведущее к формированию устойчивых 
моральных убеждений личности школьника. 

Функции этического просвещения 
павлышский педагог видел в том, что оно 
должно способствовать усвоению, уточнению, 

дополнению и коррекции знаний о 
нравственности, которые имеются у детей. 
«Нравственные понятия должны быть настолько 
ясными для сознания детей, - писал он, - чтобы 
закономерным следствием их осознания явились 
благородные возвышенные чувства» [4, c. 61]. 

В.А. Сухомлинский установил следующую 
зависимость в нравственном воспитании 
средствами этического просвещения: 
нравственные знания – нравственные убеждения 
– поступки. «Овладение знаниями о природе и 
обществе, осмысливание явлений и 
закономерностей окружающего мира» – 
«процесс формирования личных нравственных 
убеждений» – «единство мысли и поступка, 
слова и дела в его поведении» [3, c. 181].  

Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского 
заключается в том, что уже в те годы он 
рассматривал процесс нравственного воспитания 
как «…активный процесс, в котором 
воспитываемый является не пассивным объектом 
воспитания, а активным борцом за то, что 
утверждается в его душе» [3, c. 190]. Это то, что 
мы сегодня называем одним из основных 
принципов личностно - ориентированного 
подхода в педагогике. 

В.А. Сухомлинский ставил задачу развития 
эмоциональной восприимчивости воспитанников 
к слову (художественному; словесным 
воздействиям педагога). «Истины 
нравственности, - отмечал он, - становятся 
убеждениями лишь тогда, когда человек, 
постигая факты умом, переживает идеи сердцем» 
[5, c. 75]. «Поэтому в усвоении основных 
понятий нравственности, по его убеждению, 
«исключительно большую роль играет 
эмоциональная окраска воспринимаемых 
образов» [4, c.79]. 

Содержание этических бесед воплотились 
им в книге «Как воспитать настоящего человека» 
[7], которая была написана в своеобразной 
художественно-публицистической форме. Их 
структура и содержание были определены В.А. 
Сухомлинским в результате длительной работы с 
учащимися Павлышской школы. В нее вошло 59 
глав, каждая из которых состоит из двух частей: 
этическое поучение, в которой раскрывается 
содержание той или иной нравственной 
категории, понятия, нормы поведения, ценности 
и авторского рассуждения над ним. В 
содержательном единстве с этой книгой В.А. 
Сухомлинский рассматривал «Хрестоматию по 
этике» [8], в которую вошло свыше тысячи 
рассказов, притч и сказок с философско-
этической тематикой. Они являлись 
иллюстративным, эмоционально-значимым 
материалом, поясняющим содержание этических 
поучений,   изложенных в работе «Как воспитать 
настоящего человека». 
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Под термином «этическое поучение» В.А. 
Сухомлинский понимал изложение содержание 
какой-либо нравственной категории, которая 
должна быть осознанна и усвоена детьми в 
процессе их духовно-нравственного воспитания.  
Конечно, понятие «этическое поучение» для 
современной педагогики звучит авторитарно 
(определенное морализаторство, дидактическое 
наставление). Но в трактовке В.А. 
Сухомлинского оно получает совершенно иное 
значение. Основой восприимчивости 
школьников этических поучений он считал 
ориентацию на развитие их эмоциональной 
сферы. Следовательно, формирование 
эмоциональной восприимчивости к этическим 
поучениям представляет собой реализацию 
принципа воспитания – принципа ориентации на 
ценностные отношения. 

В.А. Сухомлинский придавал большое 
значение умению педагога организовать 
этическое просвещение и практическое 
приучение школьников к нравственному 
поведению. «Мастерство нравственного 
воспитания, заключается в том, чтобы ребенка с 
первых шагов его школьной жизни убеждали  
его собственные поступки, чтобы в словах 
воспитателя он находил отзвуки собственных 
мыслей и переживаний, рождающихся в 
активной деятельности» [9, c. 14] - писал он. – 
«Богатство духовной жизни начинается там, где 
благородная мысль и моральное чувство, 
сливаясь, живут в высоконравственном 
поступке». 

Опыт павлышского новатора убеждает нас в 
том, что голос внутреннего «Я» в человеке более 
всего слышен тогда, когда с детства он 
приучается чувствовать: мои действия, мои 
поступки на виду у людей. И если ребенку 
наедине с собой становится стыдно, стыдно 
самому перед собой за свой неблаговидный 
поступок, если он жаждет стать лучше, значит, 
сдвиг в его нравственном сознании произошел, 
что непременно положительно отразится на 
развитии его самосознания в целом.  

Чтобы главным судьей ребенка стала  
совесть, Сухомлинский свою работу в этом 
плане начинал с закладывания крупиц 
нравственности: «Ребята отдыхают на лесной 
поляне под тенистой липой. Они едят арбузы. На 
траве гора корок. Кто-то из детей уже 
посматривает в кусты: вон туда можно бросить 
эти корки. «Опомнитесь, подумайте», - 
останавливает их учитель. «Хоть никто нас не 
увидит, но ваша совесть! Разве приятно будет 
вспоминать, что отбросы, оставленные нами, 
гниют под цветущим кустом». Ребята собирают 
корки, и мы несем их в поле, закапываем в 
землю: гниение для земли полезно, а у нас на 
душе не будет смрада от этого гнилья. 

Воспитание совести – одна из тончайших 
сфер процесса формирования духовного мира 
человека, ибо здесь мы имеем дело с внутренним 
миром личности, с чувствами, мотивами 
поведения. Первоисточником, побудительным 
толчком каждого поступка человека являются 
внутренние духовные силы – убеждения, 
эмоции. Совесть — это эмоциональная и 
моральная оценка человеком собственного 
поведения, поступков, как хороших, так и 
плохих. Нам, педагогам, нужно глубоко 
осмыслить ту истину, что без совести нет 
морально воспитанного человека. Совесть — это 
переживание и осознание ответственности за 
свое поведение перед людьми и перед самим 
собой. 

Важная особенность духовно-нравственного 
воспитания заключается в его взаимосвязи и 
взаимодействии с остальными компонентами 
воспитания: интеллектуальным, трудовым, 
гражданским, эстетическим, физическим, 
экономическим, правовым, экологическим. 
Каждый из перечисленных компонентов 
является одновременно и средством, и целью 
нравственного воспитания. В.А. Сухомлинский 
одним из ведущих средств нравственного 
воспитания считал эстетику. «Красота – могучий 
источник нравственной чистоты, духовного 
богатства … Важнейшая задача ребенка видеть в 
красоте окружающего мира духовное 
благородство, доброту, сердечность и на основе 
этого утверждать прекрасное в самом себе». 

 «Эстетическое воспитание, - писал В.А. 
Сухомлинский, - неразрывно связано с 
формированием … эстетического и 
нравственного идеала…». Какими же качествами 
должен обладать человек? С точки зрения 
нравственности идеальный человек является 
носителем общечеловеческих норм 
нравственности, высоких духовных ценностей. 
Как суверенная личность он руководствуется 
только общечеловеческими, нравственными 
принципами, свободен от конъюнктурных 
внешних влияний и соображений выгоды в 
выборе поведения, ответственен перед своей 
совестью и людьми. В общественной жизни он 
стремится к творческому самоутверждению, 
созданию материального и духовного блага. Он 
заботится об экологической целостности 
природы, культурной, нравственной чистоте и 
единении общества, он непримирим к злу в 
любых его проявлениях.  Эстетически идеальный 
человек характеризуется стремлением к 
достижению внутренней духовной целостности, 
гармонии сознания, воли, поведения. Всем этим 
и достигается гармония истины, добра и красоты, 
реализуется идеал. В.А. Сухомлинский, говоря 
об идеальном, под его красотой понимал в 
первую очередь внутреннюю духовную красоту, 
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его поступки и помыслы. Но и внешняя красота 
имеет внутренние, нравственные истоки, 
утверждал В.А. Сухомлинский. 

Любимое творчество делает человека 
красивым, преобразует черты лица – делает их 
тонкими и выразительными. Красоту создает и 
тревога, забота – то, что обычно называют 
«муками творчества»… И наоборот, внутренняя 
пустота придает внешним чертам выражение 
тупого равнодушия, невыразительности… 
Внутренняя и внешняя красота расцветает 
одновременно» [10, c. 81].  

В.А. Сухомлинский давал детям 
возможность познавать красоту одновременно в 
двух мирах: природы и слова. Видимо, педагог 
смог тщательно изучить не только философию 
гуманизма конца XIX – начала XX вв., но и опыт 
советской школы 20-х годов XX века: в 
«Путешествиях по земному шару» 
реализовывался принцип, заложенный в основе 
программ ГУСа: «от ребенка к Миру – и от Мира 
к ребенку» [11, c. 223]. 

Принцип природосообразности в опыте В.А. 
Сухомлинского приобретает особое значение: 
природа – ведущая, важное педагогическое 
средство. В.А. Сухомлинский неоднократно 
отмечал, что сама природа не воспитывает, 
воспитывает только активное воздействие в ней. 
«Меня поражало, - говорил Сухомлинский, - что 
восхищение детей красотой переплеталось 
равнодушием к судьбе прекрасного. Любование 
красотой – это лишь первый росток доброго 
чувства, которое надо развивать, превращать в 
активное стремление к деятельности. 

Именно через приобщение к красоте 
человек нравственно воспитывается и 
совершенствуется.  «Если человек с детства 
воспитывается на красоте, если у него 
развивается способность к переживаниям, 
чувство умиления, восторга перед красотой, то 
маловероятно, чтобы он стал бессердечным». 

Эстетика облагораживает душу, делает ее 
более восприимчивой, открытой для всего 
доброго. Ребенка нужно научить сначала 
чувствовать, затем понимать и ценить и, 
наконец, творить красоту самому. Таким 

образом, эстетическое восприятие перерастает в 
эстетическую деятельность, возникает чувство 
сопричастности к прекрасному. Именно так, а не 
иначе В.А. Сухомлинский ведет ребенка «через 
красивое – к человечному». 

Восхищение нравственной красотой, 
размышления о ней развивают эмоциональную 
сферу ребенка. Открывая вокруг себя 
прекрасное, восторгаясь им, воспитанник учится 
открывать и видеть прекрасное в людях. 

Подводя итог, отметим, что система 
духовно-нравственного воспитания  
подрастающего поколения, разработанная и 
апробированная В.А. Сухомлинским в 
Павлышской средней школе, представляет собой 
этап в развитии гуманистической традиций XX 
века. Она вобрала в себя лучшие достижения 
отечественной и зарубежной педагогики, 
обогатила идеи свободного воспитания.  
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У статті представлені основні механізми диверсифікації математичної освіти в контексті педагогічних ідей 
павлиського новатора. 
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В статье представлены основные механизмы диверсификации математического образования в контексте 
педагогических идей павлышского новатора.  

Ключевые слова: диверсификация математического образования, педагогические идеи В.А. Сухомлинского 
Реформы современного высшего 

образования в России предполагают обращение 
научно-педагогического сообщества к 
продуктивному опыту прошлого. Сохранение 
культурно-исторической преемственности – одна 
из основных тенденций эволюции высшей 
школы. Видным теоретиком и практиком XX 
столетия, определившим на многие десятилетия 
вперёд дидактические основы образования, в том 
числе математического, явился павлышский 
новатор В.А. Сухомлинский. 

Математика на протяжении многих 
столетий является неотъемлемым элементом 
системы образования всех стран мира. 
Объясняется это уникальностью роли учебного 
предмета «Математика» в приобщении 
учащегося к методам научного познания, в 
овладении им общими логическими приёмами 
мышления (индукция, дедукция, анализ, синтез, 
аналогия, обобщение, абстрагирование, 
конкретизация), необходимыми как в 
профессиональной, так и повседневной 
деятельности, будь это обычное рассуждение 
или сложный процесс выдвижения гипотез. 
Опыт, приобретаемый в процессе решения 
математических задач, способствует развитию 
интеллектуальных, исследовательских и 
творческих умений. 

Несмотря на то, что идеалы 
математического образования менялись от 
одного исторического периода к другому в 
зависимости от задач, выдвигаемых обществом к 
математическим знаниям и умениям своих 
граждан, неизменной остаётся его значимость с 
различных точек зрения: 

логической: изучение математики является 
источником и средством активного 
интеллектуального развития человека, его 
умственных способностей; 

познавательной: с помощью математики 
познается окружающий мир, его 
пространственные и количественные отношения; 

прикладной: математика является той базой, 
которая обеспечивает готовность человека к 
овладению смежными дисциплинами, делает для 
него доступным непрерывное образование и 
самообразование; 

исторической: на примерах из истории 
развития математики прослеживается развитие 
не только ее самой, но и человеческой культуры 
в целом; 

философской: математика помогает 
осмыслить мир, в котором мы живём, 
сформировать научные представления о 
реальном физическом пространстве. 

Математические теории (или их фрагменты) 
могут выступать не только как средство 

вычислений, но и как исключительно мощный 
когнитивный инструмент порождения новых 
научных понятий и идеальных концептуальных 
систем конкретных научных дисциплин. Так, 
например, возникновению новых теорий в 
физике часто предшествовала разработка 
некоторых разделов математики. Многие годы на 
стыке математики и физики происходит 
интенсивное исследование хаотических 
процессов, которые важны в понимании 
природных процессов на всех уровнях, от 
микромира до макромира.  

Несомненным остаётся вклад математики в 
развитие космических исследований, когда в 
1977 году группа учёных мехмата Московского 
университета и специалистов из Центра 
подготовки космонавтов под руководством В.А. 
Садовничего начала заниматься созданием 
тренажёра, имитирующего в режиме реального 
времени все стадии полёта космонавта; старт, 
орбитальный полёт, невесомость, посадку. 
Разработанное математическое обеспечение 
позволило добиться на тренажёре-центрифуге 
почти полного совпадения с реальным полётом в 
космическом корабле. Все командиры экипажей, 
отправляющихся на международную 
космическую станцию, проходят подготовку на 
этом тренажёре и дают ему высокую оценку [2]. 

Математическое моделирование различных 
объектов и процессов и вычислительные 
эксперименты, заменяющие реальные натурные 
эксперименты, давно уже стали неотъемлемой 
частью современной науки. Широко 
используются компьютерные модели 
динамических процессов и статистические 
модели в социологии. Некоторые 
антропологические выводы (о неспособности 
неандертальцев к членораздельной речи, о 
времени возникновения Homo sapiens) сделаны с 
привлечением математических моделей. Кроме 
того, зависимости между появлением 
цивилизаций и плотностью населения, между 
резкими  изменениями климата и 
экологическими катастрофами и социальной 
стабильностью, между возникновением 
сельскохозяйственного производства и ростом 
численности населения были также установлены 
с помощью математического моделирования.  

Современная математика является 
важнейшим инструментом для естественных 
наук. Наиболее важные и перспективные 
разделы современной биологии, такие как 
исследование белка или расшифровка геномов, 
немыслимы без применения подходящего 
математического аппарата; возникла даже новая 
научная дисциплина – биоинформатика.  
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Результатом активной работы Института 
математических исследований сложных систем 
Московского университета стала разработка 
нового медицинского прибора – тактильного 
механорецептора, имитирующего осязательную 
функцию человеческого пальца, 
предназначенного для исследования удаленных 
тканей и работы внутри полостей человека. 
Тактильный механорецептор – сложное 
устройство, поскольку прикосновение, 
ощупывание – динамичный процесс. 
Полученные в результате работы прибора 
измерения обрабатываются, распознаются и 
позволяют формировать диагноз. В настоящее 
время аппарат проходит клинические 
сертификационные испытания в ведущих 
медицинских центрах страны. 

Развитие современных общественных наук 
посредством привлечения прикладных 
математических гипотез и моделей является 
одним из главных аргументов в пользу того, что 
современное математическое образование 
содействует как более полному освоению 
будущим специалистом общей научной картины 
мира, так и профессиональному 
совершенствованию, способствуя формированию 
системно организованных интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных, 
рефлексирующих, самоорганизующих, 
моральных начал, позволяющих планировать и 
осуществлять продуктивную профессиональную 
деятельность. 

Однако, при несомненной значимости 
математического образования в формировании 
общекультурных и профессиональных 
компетентностей студентов, в большинстве 
вузов обучение математике происходит с 
позиций «знаниевой» парадигмы, что особенно 
заметно в преподавании на факультетах 
гуманитарной направленности. Математика, 
остающаяся преимущественно консервативной 
наукой, зачастую заражает консерватизмом 
математическое образование на всех его 
ступенях: с трудом «приживаются» 
инновационные формы и методы обучения, 
редко используются интерактивные 
образовательные технологии, что особенно 
обидно при основополагающем значении 
математики в информатизации и цифровизации 
современного мира.  

Важно отметить, как изменилась математика 
за прошедшие несколько десятилетий. 
Использование компьютеров привело к новому 
явлению: задачи, ранее не решавшиеся по 
формулам точно, сначала исследуются 
компьютером дискретно, после чего на основе 
полученных приближённых результатов удаётся 
сделать строго математически доказанные 
выводы. Тем самым постепенно расширяется и 
меняется само понятие доказательства. 

Появляющаяся дискретно-компьютерная 
составляющая (конечно, при надежной оценке 
точности вычислений) стала довольно часто 
рассматриваться как необходимый первый этап 
исследований особо сложных научных задач. 
Своей дискретной компонентой математика 
сегодня создает условия для автоматизации и 
оптимизации учебного процесса по разным 
дисциплинам, включая и саму математику. Эту 
особенность развития науки нельзя не учитывать 
при организации современного математического 
образования. 

Компетентностный подход, выступающий 
методологической основой современных 
стандартов профессиональной подготовки, 
предусматривает изменение содержания, 
методов, форм и педагогических условий 
математического образования в вузе в контексте 
профессионализации и раскрытия социального 
статуса математической науки. Для специалиста 
теперь недостаточно только теоретических 
знаний и узко специализированных умений. 
Главное, чтобы он обладал высокой 
информационной и управленческой культурой, 
готовностью к изменению характера и 
содержания профессиональной деятельности.  

Расширение структуры математического 
образования в современном вузе, целесообразное 
развитию у студента умений применять 
математические знания, методы познания и 
обработки информации в будущей 
профессиональной деятельности, оценивать 
перспективность собственной математической 
образованности в решении профессиональных 
задач, предусматривающее вариативность 
программ, разнообразие форм обучения и 
индивидуализацию образовательных маршрутов 
– это, по сути, диверсификация математического 
образования [1, с. 465]. 

К основным направлениям диверсификации 
математического образования в вузе мы 
относим:  

- согласование целей общего, 
профессионального и математического 
образования, 

- устранение разрыва содержательных 
связей школьного и вузовского курсов 
математики, 

- обеспечение преемственности в методике 
обучения математике учащихся старших классов 
школ и студентов первых курсов вузов, 

- ориентированность математических задач 
на всестороннее развитие интеллектуальных 
способностей студентов (развитие 
конвергентных и дивергентных способностей, 
обучаемости, познавательных стилей); 

- предоставление возможности выбора и 
реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов; 
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- сообразность формируемых 
математических, общекультурных и 
профессиональных компетенций [1, с. 466]. 

Назовём основные три сложности, в 
настоящий момент имеющие место при 
обучении математике в вузе, стратегическое 
разрешение которых является первоочередной 
задачей диверсификации математического 
образования в вузе: 

1. Обеспечение положительной мотивации 
студентов к математической деятельности как 
фактору личностного и профессионального 
роста. 

2. Интериоризация профессионально-
ориентированного содержания математической 
деятельности студентов.  

3. Организация поэтапной самостоятельной 
математической деятельности студентов 
(постановка математической проблемы; 
мотивация решения математической проблемы; 
отбор материала для решения математической 
проблемы; решение математической проблемы; 
самоконтроль; самооценка). 

Поиск оптимальных путей разрешения 
приведённых сложностей  предполагает 
обновление вузовского математического 
образования с сохранением лучших 
исторических и культурных традиций, заставляет 
обращаться к педагогическому опыту 
знаменитых учёных-педагогов и великих 
учителей, одним из которых является 
В.А. Сухомлинский. Несмотря на то, что 
большинство работ Василия Александровича 
предназначено для учителей 
общеобразовательных школ, некоторые из его 
советов нам видятся актуальными для 
современного математического образования. 

Так, рассматривая интерес как один из 
компонентов мотивации студентов к 
математической деятельности, при его 
обеспечении целесообразно руководствоваться 
следующими рекомендациями.  

«Стремитесь к тому, чтобы ученики сами 
открывали источники интереса, чтобы в этом 
открывании они чувствовали собственный труд и 
успех – само по себе это представляет один из 
важнейших источников интереса. … Первый 
источник, первая искорка интереса к знаниям – в 
подходе учителя к материалу, который объяс-
няется на уроке, к фактам, подвергающимся 
анализу. Знание истины рождается в сознании 
ученика из познания точек соприкосновения 
между фактами и явлениями, нитей, которыми 
эти факты и явления связываются. Готовясь к 
уроку, я всегда стремлюсь продумать, осмыслить 
как раз те точки соприкосновения, те нити, где 
благодаря сцеплению мыслей раскрывается что-
то новое, неожиданное в смысле познания истин 
и закономерностей окружающего мира.  

Источник интереса – и в применении 
знаний, в переживании чувства власти разума 
над фактами и явлениями. В самой глубине 
человеческого существа есть неискоренимая 
потребность чувствовать себя открывателем, 
исследователем, искателем. ... Но если нет пищи 
для нее – живого общения с фактами и 
явлениями, радости познания – эта потребность 
глохнет, а вместе с ней угасает и интерес к 
знаниям. Я вижу очень важную воспитательную 
задачу в том, чтобы постоянно поддерживать, 
углублять желание ученика быть открывателем, 
реализовать это его желание специальными 
методами работы. 

Чувство властелина знаний пробуждается у 
ученика сильное всего, конечно, тогда, когда он 
непосредственно что-то исследует, открывает, 
когда ученик схватывает конкретные факты, 
явления. Но есть и радость чистой мысли, - 
обобщающей, систематизирующей деятельности 
разума» (В.А. Сухомлинский) [3, с. 52]. 

Данный совет В.А. Сухомлинского видится 
нам актуальным в связи с тем, что 
диверсификация математического образования в 
вузе должна учитывать личностную и 
профессиональную специфику интересов 
обучаемого, преследовать достижение целей 
побуждения и удовлетворения познавательной 
потребности на занятиях по математическим 
дисциплинам, уважать особенности мышления, 
восприятия и психологии студента. 

Важной составляющей диверсификации 
математического образования в вузе является его 
профессионально-ориентированное содержание, 
отражающее связь (прямую или 
посредственную) математики с будущей 
профессией или представляющее ценность 
математики только в общеобразовательном 
смысле. В контексте интериоризации 
профессионально-ориентированного содержания 
математической деятельности студентов мы 
считаем целесообразными следующие советы 
В.А. Сухомлинского.  

«Стремитесь к тому, чтобы знания 
учащегося были не конечной целью, а средством, 
чтобы они не превращались в неподвижный, 
мертвый багаж, а жили в умственном труде 
школьника, в духовной жизни коллектива, во 
взаимоотношениях между школьниками, в том 
живом и непрерывном процессе обмена 
духовными богатствами, без которого нельзя 
представить полноценного интеллектуального, 
нравственного, эмоционального, эстетического 
развития. … 

В умственном труде учащихся на первом 
месте стоит не заучивание, не запоминание 
чужих мыслей, а размышление самого ученика 
как живое творчество, как познание предметов, 
вещей, явлений окружающего мира с помощью 
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слова, как познание в связи с этим тончайших 
оттенков самого слова. … 

Учить так, чтобы знания добывались с 
помощью уже имеющихся знаний – в этом, на 
мой взгляд, заключается высшее мастерство 
дидактика. 

Добывать знания – это значит открывать 
истину, отвечать на вопрос. 

Готовясь к уроку, надо продумывать 
материал под этим углом зрения – найти те 
незаметные с первого взгляда узелки, где 
происходит сцепление причинно-следственных 
связей, из которых и рождаются вопросы. Ведь 
вопросы пробуждают желание знать. 

Как подвести учеников к вопросу? 
Для этого необходимо знать, что надо 

рассказать, а что оставить недосказанным. 
Недосказанное – это как бы «затравка» для 
мышления школьников. Здесь никаких рецептов, 
подходящих на все случаи. Все зависит от 
содержания конкретного материала и от 
фактических знаний, уже имеющихся у 
школьников. Надо, чтобы думали, напрягали 
умственные силы все. … 

Ведите учеников к запоминанию через 
осмысливание (осознание), понимание 
многочисленных фактов, вещей, предметов, 
явлений. Не допускайте запоминания того, что 
еще не понятно, не осмысленно. Пусть от 
осмысливания фактов, вещей, явлений до 
глубокого понимания абстрактной истины 
(правила, формулы, закона, вывода) лежит через 
практическую работу, которая как раз и 
представляет собой овладение знаниями» 
(В.А. Сухомлинский) [3, с. 73]. 

В результате следования данным советам 
математическое образование из внешнего по 
отношению к студенту процесса обучения 
трансформируется в собственно познавательный 
процесс; происходит формирование 
интеллектуальных и творческих качеств 
личности посредством усвоения внешней 
математической деятельности. 

Важное значение при обучении математике 
в вузе имеет организация поэтапной 
самостоятельной математической деятельности 

студентов. «Обязательно должна быть на уроке 
самостоятельная работа, в процессе которой 
осмысливаются факты, и происходит переход к 
обобщающей истине» (В.А. Сухомлинский) [3, с. 
81]. 

В самостоятельной математической 
деятельности студентов мы выделяем несколько 
этапов: постановку математической проблемы, 
мотивацию решения математической проблемы, 
отбор материала для решения математической 
проблемы, решение математической проблемы, 
самоконтроль и самооценку. Такая своего рода 
обобщённая схема мышления выступает 
системообразующим фактором представления 
знаний и является средством добывания знаний 
из области незнания, т.е. выступает орудием 
организации мысли, мышления. 

Аккумулирование педагогического опыта 
преподавания математики не должно оставлять 
без внимания передовые дидактические идеи, 
имеющие место в других предметных областях. 
Диверсификация математического образования в 
вузе включает расширение дидактических 
принципов и приёмов, в том числе посредством 
адаптации некоторых педагогических положений 
различных уровней и направлений образования.  
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РОЛЬ КАЗКИ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Юлія БАБАЯН (Миколаїв) 

У статті представлено теоретичний аналіз понять «уява», «творча уява». Визначено роль казки у розвитку творчої 
уяви дітей молодшого шкільного віку. 

Ключові слова: творча особистість, уява, творча уява, фантазія, казка. 
В статье представлен теоретический анализ понятий «воображение», «творческое воображение». Определена роль 

сказки в развитии творческого воображения детей младшего школьного возраста.  
Ключевые слова: творческая личность, воображение, творческое воображение, фантазия, сказка. 
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Актуальність проблеми формування 
творчої уяви дітей обумовлена потребою 
суспільства у творчій, ініціативній особистості, 
здібної нетрадиційно і якісно розв’язувати 
існуючи проблеми, орієнтуватися у швидко 
мінливих умовах. Відродження України, її 
розвиток як могутньої незалежної держави 
значною мірою залежить від творчості та 
активності її громадян. Проблема творчого 
розвитку дитини є провідною в усіх державних 
документах про освіту. 

У сучасній педагогіці і психології казка все 
частіше розглядається як різноманітне джерело 
особистісного розвитку. Казка є одним з 
найважливіших засобів формування особистості. 
Як відмічає Ю.О. Лебедєва, «будь-яка казка 
орієнтована на соціально-педагогічний ефект: 
вона навчає, виховує, попереджує, спонукає до 
діяльності і навіть лікує» [6, с. 23].  

Мета даної статті полягає у тому, щоб на 
основі теоретичного аналізу проблеми розвитку 
творчої особистості виявити роль казки у 
розвитку творчої уяви дітей молодшого 
шкільного віку. 

Питання про значення сприйняття і 
переживання казки для психічного розвитку 
дитини, становлення її як особистості, розкриття 
творчого потенціалу залишається актуальним у 
психолого-педагогічній літературі. Казка не 
тільки культурологічний феномен, але й 
феномен психологічний, як форма духовного 
життя досвіду людини. 

Механізм смислопізнання в процесі 
сприйняття і переживання казки дитиною 
досліджує О. В. Запорожець. Він пише про 
існування особливого виду емоційного пізнання, 
при якому людина відображає дійсність у формі 
емоційних образів. У дітей породження образів 
цього емоційного пізнання часто відбувається у 
процесі сприйняття художнього твору. Під 
впливом слухання у дитини виникає співчуття до 
герою і складається емоційний образ подій і 
взаємовідносин. 

Емоція образу відображає внутрішні зміни, 
які відбуваються у глибині сутнісних 
характеристик людини. У дитячий свідомості 
зовнішня картина ситуації, відображена у казці, 
поєднується з картиною тих хвилювань, які 
викликає у дитини ця ситуація. Співпереживання 
герою казки спочатку складається як зовнішня 
розгорнута дійсність співучасті у подіях, які 
сприймаються і переживаються. Лише потім 
вона переходить у внутрішній план – план 
емоційного сприйняття. У формуванні 
емоційного передбачення наслідків власних дій 
велике значення мають образи словесного опису 
і наочного зображення подій. 

Уява і творчість тісно пов’язані між собою: 
уява формується в процесі творчої діяльності. 

Щоб створити нові образи, необхідна особлива 
оригінальність, пластичність і творча 
самостійність уяви. 

Дослідженням такого психічного процесу, 
як уява, займались Л.Виготський, В.Давидов, 
Л.Коршунова, С.Рубінштейн та інші. Уява 
розуміється як здатність створювати нові чуттєві 
і мислені образи у людській свідомості на основі 
перетворення отриманих від дійсності вражень. 

У науковій літературі існує дуже багато 
підходів до визначення уяви.  

Так, С. Рубінштейн пише: «Уява – це відхід 
від минулого досвіду, це перетворення даного та 
породження на цій основі нових образів, які є і 
продуктами творчої діяльності людини, і 
прообразами для неї» [5, с.345]. 

Л. Виготський вважає, що «уява не 
повторює вражень, які накопичені раніше, а 
будує якісь нові ряди з раніше накопичених 
вражень. Таким чином, привнесення нового в 
наші враження і зміна цих вражень так, що в 
результаті виникає новий, раніше не існуючий 
образ, складає основу тієї діяльності, яку ми 
називаємо уявою» [1, с.352].  

Згідно Є. Ігнатьєву, «основна ознака 
процесу уяви полягає у перетворенні і переробці 
даних і матеріалів минулого досвіду, в результаті 
чого виходить нове уявлення» [3, c.24].  

Як видно з визначень, суттєвою ознакою 
уяви вважається здатність суб'єкта створювати 
нові образи.  

Уява – це необхідний елемент творчої 
діяльності людини, що виражається в побудові 
образу продуктів праці і забезпечує створення 
програми поведінки у тих випадках, коли 
проблемна ситуація характеризується 
невизначеністю. Взаємодіючи з об'єктивним 
світом, людина не тільки сприймає, запам'ятовує, 
осмислює цей світ, а й створює образи того, з 
чим вона безпосередньо не зустрічається. Ці 
образи можуть відображати події, факти, явища, 
свідком яких вона не була.  

Уява виникає на ґрунті потреби в 
передбаченні результатів дії: первісна людина не 
могла б виконувати дію, не усвідомлюючи її 
мети. Можливості задоволення такої потреби 
приховані, очевидно, в пам`яті. Саме уявлення 
пам`яті, які в образній формі закріплюють досвід 
взаємин людини з природою, створюють 
підстави для відображення очікуваного. Вже 
вони несуть у собі значення, користуючись 
якими людина будує образ світу, спочатку 
мимовільно,а потім і довільно оперуючи 
наочними образами реальності.  

Л.Виготський наголошує на тому, що 
суттєвою для уяви є спрямованість свідомості, 
яка полягає у відході від дійсності у відому 
відносно автономну діяльність свідомості, яка 
відрізняється від пізнання дійсності. Уява – 
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частина свідомості особистості, один з 
пізнавальних процесів; у ній своєрідно, 
неповторно відбивається зовнішній світ; вона 
дозволяє програмувати не лише нашу майбутню 
поведінку, але уявляти можливі умови, в яких ця 
поведінка буде здійснюватися.  

Ряд дослідників (Е. Кравцова, О. Дяченко, 
Р. Нємов) відмічають, що характер провідної 
діяльності дітей молодшого шкільного віку надає 
можливості для розвитку творчої уяви у процесі 
навчальної діяльності.   О. Дяченко звертає увагу 
на необхідність і своєчасність розвитку творчої 
уяви у молодшому шкільному віці, відмічає, що 
в процесі шкільного навчання тренуються такі 
психічні процеси, як пам'ять, сприйняття і 
мислення, а розвитку творчої уяви приділяється 
недостатня увага [2]. 

Уява безпосередньо пов’язана з фантазією. 
У процесі розвитку уява виступає посиланням до 
дій людини, за допомогою яких людина змінює 
дійсність. У кожній дії знаходиться шматочок 
фантазії, і розвиток уяви як перетворення 
дійсності у свідомості тісно пов’язаний з 
реальним перетворенням її у практиці [5, с.346]. 
Уточнимо ці два поняття. Уява моделює реальні 
поняття і ситуації, які можуть виникати при 
взаємодії цих понять. Фантазія моделює або 
нереальні ситуації на основі реальних понять, 
або нереальні поняття і, відповідно, нереальні 
ситуації.  

Найбагатшим джерелом розвитку фантазії 
дитини є казка. До аналізу казок все частіше 
звертаються психологи, кажучи про те, що казки 
впливають на розвиток особистості та поведінки. 
Вченими доведено, що читання казок необхідно 
для розвитку мислення маленької 
дитини. Казка вчить малюка думати, оцінювати 
вчинки героїв, тренує пам'ять і увагу, розвиває 
мову. А головне, казка виступає своєрідним 
тренінгом життєвих вмінь для дитини, яка осягає 
навколишній світ.  

Над проблемою розвитку фантазії у дітей 
працював Дж. Родарі. Він пропонував 
«переробляти класичні казки, популяризуючи їх 
у формі ігор» [4, с.60], і тим самим розвивати 
фантазію школярів. Важливість казки, на думку 
Дж. Родарі, полягає в тому, що саме казка 
виступає засобом залучення дитини до 
довколишнього життя, до світу людської долі, до 
світу історії. Казка – це джерело, з якого дитина 
черпає відомості про реальність, яка їй ще не 
відома, про яку вона ще нічого не знає. У 
структурі казки дитина бачить структуру власної 
уяви і в той же час розвиває її у собі, створюючи 
один із найнеобхідніших засобів пізнання світу, 
оволодіння реальністю, вважає Дж. Родарі. 

Дж. Родарі підкреслював, що «діти довго 
залишаються у відношенні до казок 
консервативними; вони не хочуть щось 
змінювати у них, наполягають на тому, щоб 

казка розповідалася одним й тим самим чином і 
майже одними й тими самими словами» [4, с.47]. 
Потім, на його думку, настає мить, коли 
народжується потреба у нових враженнях від 
старої казки. І тоді діти придумують для неї нову 
кінцівку чи наділяють героя новими 
властивостями, що сприяє розвитку в дітей 
зв’язного мовлення, розумінню можливості 
підбирати слова зі схожим чи протилежним 
значенням. 

Дж. Родарі пропонує такі прийоми для 
розвитку дитячої уяви: «перебріхування казок», 
«Червона Шапочка і гелікоптер», «казки 
навиворіт», «а що було далі?», «салат із казок», 
«казка-калька», «карти Проппа», «казка у 
заданому ключі», «аналіз образу», «оповідання 
за столом», «подорож власним будинком», 
«іграшка як персонаж» тощо. 

Видатні українські педагоги завжди були 
високої думки про виховне і освітнє значення 
казок і вказували на необхідність їх широкого 
використання в педагогічній теорії. «Теоретичне 
життя розуму, – писав К. Ушинський, – зміцнює 
розум, але тільки практичне життя почуттів і 
волі створює переконання. Цю просту і наочну 
істину забувають батьки, вихователі і вчителі, які 
думають тільки моральними повчаннями 
створити переконання. Ці повчання вносять 
частку в освіту і зміцнення розуму, але можуть 
бути так засвоєні дитиною, що ніяк не 
позначаться на позитивних переконаннях, більше 
того, вони можуть утворитись, але бути 
протилежними тому змісту, який мало навчання» 
[8, c. 321].  

Різноманітні аспекти виховної системи 
казок, їх педагогічна спрямованість знайшли 
глибоке осмислення у творчості українських 
письменників і педагогів, таких як Г. Сковорода, 
К. Ушинський, І. Франко, М.Вовчок, С. Русова, 
О. Іваненко та ін. Характерною у цьому плані є 
передмова І. Франка до збірки казок «Коли ще 
звірі говорили». Ставлячи перед собою суто 
педагогічну мету, автор висловив бажання, щоб 
на основі казок наші діти в інтересі здорового і 
морального розвою якнайдовше витали 
фантазією в тім світі простих характерів і 
простих відносин, у світі, де все видно і ясно. 
Звідси вони винесуть перші і міцні замилування 
до чесноти, правдомовності і справедливості, а 
надто любов до природи і охоту придивлятися 
близько її творам, прислухатися її таємній мові, 
чути себе близькими до неї, підглядати, а далі 
просліджувати її великі загадки.  

З жанром казки пов’язана творчість Лесі 
Українки, Михайла Коцюбинського, Наталі 
Забіли, Івана Неходи, Григорія Тютюнника. Нині 
в жанрі казки плідно працюють Оксана Іваненко, 
Анатолій Дімаров, Богдан Чалий, Анатолій 
Костецький та ін. 
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Новатором же використання казок у 
навчанні і вихованні був Василь Олександрович 
Сухомлинський. «Казки школи під блакитним 
небом» видатного педагога стали справжньою 
абеткою добротворення, школою виховання 
почуттів і розвитку духовності учнів. Дієвість 
впливу казки на учнів ґрунтується на чудодійній 
властивості перетворювати звичайний світ у 
незвичайний, в якому розмовляють рослини і 
тварини, відкриваються таємниці світобудови, 
закони добротворення й прекрасного життя. 
В. Сухомлинський розумів, що казку можна 
використовувати як засіб розвитку мислення і 
мови дитини, коли діти не тільки будуть слухати 
казки, а самі їх творити. І таким чином 
одночасно вирішувалось три завдання: по-перше, 
дитина, створюючи казкові образи, розвиває 
образне мислення, по-друге, казкові образи треба 
зв’язати між собою, при цьому розвиваються 
творчі здібності, по-третє, все це треба 
висловити мовою. Таким чином, у дитини 
одночасно розвиваються образне мислення, 
творчі здібності і мова. 

В. Сухомлинський пише: «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» [7, с. 153]. 

Науково-педагогічна спадщина 
В. Сухомлинського є багатомірним і складним 
явищем. Цінним для розуміння педагогічної 
творчості видатного педагога є праці 
вітчизняних вчених М. Антонця, В. Бондаря, О. 
Мазуркевича, О. Сухомлинської, О. Савченко, 
М. Ярмаченка. 

В. Сухомлинський приділяв велику увагу 
вивченню рідної мови. Особливо цікавим з цього 
приводу є використання казок В. 
Сухомлинського на уроках рідної мови. 
Унікальність казок полягає у тому, що на 
доступній дитячому сприйманні мови поступово 
і послідовно викладено філософські принципи 
світобудови, утверджено гуманістичний образ 
людини-добротворця.  

Видатний педагог називав казку «активною 
творчістю», яка захоплює всі сфери духовного 
життя дитини, її розум, почуття, волю. 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної 
і художньої літератури дає підстави 
стверджувати, що народні і авторські казки 
мають величезний виховний зміст і 
психологічний вплив на дитину. Казка для 
дитини є не просто фантазією, але особливою 
реальністю, яка допомагає встановити для себе 
світ людських почуттів, відношень, 
найважливіших моральних категорій, у 
подальшому – світ життєвих смислів. Казка 
виводить дитину за рамки буденного життя і 
допомагає подолати відстань між житейськими і 
життєвими смислами.  

Творчо використовуючи досвід Вітторіно да 
Фельтре, Я. Коменського, Я. Корчака, 
А. Макаренка, М. Пирогова, Л. Толстого, 
К.Ушинського В. Сухомлинський зрозумів, що 
казку можна використовувати як засіб розвитку 
мислення і мови дитини, коли діти не лише 
будуть слухати казки, а й самі їх творити. 
В. Сухомлинський вважав, що без казки – живої, 
яскравої, яка заволоділа свідомістю і почуттям 
дитини, – неможливо уявити мислення і 
дитячого мовлення, як ступеня людського 
мислення і мови. Завдяки казці дитина пізнає 
світ не тільки розумом, а й серцем, і не тільки 
лунає, а й відгукується на події і явища 
навколишнього світу, виражає своє ставлення до 
добра і зла [7]. 

Отже, казка для дитини – це не просто казка, 
не тільки літературний твір, не просто гра, це – 
життя, це – відповідний можливостям дитини 
засіб матеріалізації хвилюючих її відносин і 
обставин, категорій добра і зла, багатополярності 
й відносності соціальних оцінок. Казка – це 
дивовижний за силою психологічного впливу 
засіб роботи з внутрішнім світом дитини, 
потужний інструмент розвитку її творчої 
особистості. 
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В. СУХОМЛИНСЬКОГО) 

Наталія БАЙДАК (с. Пантазіївка, Кіровоградська обл.) 
У статті розкриті погляди видатного вітчизняного педагога Василя Олександровича Сухомлинського на особливості 

аналізу художніх творів на уроках літератури.  
Ключові слова: педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, аналіз тексту, інтерпретація твору , принципи шкільного 

аналізу тексту. 
В статье раскрываются взгляды выдающегося отечественного педагога Василия Александровича Сухомлинского на 

особенности анализа художественных произведений на уроках литературы. 
Ключевые слова: педагогическое наследие В.А. Сухомлинского, анализ текста, принципы школьного анализа текста, 

интерпретация произведения. 
На сучасному етапі реформування 

літературної освіти школярів важливо мати таку 
особистість, яка здатна легко добувати, 
переробляти інформацію, отриману з різних 
джерел, застосовувати її для індивідуального 
розвитку, вести діалог на принципах 
толерантності та гуманізму. У реальному житті 
учень може стати конкурентоспроможним та 
успішним за умови високої мовленнєвої 
культури, активної мовленнєвої діяльності та 
цільового використання засобів комунікації. 

Перед учителем світової літератури 
з’являється потреба вчити дітей не технічному 
оформленню висловлювання, а інтерпретації, 
творчості на тлі художнього твору, адже 
результатом читацької діяльності є здатність 
побудувати усне чи писемне мовлення у 
відповідності до жанрово – стильової манери 
письма автора, а також вести монолог, діалог, 
полілог, вибудовувати і вести дискусію, 
виголошувати промову тощо. 

Однак, особливість і усного, і письмового 
мовлення полягає у тому, що воно наділене 
високим ступенем імпровізаційності, адже 
мовець має в будь-якій мовленнєвій ситуації 
точно висловити свою думку. Недостатній 
словниковий запас у сучасного учня може 
дезорієнтувати його у подібній ситуації. Саме 
тому для вчителя літератури, поряд з читацькою 
компетентністю, значимою є комунікативно-
мовленнєва. Адже дану компетентність 
необхідно формувати не лише на уроках 
зв’язного мовлення, але й у системі уроків, 
позаяк словниковий запас учнів потребує 
мотивації, постійних тренінгів умінь і навичок. 
Поряд з цим, варто пам’ятати, що в практичному 
використанні мовлення не зводиться до 

монологів та письмових робіт. Як правило, учні 
повинні стати і оратором, і співрозмовником, і 
опонентом, і доповідачем. 

Комунікативно-мовленнєву потребу можна 
сформувати, якщо учень усвідомить, що 
оволодівши особливостями аналізу художніх 
творів, він розширить свої можливості 
спілкуватися, точно висловлювати свої думки, 
презентувати себе та продукт своєї діяльності.  

Таким чином, серед стратегічних завдань 
літературної освіти є формування 
комунікативно-мовленнєвої компетенції учня як 
засобу володіння текстоінтерпретувальною та 
текстотворчою компетенціями. Наукові підходи 
до формування комунікативно-мовленнєвої 
компетентності розкрито в працях учених-
методистів: А. Ситченка та В. Шуляра 
(методологія викладання літератури та роль 
учителя у формуванні літературної 
компетентності); Л. Мірошниченко (читач у 
просторі сучасного уроку світової літератури); 
Ж. Клименко (формування іномовної 
компетенції читачів засобами перекладних 
творів); Юрія Ковбасенка (формування здатності 
читача до інтерпретації модернових і 
постмодернових творів під час їх філологічного 
аналізу). 

І тому, якщо ми хочемо сформувати по-
справжньому культурних читачів, варто 
визначити шляхи, якими відбувається залучення 
учнів до кращих здобутків світової літератури. А 
ці шляхи починаються з однієї відправної 
точки – аналізу тексту. Хоч які б методичні 
прийоми обрав учитель, які б інноваційні 
технології він використовував на уроці, усі вони 
мають бути зумовлені самим твором і 
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специфікою його аналізу. Тільки твір і його 
аналіз визначають методику його вивчення. 

Проте аналіз художнього твору завжди 
викликав чимало проблем і труднощів у 
вчителів. Як аналізувати художній твір у 
середніх і старших класах? Які шляхи для цього 
обрати? Як сформувати в учнів навички аналізу 
художнього твору? Усі ці питання доводиться 
вирішувати вчителям-словесниками щодня.  

В період активних пошуків ефективних 
форм, методів і прийомів роботи, що сприяють 
поліпшенню літературної освіти учнів, досвід 
В.Сухомлинського допоможе в розв’язанні цих 
важливих питань. 

Саме в розробці вивчення читацьких 
інтересів учнів, у методиці роботи з книгою 
найбільшою мірою проявилася сутність 
новаторської діяльності В. Сухомлинського не 
тільки як педагога, але й як словесника. З 
окремих висловлювань про викладання 
літератури, особливо присвячених аналізу, 
вибудовується чітка система поглядів В. 
Сухомлинського на цю проблему. Хоча 
теоретичні судження педагога не закріплені 
конкретними прикладами аналізів текстів, але 
своєю загальною постановкою вони мають 
велике значення для сучасної школи.  

Мета статті: сформулювати основні 
теоретичні засади аналізу літературного твору в 
педагогічній діяльності В. Сухомлинського.  

Інтерес до теоретичних ідей минулого є 
однією з прикмет зрілості науки, усвідомленою 
готовністю осмислити історію з позиції 
сучасності. На привеликий жаль, нерідко 
виявляється, що в арсеналі минулого 
знаходиться немало відкриттів та ідей, справжня 
актуальність яких розуміється лише з бігом часу. 

Новаторські підходи педагога до вивчення 
літератури роблять навчальний процес 
ефективним, цікавим, різноманітним, що сприяє 
формуванню всебічно розвинених, творчих 
громадян України. Учителі, які використовують 
педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського, 
зокрема нестандартні форми проведення уроків 
(уроки-диспути, уроки-подорожі в природу, 
семінари, конференції), підтверджують дійовість 
і ефективність таких підходів до вивчення 
літератури. 

Надаючи особливого значення методиці 
викладання літератури в становленні молодої 
людини, розв’язанні тих завдань, котрі стоять 
перед школою, В. Сухомлинський постійно дбав 
про удосконалення викладання літератури, про 
знання, котрими повинні володіти учні, про 
розв’язання тих проблем, що виникають у 
словесника. 

Аналіз художнього твору в школі, на думку 
вчителя, повинен розкрити перед учнем 
естетичну цінність твору, який вивчається на 

уроці. Для цього необхідно в першу чергу 
звертатися безпосередньо до тексту художнього 
твору – до його читання. 

“Як учитель музики несе на урок скрипку, а 
не книгу про скрипку, так і в устах викладача на 
уроці літератури повинне звучати художнє 
слово, що розкриває ідею, а не сумовиту 
розповідь про ідею”, - писав В. Сухомлинський 
[1, с. 43]. Щоб осягнути зміст і значущість 
художнього твору вчителю й учневі необхідно 
оволодіти методикою літературознавчого аналізу 
твору. Під поняттям “аналіз літературного 
твору” розуміють розчленування або розклад 
цілого на складові частини й вивчення кожної з 
цих частин окремо [2, с. 38]. Будь-яка версія 
аналізу базується на всебічному вивченні 
художнього твору. 

Питання про шляхи аналізу літературного 
твору в школі досить дискусійне. На сучасному 
етапі є слушною думка О.Чиркова, котрий 
запропонував такі шляхи шкільного аналізу 
твору: текстуальний (коли розглядається текст 
сам по собі, у його цілісності й розмаїтті 
художніх компонентів), контекстуальний (коли 
текст аналізується відповідно до певного 
історико-літературного контексту з урахуванням 
напряму, жанру, течії, філософської думки, 
розвитку культури тощо) та інтертекстуальний 
(коли встановлюються міжтекстові зв’язки на 
різних рівнях художніх творів). 

Однак питання про шляхи аналізу 
художнього твору в школі лишається ще 
відкритим. І тут велику роль має відіграти досвід 
учителів-практиків, оскільки великого значення 
у процесі викладання курсу літератури 
набувають не тільки загальні шляхи аналізу, а й 
шляхи конкретні, придатні для кожного 
окремого тексту. А конкретних шляхів існує 
безліч. Шлях аналізу художнього твору – це той 
ключ, яким учитель «відкриває» твір для учнів, 
уводить їх у його неповторний світ.  

У практичній діяльності учителя літератури 
Василем Олександровичем простежується така 
послідовність розгляду літературного твору: 

1. Тема та ідейний зміст твору. 
2. Образи і їх взаємозв’язок. 
3. Композиція. 
4. Ідея твору, його суспільне значення. 
5. Мова твору. 
6. Місце твору в історико-літературному 

процесі [4, с. 58]. 
Оскільки аналіз художнього твору має 

виховний характер, готує учня до життя, формує 
його ідейно-моральні переконання, виробляє 
ціннісні орієнтири, то ця проблема знайшла своє 
відображення в педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського. 

Серед традиційних принципів літературної 
освіти визначено шкільний аналіз, інтерпретацію 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 36

твору та комунікативність. Сучасний досвід 
переконує в необхідності нових принципів: 
нерепресивної свідомості, толерантності; 
вивчення літератури в контексті розвитку 
культури й мистецтва (у зв’язку з живописом, 
музикою, кіно та інших видів мистецтва); 
діалогізму (літературна освіта актуалізує 
розвиток зв’язного мовлення школярів). 
Концепція літературної освіти в 11-річній 
загальноосвітній школі одним із завдань 
літературної освіти виокремлює розвиток 
зв’язного мовлення. Чинна програма зі світової 
літератури визначає, що «…важливим аспектом 
підготовки учня є надання йому в процесі 
вивчення зарубіжної літератури не лише 
літературної, а й мовної освіти. Адже жодні 
лінгвістичні вправи не замінять навичок 
користування мовою…» . Працюючи з 
вершинними творами в найкращих українських 
перекладах, учні опановують саме нормативну 
літературну мову як інтегрований показник 
власного особистісного зростання.  

В. Сухомлинський розглядав формування 
особистості засобами «живого слова». Сюжетно-
змістовні лінії співробітництва вчителя 
літератури з учнем-читачем за компетентнісно-
діяльнісною парадигмою розглядає В. Шуляр. 
Вирішення цієї проблеми представлено також у 
роботах М. Бахтіна, В. Біблера, Є. Ільїна. 
Психологічне обґрунтування цього питання 
знаходимо у спадщині відомого психолога І. 
Виготського, І. Синиці. 

В. Сухомлинський розумів, що виховати 
учня засобами літератури, дати знання з 
літератури та на їх основі розвинути певні 
вміння та навички не просто. Тому він і вважав 
викладання словесності однією із найскладніших 
справ у всьому навчально-виховному процесі. 

Вважаючи кінцевою метою вивчення 
літератури становлення духовного світу людини, 
Василь Олександрович розумів, що учитель не 
завжди має можливість бачити наслідки своєї 
роботи, що інколи цілі десятиліття відділяють 
посів від жнив. “Інженером можна стати за п’ять 
років; учитися на людину треба все життя, – 
говорив В. Сухомлинський, – а для того, щоб 
засівати ниву, треба підготувати ґрунт, відібрати 
по зернині насіння – тільки тоді заколоситься 
багатий урожай”[7, с. 29]. Фактично Василь 
Олександрович орієнтував учня на вічне 
учнівство, а вчителя на вічний пошук. Але він 
був глибоко переконаний, що цей спільний 
процес безмежного росту і є вірним шляхом, 
який забезпечує здійснення головної мети не 
лише викладання української літератури, але й 
усього навчання в школі – виховання 
громадянина і людини. 

Виконуючи завдання нестандартного типу, 
учні на щабель вище підносяться до розуміння 
тексту, вільно висловлюють думки, оцінюють 

себе, стають красномовнішими і впевненішими, 
що свідчить про їхню адаптованість у 
літературному середовищі . 

Вдалі нетрадиційні форми уроку сприяють 
успішній реалізації окресленої діяльності : урок-
дослідження: «Поет на зламі двох епох»;урок-
пошук: «Як не перетворитися на ліліпута?» (За 
Дж. Свіфтом), урок-дискусія: «Чи врятує краса 
світ?» (За О. Вайльдом); урок-застереження: 
«Почути прекрасне і не залишатися 
байдужими!»; урок-порівняння: «Печорін та 
Онєгін :життєві ідеали та принципи». 

Такі уроки потребують ретельного 
моделювання, у результаті чого вибудовується 
структура, яка враховує запити учня і втілює 
ідею діяльнісно-компетентнісного навчанняю. У 
статтях учителя знаходимо: “У знанні літератури 
на перше місце висувається розуміння ідейних та 
естетичних критеріїв художнього твору, глибоко 
особисте, емоційно-моральне ставлення до 
загальнолюдських цінностей” [3, с. 226]. 

 Щоб учень повністю сприйняв 
літературний матеріал, а не просто механічно 
заучив його, В. Сухомлинський рекомендує 
давати завдання, котрі б не дозволяли замінити 
художній твір підручником. 

Принципам шкільного аналізу художнього 
твору В. Сухомлинський надавав 
першочергового значення і вважав, що, 
аналізуючи твір, необхідно:  

а) постійно звертатися до тексту; 
б) дотримуватися загальнодидактичних і 

специфічних принципів аналізу; 
в) повсякчас звертати увагу до учнів, до 

їхніх почуттів, до сприймання ними твору;  
г) залучати життєвий досвід школяра для 

кращого розуміння художнього твору;  
д) враховувати зв’язок твору з сучасністю. 
Аналіз художнього твору повинен бути 

спрямований на виховання, формування ідейно-
моральних переконань учнів, вироблення 
ціннісних орієнтацій. 

Отже, В. Сухомлинський до аналізу 
літературного твору ставив такі вимоги: 

1) у процесі аналізу необхідно відкривати 
учням естетичну цінність літературного твору, 
знайомити їх з теоретико-літературними 
поняттями, формувати уявлення про умовності 
мистецтва, але робити це обережно, не 
випереджаючи їх читацького досвіду; 

2) він не повинен перетворюватися в 
безпристрасне дослідження, а має 
супроводжуватися почуттями вчителя й 
спрямовуватися до сердець учнів; 

3) у процесі аналізу твору необхідно 
враховувати думки й почуття школярів, 
сприймання ними тексту, враховувати їхній 
життєвий досвід. 

Погляди Василя Олександровича на 
шкільний аналіз літературного твору багато в 
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чому визначають його вимоги до знань учнів з 
літератури. 

В. Сухомлинський зазначав, що знати 
літературу – це не однаково, що знати фізику і 
хімію. Знати літературу, “це зовсім особливе 
поняття”, яке не можна зводити до “порції знань” 
з підручника, “до запасу фактів” [3, с. 226]. 

У результаті багатьох досліджень проблеми 
аналізу твору в спадщині В.Сухомлинського, 
визначено ставлення педагога до специфіки 
знань учнів із літератури. Вони, на думку 
педагога, складаються з двох органічно 
пов’язаних частин: розуміння учнями матеріалу 
та ставлення до матеріалу, що вивчається. 

В. Сухомлинський не лише методист-
теоретик і словесник-практик, він перш за все 
вчитель. Тому вирішував проблеми вивчення 
літератури, виходячи із загальних завдань 
навчання й виховання учнів. Він ставив питання 
про значення й роль літератури у вихованні 
творчо активної, всебічно розвиненої особистості 
не в межах самого предмета, а в межах усіх 
шкільних дисциплін. Вважаючи основним 
завданням школи виховання всебічно 
розвиненої, творчо активної особистості, Василь 
Олександрович для її розв’язання завжди 
звертався до літератури. 

Педагог-практик один із перших 
сформулював основні положення розвиваючого 
вивчення літератури, яке в 60-і роки тільки 
зароджувалось. З них у просторі особистісно 
зорієнтованого навчання на уроках літератури 
актуальними є такі: 

1. Людина не лише пізнає світ, а й своєю 
працею змінює його до себе. 

2. Література стає підручником життя 
завдяки тому, що пробуджує моральні й 
естетичні почуття в їх тісній єдності. 

3. Сприймання художнього твору глибоко 
індивідуальне, і важливо, щоб кожен проник у 
задум письменника. 

4. Розумове виховання – одна з головних 
ланок навчально-виховного процесу. Потрібна 
спеціальна робота, спрямована на те, щоб дитина 
вміла думати. 

5. Процес формування вмінь має бути 
керованим, розподіленим у часі, спеціально 
організованим. 

6. У вивченні конкретного матеріалу 
важливим інструментом є різні настанови – те, 
що зберігається в пам’яті і служить ключем до 
пояснення нових явищ. 

Говорячи про необхідну єдність морального 
й естетичного впливу художнього твору на 
учнів, В. Сухомлинський вказує на діалектичний 
зв’язок цих протилежностей у явищах мистецтва, 
внаслідок чого відбувається наближення 
сприймачів до усвідомлення авторського задуму 
й адекватного переживання прочитаного. 

Оскільки процес сприймання й емоційної оцінки 
твору глибоко індивідуальний, підкреслював В. 
Сухомлинський, дуже важливо, щоб кожен учень 
усвідомлював авторський задум. Збагатившись 
авторським ставленням до життя, учні 
вноситимуть певні корективи у власні ціннісні 
орієнтири [5, с. 235-236]. 

В основі вивчення й аналізу художнього 
твору педагог рекомендував керуватися 
загальнодидактичними та специфічними 
принципами, надаючи особливого значення 
первинному читанню тексту. 

Отже, до аналізу літературного твору 
В.О. Сухомлинський ставив такі вимоги: 

1) у процесі аналізу твору необхідно 
відкривати учням естетичну цінність твору; 

2) він не повинен перетворюватися в 
безпристрасне дослідження; 

3) у процесі аналізу твору необхідно 
враховувати думки й почуття школярів, 
сприймання ними тексту. 

Вимоги до аналізу твору визначали і вимоги 
до знань учнів з літератури. На думку педагога, 
знання з літератури складаються з двох, 
органічно пов’язаних між собою частин: із 
розуміння учнями матеріалу та із ставлення до 
нього. Аналіз художнього твору на уроках 
літератури повинен узгоджуватися із завданнями 
сучасності, враховувати життєвий досвід учнів і 
не випереджати їх читацького досвіду. 
Стверджена В. Сухомлинським необхідність 
керованого педагогічного впливу на учнів тісно 
пов’язана з цілеспрямованим вихованням 
особистості й відповідає глобальній дидактичній 
меті. 

Отже, аналіз художнього твору – це справа 
надзвичайно складна, але й цікава. Не можна 
погодитися з думкою деяких учителів, які 
вважають, що твори треба просто читати з 
цікавістю. А звідки ж виникне ця зацікавленість? 
Що сформує стійкий інтерес учнів до світової 
літератури?  

Тільки постійна й наполеглива робота з 
розвитку вмінь і навичок аналізу тексту 
допоможе нашим учням стати справді 
культурними читачами. 

Під час роботи з навчальним матеріалом 
учні рідко залишаються байдужими, з’являється 
особистісна зацікавленість книгою, процес 
аналізу твору перетворюється в акт самоаналізу, 
заглиблення у власний аксіологічний простір. 
Творча партнерська взаємодія вчителя і учня 
веде до формування толерантної особистості, 
здатної до самопізнання, саморозвитку. Головне, 
що учні здатні усвідомити, що наше призначення 
в цьому світі – вчитися заради відкриття нових 
неосяжних світів. Непізнані світи незліченні, і 
всі вони тут, перед нами. Ми ще тільки на 
самому початку шляху. 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 38

Оскільки проблема аналізу літературних 
творів є актуальною, погляди В. Сухомлинського 
на вивчення літератури мають неоціненне 
значення не лише для історії методики, а й для 
сучасної методичної теорії й практики. 
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УДК 378.147 

ФОРМИ І МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Ірина БАТРУН (Харків)  

У статті розглянуті методичні засади формування творчої особистості, які викладені в науково-практичній 
спадщині В. О. Сухомлинського. Автор наголошує на тому, що методичний підхід, який запропонував В. О. Сухомлинськи , 
випередив свій час, збігається за своєю суттю із сучасними ідеями формування креативної особистості, дає можливість 
створити унікальний педагогічний простір, в якому кожна дитина має можливість для повноцінної творчої 
самореалізації. 

Ключові слова: В. О. Сухомлинський, творчість, креативність, виховання, особистість. 
В статье рассмотрены методические основы формирования творческой личности, которые изложены в научно-

практическом наследии В. А. Сухомлинского. Автор подчеркивает, что методический подход, который предложил  
В. А. Сухомлинский, опередил свое время и совпадает по своей сути с современными идеями формирования креативной 
личности, дает возможность создать уникальный педагогический простор, в котором каждый ребенок имеет 
возможность для полноценной творческой самореализации. 

Ключевые слова: В. А. Сухомлинский, творчество, креативность, воспитание, личность. 
Актуальність теми. Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського має різноплановий і 
багатоаспектний характер. Його творчість поза 
вимірювань часом, поза вимірювань будь-якої 
педагогічної або освітньої галузі науки і 
практики. На будь-які питання сьогоднішньої 
науки і практики ми знаходимо відповідь у 
науково-педагогічній спадщині вченого, 
Педагога з великої літери, в цьому невичерпному 
джерелі інноваційної думки, безсмертної і 
багатющої скарбниці педагогічного досвіду, 
мудрості, натхнення. 

У педагогічній спадщині вченого можна 
знайти вичерпні відповіді на багато актуальних 
питань освіти і виховання, розвитку та 
підготовки дітей до дорослого життя. Одним з 
напрямів, які активно розробляв 
В. О. Сухомлинський у своїй науково-практичній 
діяльності була проблема формування творчої 
особистості – одна з центральних проблем 
сучасної педагогіки. 

Аналіз останніх публікацій. Всі 
дослідники, такі як Н. Ваганова, Н. Кардашов, Р. 
Павлюк, С. Литвиненко та інші, у своїх працях 
однозначно оцінюють важливість формування 
творчої особистості в педагогічному процесі, 

ототожнюють цю якість із поняттям 
«креативність». Термін «креативність» у 
педагогіці та психології набув поширення на 
Заході у 60-ті роки XX століття після публікацій 
робіт Дж. Гілфорда, завдяки яким фактично 
народжується сучасна психологія творчої 
обдарованості (психологія креативності). 
Досліджуючи інтелектуальні здібності людини, 
структуру її інтелекту, Дж. Гілфорд виділив два 
базові типи мислення: дивергентний і 
конвергентний. Конвергентне мислення 
спрямоване на аналізі всіх наявних способів 
розв’язання задачі, з тим, щоб вибрати з них 
єдиний правильний. У свою чергу С. Литвиненко 
вважає креативність рисою творчо-обдарованої 
людини, яка пов’язана із створенням нею нових 
матеріальних та ідеальних продуктів [4, с. 216].  

Р. О. Павлюк вважає, що одним з проявів 
креативності дитини є те, що практично у всіх 
справах вона намагається досягти успіху, а у 
деяких – найвищих результатів. До креативних 
особливостей дитини відносяться 
вмотивованість у пошуках нових засобів 
вирішення проблеми, результатом чого стає 
оригінальний творчий продукт [3]. Так, 
дослідниця Н. Ваганова виділяє такі основні 
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риси креативності: оригінальність, бажання 
виявити творчу активність, здійснювати 
самостійні пошуки, приймати свої власні 
рішення, досліджувати та експериментувати [1, 
с. 17]. 

Н. В. Кардашов зазначає, що «певний рівень 
художньо-творчого розвитку особистості дає їй 
можливість безболісної адаптації до нових 
соціальних і природних умов, протистоянні (без 
шкоди для здоров’я) психологічній 
напруженості, яка значно зросла і в кінцевому 
рахунку відображається на психіці дітей» [2, 
с. 5]. Вчений вказує, що, «враховуючи основні 
завдання освіти, педагогічна наука, школа, 
суспільство в першу чергу потребують 
досліджень, що розкривають теоретичні і 
методичні основи художньо-творчого розвитку 
школярів» [2, с. 6].  

Разом з тим у сучасній науковій 
педагогічній думці залишається недооціненим 
вітчизняний досвід формування креативної 
особистості, хоча українська педагогіка в особі 
В. О. Сухомлинського має багатий позитивний 
досвід у цьому напрямі виховання. 

Таким чином, метою цієї статті є аналіз 
педагогічної системи В. О. Сухомлинського в 
частині творчого розвитку особистої дитини.  

Виклад основного матеріалу. У своїх 
педагогічних пошуках шляхів удосконалення 
виховного процесу В. О. Сухомлинський 
виходив за межі тодішніх соціобіологічних 
уявлень щодо закономірностей розвитку 
особистості в онтогенезі, особливо у 
дошкільному, молодшому шкільному, 
підлітковому і юнацькому періодах. Вагомий 
педагогічний досвід В. О. Сухомлинського дав 
змогу відкрити велику істину щодо значення 
творчого становлення дитини, її неповторності 
та впливу творчої активності на хід її 
особистісного становлення. В. О. Сухом-
линський у своїх роботах випередив свій час, на 
практиці довів, що людське існування 
(екзистенція) як тонка психологічна тканина 
повинна бути розкритою книгою для 
справжнього вихователя і ця ідея пронизує 
творчість великого педагога. Вона була і 
конкретним втіленням методики формування 
творчої особистості, розробленою і успішно 
реалізованою на практиці великим українським 
педагогом. На думку автора цієї статті, у своїх 
наукових дослідженнях В. О. Сухомлинський 
впритул підійшов до розуміння процесу 
творчості, як процесу креативного мислення 
особистості. 

«Відкрити в кожній людині її задатки і 
здібності, дати їй щастя цікавої, інтелектуально 
повноцінної, творчої праці для суспільства, для 
щастя народу – таке завдання школи» [13, с.17-
18]. В. О. Сухомлинський вчить, що з перших 

днів шкільного виховання ми повинні вчити 
дітей «бачити, сприймати, відчувати, розуміти 
красу навколишнього світу – природи й 
суспільних відносин. Сприймання, осмислення 
прекрасного – це основа, стрижень естетичної 
освіченості, серцевина тієї естетичної культури, 
без якої почуття залишаються глухими до всього 
благородного і високого у житті» [7, с. 178]  

Для сучасних педагогів цікавими і 
продуктивними є ті положення педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського, які співзвучні 
сучасним ідеям виховання креативної 
особистості. В основі цього процесу, як вказує 
педагог, повинна лежати мотивація до процесів 
пізнання, мотивація до вирішення складних 
практичних і освітніх завдань. 

Наприклад, В. О. Сухомлинський писав, що 
розвиток у дитини бажання вчитися ніколи не 
може бути досягнутим, якщо знання 
залишаються у свідомості учня «цінностями для 
себе», коли вони не мають морального 
забарвлення, не переживаються як радість, честь, 
багатство і гідність особи; коли педагогічно 
недоцільно складаються пропорції нових і вже 
відомих знань, коли нові знання залишаються на 
рівні повідомлення і не переростають у певні 
засоби їх застосування.  

Це виключно актуальна думка, яка, на жаль, 
недостатньо реалізується на практиці, що 
підтверджується безліччю прикладів, коли наші 
діти багато знають, але мало вміють. І якщо 
говорити про паралелі із сучасною освітою, то 
слід акцентувати увагу учнів на тому, що 
потрібно вчитися не тільки, щоб знати, а учитися 
для того, щоб уміти, а вміти для того, щоб життя 
ставало кращим. Це та мета, на якій ми повинні 
зосередити свої зусилля. 

Для В. О. Сухомлинського було винятково 
важливо теоретично і практично забезпечити у 
навчальному процесі одухотворення тих 
відносин, які виникають між усіма учасниками 
педагогічного процесу: між учителем і 
вихованцями, серед самих вихованців. Тому для 
мотивації навчання актуальною є теза про етику 
навчального спілкування, ідею співпраці, 
діалогу, розвитку внутрішніх сил дитини.  

За глибоким переконанням 
В. О. Сухомлинського, значна роль у процесі 
формування креативної особистості в сучасному 
розумінні належить учителю. Учительська 
професія – це людинознавство, постійне 
проникнення у духовний світ дитини, яке ніколи 
не припиняється [10, с. 421].  

Цілий арсенал методів впливу на 
особистість з метою формування у неї 
емоційного відгуку на почуття і переживання 
іншої людини є у творчій спадщині видатного 
вітчизняного гуманіста: «Об’єкт нашої праці – 
найтонші сфери духовного життя особистості, 
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що формується, – розум, почуття, воля, 
переконання, самосвідомість. Впливати на ці 
сфери можна тільки так само – розумом, 
почуттям, волею, переконанням, самосвідомістю. 
Найважливіші інструменти нашого впливу на 
духовний світ школяра – слово вчителя, 
створення обставин, у яких найяскравіше 
виражаються почуття» [10, с. 421].  

Мистецтво формування творчої особистості, 
на думку відомого педагога, містить насамперед 
мистецтво говорити, звертатись до людського 
серця: «Я твердо переконаний, що багато 
шкільних конфліктів, які нерідко закінчуються 
великою бідою, починаються з невміння вчителя 
говорити з учнями» [14, с. 321].  

Згідно поглядів педагога, важливим засобом 
формування у школярів креативного способу 
мислення є особистий приклад педагога, 
оскільки діти даного віку схильні наслідувати дії 
дорослого. Тому духовне обличчя дитини 
залежить від того, який учитель веде її першою 
стежкою життєвого шляху [13, с. 362].  

З вуст педагога дитина часто чує повчання і 
настанови. На думку директора Павлиської 
школи, усе це набуває значення для учнів лише 
тоді, коли вони бачать у своєму вчителі людину 
одухотворену, закохану у свою працю. Приклад 
учителя – це не тільки те, що він уміє робити 
своїми руками (хоч і це має велике значення), це 
весь уклад його духовного життя, це 
захопленість усім, що педагог робить разом з 
дітьми, що приносить їм радість [13, с. 362].  

Ця ідея дуже часто у різних варіантах 
обґрунтовується у працях Василя 
Олександровича. Наступна позиція – це стиль 
спілкування і різні форми заохочення учнів як 
джерело мотивації. Хочеться підкреслити, що у 
В. О. Сухомлинського ні одна категорія дітей не 
була забута. Він спеціально пише про дітей 
слабких, які вимагають особливих засобів 
мотивації навчання, і про обдарованих дітей, 
яких він вважав найціннішим багатством школи, 
тими дітьми, які створюють у школі особливу 
атмосферу духовності і творчості. 

В. О. Сухомлинський зазначав, що слабкі 
діти цінують і найменший успіх, і тому для них 
похвала вчителя – джерело нових внутрішніх 
сил. Оптимізм, життєрадісне світосприйняття, 
почуття впевненості у своїх силах – це, образно 
кажучи, вогник, який висвітлює шлях такої 
дитини. Зараз багато пишуть про те, що дитину 
виховують не окремі заходи, а найбільше 
виховує навколишнє середовище, яка діє 
постійно, створюючи негативний або позитивний 
вплив. Саме у педагогіці В. О. Сухомлинського 
ми знаходимо витоки цих позицій, які 
затверджуються в сучасній гуманній педагогіці. 
Він писав, що в школі повинен бути 
інтелектуальний фон, середовище, яке розвиває і 
виховує, дух допитливості. Джерело 

розвивального середовища – це постійна 
можливість дитини реалізувати себе в різних 
видах діяльності. Це невгасиме, невичерпне 
джерело для самореалізації або, як зараз ми 
говоримо, життєтворчості дитини. 

Найважливішою складовою творчого 
розвитку школярів Сухомлинський вважав 
розвиток їх мислення. У Павлиській школі було 
дві програми навчання. Перша – це обов'язковий 
для заучування і збереження в пам'яті 
навчальний матеріалу, друга – це позакласне 
читання, гурткова робота, спостереження за 
природою, самостійні досліди, а також інші 
джерела отримання інформації і зміцнення 
мотивації для розвитку і саморозвитку. 

У праці «Вчення – частка духовного життя» 
В. О. Сухомлинський пише про емоційне 
пробудження розуму [12], яке він пропонує 
поєднувати зі спеціальним формуванням в учнів, 
починаючи з першого класу, вміння вчитися 
«...інструментом, що породжує гідність 
мислителя-трудівника». 

Центральним у цьому процесі є формування 
у школярів навчальних умінь, які дозволяють їм 
усвідомлено визначити мету роботи, продумати і 
здійснити її організацію, вибираючи необхідні 
засоби: аналіз, порівняння, спостереження, 
причинно-наслідкові зв'язки, доказ тощо. 

В. О. Сухомлинський писав: «Людина була і 
завжди залишиться сином природи, і те, що 
ріднить її з природою, повинно 
використовуватися для її прилучення до багатств 
духовної культури. Світ, що оточує дитину, – це 
передусім світ природи з безмежним багатством 
явищ, з невичерпною красою. Тут, у природі, 
вічне джерело дитячого розуму. Але разом з тим 
з кожним роком зростає роль тих елементів 
середовища, які пов'язані з суспільними 
відносинами людей, з працею» [12].  

Працюючи в Павлиській школі, 
В.Сухомлинський водив дітей милуватися 
ранковою зорею, красою сонця, білим полем 
квітучої гречки, першими весняним квітами, 
першим метеликом, сірими нитками осіннього 
дощу, безмежним полем, прозорістю повітря, 
тихим шелестом падаючого листя, глибочінню 
неба. На все це дитина зверне увагу тільки тоді, 
коли вчитель своїм яскравим, емоційним словом 
відкриє перед нею красу. 

В.О. Сухомлинський підкреслював, що у 
«вихованні естетичної культури дуже велике 
значення має зв'язок естетичного сприймання і 
естетичної творчості. У дитинстві , отроцтві та 
ранній юності кожний учень повинен 
захоплюватися красою в усіх її проявах; тільки за 
цієї умови в нього утверджується бережливе, 
дбайливе ставлення до краси, прагнення знову і 
знову звертатися до того предмета, джерела 
краси, який вже збудив захоплення, залишив у 
його душі слід» [13, с. 377].  
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Разом з тим В. О. Сухомлинський застерігав, 
що «не можна перебільшувати роль природи в 
розумовому вихованні. ...Природа стає могутнім 
джерелом виховання лише тоді, коли людина 
пізнає її, проникає думкою в причинно-
наслідкові зв'язки. Переоцінка наочності – це 
абсолютизація окремих особливостей дитячого 
мислення, зведення пізнавальної діяльності до 
чуттєвої сфери» [12]. 

Треба так спиратися на конкретне образне 
мислення учнів, щоб воно сприяло розвитку 
теоретичного пізнання. Як аналізувати цю 
залежність Сухомлинський розкриває в «Книзі 
природи». Вона була створена із 300 
спостережень, 300 яскравих картин, які 
закарбувалися у свідомості дітей, коли разом з 
учителем вони йшли на природу – вчитися 
мислити. «Це були по суті уроки мислення. Не 
захоплюючі прогулянки, а саме уроки. Але і те, 
що урок може бути дуже захоплюючим, цікавим, 
– це обставина, яка ще більше збагачує духовний 
світ дітей» [9, с. 138].  

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

За глибоким переконанням 
В.О.Сухомлинського, ефективним засобом 
формування творчого потенціалу у дітей можуть 
виступати казки, в змісті яких потенційно 
закладені емоційно-педагогічні виховні стимули. 
«Казка для молодших школярів, – наголошував 
педагог, – це не просте оповідання з 
фантастичним сюжетом; це – цілий світ, в якому 
дитина живе, бореться, заперечує зло своєю 
доброю волею» [6; 94]. На думку вітчизняного 
гуманіста, без казки – живої, яскравої, яка б 
заволоділа свідомістю і почуттями дитини, – 
неможливо уявити емоційний розвиток 
особистості дитини [9].  

В. О. Сухомлинський разом зі своїми 
вихованцями, учнями початкових класів, створив 
понад 1500 казок, художньо-пізнавальних 
розповідей, есе, замальовок. Вони опубліковані 
на багатьох мовах світу. Українські діти читають 
ці твори у збірниках «Блакитні журавлі», «Чиста 
криниця», «Вічна тополя», «Вогнегривий коник» 
та багатьох інших. Цілющим джерелом 
духовного та мовленнєвого розвитку учнів 
залишаються ці книжки і у XXI столітті. Ми 
пишаємося тим, що для 4-річної школи в нових 
підручниках з української мови, читання, «Я і 
Україна» є чимало творів В. О. Сухомлинського, 
які є чудовим матеріалом для всебічного 
розвитку школярів.  

Важливий аспект названої проблеми, у 
розробці якого найбільша заслуга належить 
самому В. О. Сухомлинському, – це самостійне 
пізнання вчителем кожної конкретної дитини. 
При цьому педагог вважав, що «кожна дитина – 
це особливий, неповторний світ. Виховати 
особистість, сформувати душу людини можна, 
лише зрозумівши цей світ, дізнавшись всі його 
схованки» [9, с. 215]. Кожна людська особистість 
неповторна, тому виховання людини «полягає 
перш за все у розкритті цієї неповторності, 
самобутності, творчої індивідуальності. 
Здійснювати це завдання – значить вести 
кожного вихованця тією стежкою, на якій з 
найбільшою яскравістю може розкриватися сила 
його розуму і умінь, майстерність і творчість. 
Скільки учнів – стільки і стежинок. Саме в цьому 
і полягає складність і разом з тим благородство 
роботи вихователя – інженера людських душ» 
[11, с. 99]. Кожен учень вимагає індивідуального 
підходу ще й тому, що немає дітей обдарованих і 
необдарованих. «Обдаровані, талановиті всі без 
винятку діти» [11, с. 102]. «Досвід переконав 
мене в тому, що у своїх здібностях, 
можливостях, схильностях людина безмежна і в 
прояві цієї безмежності – неповторна. Немає в 
природі людини, здорової фізично і психічно, 
про яку ми могли б сказати: вона ні на що не 
здатна» [5, с. 580].  

Тому одне з найважливіших завдань 
педагога полягає саме в тому, щоб «розпізнати, 
виявити, розкрити, випестувати в кожному учні 
його неповторно-індивідуальний талант» [6, 
с. 102]. Але для того, щоб відкрити в кожній 
дитині «всі її задатки, здібності, сили», знов таки 
треба знати дитину, «знати здоров'я дитини, 
індивідуальні риси її мислення, знати сильні і 
слабкі сторони її розумового розвитку» [6, 
с. 229].  

У розвитку дитячої особистості та її 
творчого потенціалу надзвичайно важливим 
процесом є оцінювання результатів її творчих 
зусиль. Оцінка може підносити дитину, а може і 
пригнічувати, гальмувати розвиток, породжувати 
негативне ставлення до світу. 

В. О. Сухомлинський вважав, що система 
контролю і оцінки знань, яка існувала на той час, 
є дуже недосконалою. Він з тривогою писав, що 
про розумові здібності дітей учитель нерідко 
судить лише на основі оцінок: хороші оцінки – 
хороший учень. «Оцінкам, які отримує учень, 
надається моральний сенс; про моральне обличчя 
дитини вчитель часто робить висновок на 
підставі оцінок» [8, с. 463].  

На його переконання, «оцінка має 
відображати передусім фактичний рівень знань, 
але поряд з цим обов'язково повинні 
враховуватися зусилля учня. Якщо, наприклад, 
учень працював старанно, але досяг поки лише 
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оцінки «3», вчитель поряд з оцінкою пише: 
«Трудився сумлінно». Аналогічна словесна 
оцінка працьовитості дається і при усному 
опитуванні. Якщо учень ціною незначної праці 
легко отримав за свої знання оцінку «4», це 
також відображається в характеристиці роботи. 
Вчитель, наприклад, говорить або пише: 
«Працював недостатньо, міг би домогтися 
кращих результатів» [10, с. 132].  

Такий виховний простір відкрив 
В. О. Сухомлинський, орієнтуючи на 
інноваційний підхід до стратегії творчого 
розвитку особистості в шкільному онтогенезі. 
При такому підході зберігається єдність 
духовного та естетичного виховання особистості, 
коли духовна цінність отримує подвійне 
натхнення: вона переживається як душевний 
зміст та естетична цінність. Таким чином, 
педагог не заперечував спонтанність і 
стверджував доцільну методичну керованість 
виховним процесом у творчому аспекті.  

Висновки. Таким чином, система творчого 
виховання, запропонована В. О. Сухомлинським 
– це особливий педагогічний простір, в якому 
особистість дитини отримує можливість 
реалізувати ті можливості, які закладені в кожній 
людині. При цьому дані здібності в процесі 
реалізації постійно розвиваються і перебувають у 
взаємозв'язку з іншими процесами, такими як 
мислення, емоційний і морально-етичний 
розвиток, чим досягається формування 
креативного образу мислення. При цьому дитина 
отримує повноцінну духовну свободу, ту 
духовну силу, яка піднімає її на високий рівень 
творчості, дає можливість відчути себе 
особистістю, здатною до вирішення складних 
практичних, наукових, інтелектуальних, 
художніх завдань. 
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В статье проанализировано, как проблема развития способностей ребенка розвязывается в трудах отечественных и 
зарубежных ученых. 

Ключевые слова: развитие, способности, творчество, творческая деятельность детей, детская одаренность. 
З огляду на процеси, які необхідно 

розглядати і розв'язувати як у контексті сучасних 
соціальних трансформацій, так і історично, що 
відбуваються в державі та в системі освіти, 
основна роль належить формуваню всебічно 
(гармонійно) розвиненої особистості. 

В основу формування особистості повинні 
лягти, передусім, ідеї гуманістичної парадигми 
особистісно орієнтованої освіти та виховання. 
Мета особистісно орієнтованої гуманної освіти – 
не сформувати й навіть не виховати, а знайти, 
підтримати, розвинути здібності дитини, 
закласти в ній механізм самореалізації 
особистості [1, с.41-42]. 

Проблемою розвитку здібностей у дітей 
займаються провідні вчені нашої країни і країн 
ближнього й далекого зарубіжжя (Ш. 
Амонашвілі, І. Волощук, О. Кульчицька, Н. 
Лейтес, М. Лещенко, Н. Ліфарєва, Г. Мелхорн, 
X. Мелхорн, В. Моляко, О. Музика, В. Онацький 
та ін.) Значну роль цьому питанню приділяли 
К.Ушинський, В. Сухомлинський, О. Захаренко. 

Завданням статті є проаналізувати, як 
проблема розвитку здібностей дитини 
розв'язується в працях вітчизняних та 
зарубіжних учених. 

В. Моляко та О. Музика, досліджуючи 
здібності, творчість і обдарованість, відзначають, 
що задатки - це вроджене утворення, а здібності - 
набуте. Відпочатку, здібності - це не причина 
успішності людини в діяльності, а наслідок 
розвитку задатків у діяльності. Включаючись у 
діяльність, суб'єкт мобілізує свої задатки, які 
переструктуровуються, сплавляються і 
утворюють якісно нове утворення – здібності [2, 
с. 37]. Підтримуючи думку названих учених, І. 
Волощук зазначає, що інтелект відіграє в житті 
людини виняткову роль. За допомогою 
інтелектуальних здібностей людина пізнає світ, 
пристосовується до нього і видозмінює його. 
Людина народжується з певними 
інтелектуальними задатками. У різних людей 
вони різні. В процесі навчання та виховання 
інтелектуальні задатки розвиваються і 
проявляються у формі інтелектуальних 
здібностей. Проте розвиток інтелектуальних 
задатків не може відбуватися безмежно. Людина 
обмежена у своєму розумовому розвитку  і 
обмеження ці визначаються інтелектуальними 
задатками, даними їй природою від народження. 
Тільки за умов правильного навчання та 
виховання людина здатна піднятися у своєму 
розумовому розвитку до найвищої, визначеної 
генетично, висоти. Без забезпечення 
оптимальних навчально-виховних умов 
особистість не використає повністю наявні 
інтелектуальні резерви. З інтелектом, на думку 

вченого, потрібно зв’язати  анатомо-фізіологічні 
особливості нервової системи, які ми називаємо 
інтелектуальними задатками [3, с. 119]. 

Адаптація до предметного середовища 
починається майже відразу після народження 
дитини, і відразу ж починається процес розвитку 
здібностей. Перші прояви творчих здібностей та 
творчості спостерігаються в дошкільному віці у 
формі спроб самостійного виконання діяльності. 
Вчені визначають умови розвитку творчих 
здібностей дошкільників. Перш за все розвиток 
здібностей дитини зумовлюється дією ряду 
соціальних чинників, серед яких - соціальна 
ситуація розвитку та провідна ігрова діяльність. 
Спонтанний розвиток здібностей і зародження 
творчості дошкільників, що відбуваються в 
умовах ігрової та продуктивних видів діяльності, 
спрямовані на задоволення потреби у визнанні з 
боку найближчого соціального оточення. Точне 
відтворення дій дорослого стає метою активності 
дошкільників, за яке вони очікують визнання. 
Таким чином, потреба у визнанні може 
розглядатися як один із самостійних чинників 
розвитку наслідування дошкільників. 

У практиці вихователів дошкільних 
навчальних закладів прийнято здебільшого 
надавати схвалення за точне відтворення 
дитиною заданого зразка діяльності, ніж за його 
відмінності (творчі дії). Однак однією з умов 
розвитку творчих здібностей дошкільників у 
продуктивній діяльності є визнання та схвалення 
дорослими не лише наслідуваних, але й творчих 
дій дитини. Вчені припускають, що розвиток 
творчості та творчих здібностей дошкільників 
здійснюється на основі ціннісної регуляції 
наслідування. Результати досліджень В. Моляко 
та О. Музики свідчать, що усвідомлення 
дошкільниками випадкових продуктивних 
інвенцій та подальше цілеспрямоване їх 
використання для отримання творчого 
результату є одним із механізмів розвитку 
творчих здібностей у наслідуванні. Виявлено, що 
випадкові інвенції виникають на будь-якому 
етапі оволодіння діяльністю внаслідок 
нездатності дошкільників точно відтворити дії 
дорослого. Однак, якщо на початкових етапах 
освоєння діяльності діти орієнтуються на 
наслідування дії дорослого та відкидають 
випадкові інвенції, то при досконалому 
самостійному виконанні завдання інвенції 
викликають інтерес як самої дитини, так і 
ровесників. У результаті кількаразового 
успішного включення випадкових інвенцій у 
зміст діяльності діти усвідомлювали їх 
ціннісність як засобів отримання визнання за 
творчий результаті. Досконалість наслідувальної 
діяльності в поєднанні зі здатністю до 
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усвідомленого цілеспрямованого використання 
інвенцій як засобів творчості є свідченням 
формування творчої спрямованості та одним із 
ключових показників розвитку творчих 
здібностей особистості. 

Вчені вважають, що ознакою обдарованості 
дошкільників є рефлексія власних здібностей та 
можливості їх розвитку, усвідомлене 
розмежування власних та наслідувальних дій, 
усвідомлення перенесення наслідувальних та 
інвенційних дій. Рефлексія як один із механізмів 
регуляції діяльності вимагає достатньо високого 
рівня розвитку абстрактного мислення, оскільки 
передбачає „відсторонення” від власних процесів 
і якостей [2, с. 56-61]. 

Таким чином, можна стверджувати, що 
виникнення творчості в дошкільному віці 
визначається як особливостями оволодіння 
дошкільниками змістом самої діяльності, та 
особливостями взаємостосунків з оточенням. 
Рушійною силою відмови від наслідування дій 
дорослого та переходу до усвідомленого 
включення інвенцій у діяльність є можливість 
задоволення потреби у визнанні засобами 
інвенційно-творчого наслідування. Розвитку 
творчих здібностей дошкільників мають 
допомагати батьки, вихователі. 

О. Кульчицька, характеризуючи прояви 
творчості, відображає її основну, творчу сторону, 
зокрема: створення нового оригінального 
продукту; нестандртне “бачення” у відомому 
яких-небудь нових можливостей його 
функціонування або включення як частини, в 
яку-небудь нову систему, а також можливість 
продукувати необмежену кількість ідей. 

Запропонована схема творчості відноситься 
до творчої діяльності дітей. В процесі свого 
розвитку дитина опановує тими необхідними 
способами орієнтації в навколишній дійсності, за 
допомогою яких вона згодом може стати 
творцем, будівничим. Ці здібності дитина 
нарощує у вільній грі, навчальній і трудовій 
діяльності, спілкуванні. Так, наприклад, 
творчість у грі дозволяє дитині створювати будь-
який продукт, реалізувати бажаний задум, 
продукувати безліч ідей. Дитина відчуває себе 
вільною, вона не скута досвідом, знаннями, не 
обмежена якимись заборонами, що не до-
зволяють вільно розпоряджатися матеріалами, 
об'єктами тощо. Через такий тренінг проходить 
кожна дитина і кожній він необхідний, бо, вільно 
розпоряджаючись різними об'єктами, дитина 
вчиться бачити не тільки стандартні способи 
його використання. Наприклад, кубики – це 
цегла для споруди будинку, гаража, з них можна 
зробити машину, але вони можуть перетворитися 
на паркан; з паличок можна зробити ліжечко для 
ляльок, криницю, потяг, літак - що завгодно. Так 
само спілкування - це теж творчість, бо дитина 
вирішує ту або іншу ситуацію в своїх взаємодіях 

з іншими, теж далеко нестандартно, і вибирає 
той стиль поведінки, який буде найпліднішим [4, 
с. 43]. 

За О. Кульчицькою, обдаровані діти у віці 
приблизно чотирьох років починають проявляти 
інтерес до загадок, а з п'яти - захоплюватися 
грою слів; вони характеризуються раннім 
розвитком швидко накопичують словарний 
запас, мають добру пам'ять; для них характерно з 
ранніх років задумуватися й розмірковувати над 
такими явищами як смерть, загробне життя 
релігійні вірування тощо; з ранніх років 
проявляють інтерес до якогось одного заняття 
(музики, математики, спорту, колекціонування 
тощо). Дослідниця відмічає, що раніше в 
характер і дитини закладаються такі риси як 
доброта, чуйність, акуратність, працьовитість, 
наполегливість тощо. Вони формуються і 
закріплюються в іграх дітей, у доступних видах 
праці - це у ранньому і дошкільному дитинстві. 
У характері дитини цього віку закріплюються ті 
риси, що постійно підкріплюються. Якщо у 
початкових класах одержує підтримку те, що 
набула дитина вдома - тоді ці риси 
закріплюються і зберігаються упродовж життя 
[5, с. 42]. 

Г. Мелхорн та X. Мелхорн у праці „Гениями 
не рождаются" наводять приклади розвитку 
здібностей з раннього дитинства. Вони 
стверджують, що більшість відомих людей, які 
досягли значних успіхів у різних галузях науки і 
мистецтва, вже в ранньому дитинстві одержали 
досить значну освіту. Так, Г. Лейбніць до шести 
років одержав від свого батька такі знання, що 
після його ранньої смерті міг самостійно 
продовжувати свою освіту: у вісім років він 
вивчив латинь, в одинадцять знав грецьку, а в 
п'ятнадцять вступив до Лейпцігського 
університету; Моцарт був вундеркіндом, а Р. 
Вагнер у дитинстві написав оперу. Значну роль у 
розвитку здібностей дитини вчені відводять 
оточуючим: батькам, вихователям, учителям, 
виділяючи такі їхні дії: заняття з дітьми з 
раннього дитинства; ранній розвиток розумових 
здібностей; раннє виховання здібностей і 
сконцентруватися на чомусь; постійна підтримка 
інтересу дитини до певного виду діяльності до 
того часу, поки дитина сама не буде свідомо 
бажати й прагнути до здійснення певної роботи в 
межах свого охоплення [6, с. 123]. 

 Н. Ліфарєва у навчальному посібнику 
„Психологія особистості", встановлюючи роль 
дитинства у становленні особистості, зазначає, 
що у ранньому дитинстві особистісні риси 
формуються в результаті взаємодії генотипу і 
середовища, а потім розвиваються вже на основі 
соціально-психологічних законів. „У 
дошкільному віці оформлюються задатки проте 
сенситивний період розвитку здібностей на їх 
основі продовжується аж до закінчення школи, а 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 45

старший шкільний вік - час, найбільш 
сприятливий для розвитку моральних і 
світоглядних установок, система поглядів 
особистості на світ" [7, с.56]. У процесі розвитку 
особистості дитини від народження до трьох 
років велику роль відіграє сім'я. У дошкільному 
дитинстві до впливу сім'ї додається вплив 
спілкування з ровесниками, дорослими людьми, 
звернення до доступних засобів масової 
інформації. При цьому виховується 
допитливість, доброта. Із вступом до школи 
відкривається новий канал виховного впливу на 
дитину через ровесників, учителів, навчальні 
предмети. Розширюються контакти із засобами 
масової інформації. На думку Н. Ліфарєвої, а 
народження до підліткового періоду дитина 
засвоює соціальний досвід некритично, 
адаптується, пристосовується, наслідує [7, с. 71].  

Один із перших дослідників дитячої 
обдарованості в нашій країні Н. Лейтес вивчав 
особливості життя й діяльності обдарованих 
дітей та дійшов висновку, що дитяча 
обдарованість виявляється в схильності до праці, 
в гострій потребі таких дітей займатися певним 
видом діяльності [8, с. 12]. Вчений виділив такі 
риси обдарованості дітей молодшого шкільного 
віку: 

 змагання у знаходженні і комбінуванні 
слів; 

 підвищена активність; 
 схильність до фантазії; 
 пишаються набутими навичками стосовно 

роботи по визначенню погодних умов, по 
підготовці і проведенню навчальних 
дослідів; 

 запам’ятовування матеріалу; 
 центр уваги учнів початкових класів 

спрямований на вчителя: відбувається 
прямий вплив учителя, що забезпечує 
дисципліну, рівень навчання [8, с. 45-46]; 

 школярі ІІІ-IV кл. працюють у гуртках 
“Умілі руки”, “Юні любителі природи”, 
“Юні натуралісти”, де вони доглядають за 
рослинами, тваринами у кутку живої 
природи [8, с. 139]; 

Видатний психолог Н. Лейтес пропонує 
розділити здібних дітей на три категорії: 

І – діти з раннім “підйомом інтелекту” (рано 
починають читати писати в 3-4 роки. Потім 
захоплюються однією галуззю і роблять неабиякі 
успіхи в ній. У них залишається бажання до 
розумового навантаження). 

ІІ – діти з яскравими проявами здібностей до 
окремих видів діяльності і предметів (зазвичай, 
мають загальний рівень інтелекту, але особливий 
нахил до певного предмета, до певного виду 
діяльності). 

ІІІ – діти з потенційними ознаками 
обдарованості (не випереджують своїх 

однолітків за загальним розвитком, але 
вирізняються особливою своєрідністю розумової 
діяльності, яка вказує на їхні неординарні 
здібності. Ця своєрідність полягає в особливій 
оригінальності й самостійності суджень, у 
неординарності точки зору з різних питань. 
Зазвичай, високих результатів такі діти 
досягають, якщо мають сприятливі умови для 
розвитку [8, с. 43-44]. 

Разом з тим дослідник зазначає: “Розумова 
активність, що виявляється в схильностях, 
помітно змінюється з  віком.  Так, поспішність та 
наслідування в діях молодших школярів 
поступово змінюється у підлітків прагненням до 
більш тривалих зусиль, що вимагають 
самостійності; старших школярів відрізняє 
особлива привабливість до свідомої 
саморегуляції. Суттєво, що здібності – це 
властивості, які не можуть розвиватися без 
активності самої дитини та без власних зусиль по 
регуляції своєї активності” [9, c. 101]. 

І. Волощук, підтримуючи думку Н. Лейтеса, 
розмірковує так: “… ближчі до істини ті вчені, 
які розглядають творчі здібності як динамічний 
процес, котрий тільки починається в дитинстві, і 
зізнає разючих змін у підлітковому, юнацькому і 
зрілому віці” [3, с. 119]. 

В. Моляко, О. Музика також значну роль у 
формуванні обдарованості відводять віковим 
особливостям дітей. У посібнику „Здібності, 
творчість, обдарованість: теорія, методика, 
результати досліджень” учені відмічають: „Саме 
у підлітковому віці при дослідженні процесів 
творчості слід звертати увагу не лише на 
особливості творчої особистості, а й на 
особливості розвитку цієї особистості у 
соціальній групі, особливості групових норм та 
цінностей” [2, c. 91-92]. 

Розвиток ціннісної сфери творчо 
обдарованої особистості відображає зростання 
рівня її суб’єктності впродовж життєвого шляху. 
При аналізі даних біографічної бесіди вченими 
було виділено п’ять етапів формування ціннісної 
сфери творчо обдарованої людини. Перший етап 
– наслідування – домінує на ранніх стадіях 
розвитку особистості, в основному, в 
дошкільному віці. Другий етап – співробітництво 
– найбільше значення має в молодшому 
шкільному віці. Етап конкуренції, як правило, 
припадає на підлітковий вік. Цей вік, як і 
юнацький, є сензитивним для наступного етапу в 
розвитку ціннісної сфери – орієнтації на цінності 
груп вищого рівня. Заключним етапом, з точки 
зору розвитку суб’єктності, є орієнтація людини 
на власні цінності [2, c. 289]. 

Зробивши аналіз психолого-педагогічних 
літературних джерел вітчизняних та зарубіжних 
учених стосовно особистісного потенціалу 
дитини, її здібностей, обдарованості, можна 
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висновити, що при визначенні обдарованості 
дитини певну користь можна одержати від 
тестування інтелекта, яке дає поняття про рівень 
розвитку розумових здібностей загального 
характеру; необхідно враховувати якості 
особистості, а також результати, яких досяг 
учень у межах своїх інтересів; у певній галузі 
обдарована дитина досягає більш високого рівня 
розвитку своїх здібностей і більш значних 
результатів, ніж його однолітки. Це свідчить про 
те, що якби зусилля дитини були сконцентровані 
на тому предметі, до якого у неї є здібності, вона 
б могла досягти значно більших результатів, ніж 
ті, яких досягає учень середніх здібностей. 
Обдарована дитина в процесі інтенсивної 
діяльності в тій галузі, до якої у неї є здібності, 
досягає видатних результатів. З інших предметів 
у неї успіхи можуть бути середні. 

Знання вчителя про якості обдарованої 
дитини та діагностику  дасть можливість йому 
виявити, зрозуміти ступінь її обдарованості та 
подолати труднощі, які виникають під час 
спілкування з однолітками. Якщо вчитель 
виявить певні яскраві риси обдарованості, він 
має використати всі резерви: диференційовані 
вимоги до учня, відповідні методичні форми 
проведення занять, організовувати додаткові 
заняття, застосовувати найсучасніші технології з 
метою організації оптимального розвитку його 
здібностей. Тому вихователю, вчителю 
необхідно знати ті психолого-педагогічні умови, 

які сприятимуть формуванню й розвитку 
обдарованості у дітей. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

Світлана БІЛОХВОЩЕНКО, Марія КАЛЬЧУК, Світлана МАХИНЯ  
(Українка, Київська обл.) 

У статті обґрунтовується значення розвитку творчої особистості сучасного школяра та розкриваються шляхи 
реалізації даної проблеми у загальноосвітній школі через використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. 

Ключові слова: творча особистість, здібності, самореалізація особистості, казка, діяльнісний метод.  
В статье объясняется значение развития творческой личности современного школьника и раскрываются пути 

решения даной проблемы в общеобразовательной школе на основе использования педагогического наследия  
В.А. Сухомлинского. 

Ключевые слова: творческая личность, способности, самореализация личности, сказка, деятельностный метод. 
Вся глибина педагогічної спадщини Василя 

Олександровича Сухомлинського та філософія 
його світогляду глибоко усвідомлюється коли 
конкретно розв’язується педагогічна проблема у 
навчальному закладі, а результати досліджень 
Педагога стають актуальними і сьогодні. Так, 
зокрема, коли динамічне життя ХХІ століття 
«ставить» сучасну людину у такі нові умови для 
її самореалізації, що їй потрібні не тільки знання, 
але і достатній рівень життєвої компетентності, 
сформованість таких особистісних якостей, які 
допоможуть знайти своє місце у житті, 

визначитися з колом своїх інтересів та 
уподобань, стати активним членом суспільства і 
щасливою, упевненою у власних силах 
людиною, досвід Василя Олександровича 
допомагає педагогам і в розв’язанні даної 
проблеми. Ще у ті далекі часи він вважав: 
«Найвище благо і щастя людини – творча праця, 
в якій найяскравіше і найповніше розкриваються 
здібності і обдарування особистості» [1,с.122].  

Великою педагогічною скарбницею для 
вчителів є дослідження В. О. Сухомлинського 
про творчу особистість. Його глибоке розуміння 
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значення розвитку творчих можливостей для 
самореалізації особистості та розвиток її у 
загальноосвітній школі дає нам, сьогоднішнім 
освітянам, велику палітру для власної творчості 
у реалізації даної теми. Педагогічна практика 
підтвердила цінність поради Василя 
Олександровича про основні завдання і цілі 
школи: « … колектив ставить перед собою 
мету – добитися, щоб у школі не було жодного 
безликого учня… . Прагнемо, щоб кожен наш 
вихованець з перших днів свого перебування в 
школі чимось захопився, щось полюбив, 
розвинув свої творчі здібності…» [1, с.123]. 

Сьогоднішні зміни у суспільному житті 
вимагають від освіти насамперед розвиток 
особистості, здатної до життєтворчості та 
самореалізації у нових соціальних 
умовах. Система виховання і навчання повинна у 
повній мірі задовольнити потребу учня у 
розвитку соціальної активності, у засвоєнні 
нових соціальних ролей. Тоді особистість буде 
відкритою до нового досвіду, адаптованою до 
вимог і умов життя у сучасному суспільстві. 

Згідно з законом України «Про освіту», 
основними принципами її розбудови є створення 
умов для повної реалізації здібностей, таланту, 
всебічного розвитку кожної людини. Творча 
особистість сьогодні виступає як реальний 
потенціал розвитку будь-якої країни світу, 
своєрідна запорука її процвітання та могутності. 
Ось чому у багатьох країнах світу розробляються 
програми пошуку творчих резервів людини, 
шукають шляхи розвитку творчих здібностей та 
можливості їх реалізації.  

Педагогічною стратегією, що забезпечує 
формування такої риси особистості, є постійне 
розширення рольового простору кожного учня, 
включення його в різноманітні види діяльності, 
що створює можливості для творчої 
самореалізації та накопичення знань. 
Створюються умови, щоб учень краще пізнавав 
себе, розкривав власні можливості, оволодівав 
навичками оцінювання своїх досягнень і невдач, 
порівнював різні способи вирішення життєвих 
проблем.  

Спираючись на дослідження психолога 
А. Кочерги щодо початкової школи, яка є 
«останнім шансом» непримусової вольової 
корекції психічного розвитку і становлення 
здібностей дитини, коли їй можливо допомогти 
реалізувати власні досягнення, розвивати творчі 
здібності. Процеси навчання в початковій школі 
– це період остаточного «цементування» 
підвалин психічної діяльності людини (її 
здібностей мислення, почуттів, уяви) від якості 
їх залежить подальша доля творчих здібностей 
людини. Модифікацій систем початкового 
навчання в сучасному житті ми зустрічаємо 
багато і всі вони експлуатують переважно одну 

здібність – процеси пам’яті – і «не враховують» 
гармонії творчих здібностей. Таким чином, 
проблема криється у відсутності розуміння 
механізмів творчих здібностей, які породжують 
талант учня. «Механізм таланту людини 
утворюється від єдності здібностей мислення, 
почуття, уява (складові душі людини), здібності 
психомоторики, енергопотенціал (складова 
тіла)» [6, с.48].  

«В освіті першою сходинкою до розвитку 
творчих здібностей – є скасування поділу 
предметів на головні і другорядні. Потрібно не 
забувати досліджень про своєрідну 
«спеціалізацію» правої і лівої півкулі мозку. 
Лівий мозок (в початкових класах його більше 
використовують) відповідає за мовні здібності, 
контролює мовлення, здібності до читання та 
письма. Він також відповідає за логіку і аналіз, 
розв’язує математичні проблеми. Правий мозок 
(права півкуля активніше працює) 
спеціалізується на обробці інформації в 
символах та образах. Він здатен розглядати 
проблему в цілому, не застосовуючи аналізу. 
Музикальні здібності залежать від правого 
мозку, хоча за музичну освіту відповідає лівий 
мозок. Правий мозок дає учням можливість 
мріяти і фантазувати» [6, с.50]. Отже, у 
переважної кількості учнів початкової школи 
активніше діє правий мозок. 

Другою сходинкою до розвитку творчих 
здібностей – є гармонізація теоретичного блоку 
знань та практичної діяльності учнів. За 
традиційною програмою 7 % навчального часу 
використовують на розвиток дієвого мислення. 

Третя сходинка – це резерви здібностей: 
сфера відчуттів; сфера сприймання; почуття; 
мислення та уява. Отже, взаємозв’язок мислення, 
почуттів та уяви є механізмом творчої дії учнів 
початкової школи. 

Психологічні дослідження творчого 
мислення у школярів початкової школи 
показують, що майже половина учнів початкової 
ланки має високий рівень творчого мислення. 
Дослідження психолога А. Кочерги говорять: 
«Природна жвавість, безпосередність, 
емоційність, зацікавленість та прагнення до 
навчання зберігаються у дитини під час її 
початкового навчання – це благодатний ґрунт 
для виховання та духовного збагачення творчої 
особистості»[6, с.61]. Для цього дуже важливо 
створити емоційний комфорт, щоб творча 
особистість жила у гармонії з собою (виховання, 
середовище, характер), а також зі своєю 
творчістю. 

Забезпечуючи таке навчання, постає 
необхідність перебудови як змісту, так і методів 
навчання. Ось чому на уроках використовувати 
слід не лише методи, які б розвивали пам’ять, а й 
сприйняття, уяву, різні форми мислення 
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(причому, як образне так і логічне). О.Я. 
Савченко особливу увагу звертає на приділення 
уваги розширенню емоційної сфери дитини. 

Глибоке розуміння значення розвитку 
творчих можливостей для самореалізації 
особистості та розвиток її в у загальноосвітній 
школі дає нам, сьогоднішнім освітянам, велику 
палітру для власної творчості у реалізації даної 
теми. Педагогічна практика підтвердила цінність 
поради Василя Олександровича про основні 
завдання і цілі школи: « … колектив ставить 
перед собою мету – добитися, щоб у школі не 
було жодного безликого учня… Прагнемо, щоб 
кожен наш вихованець з перших днів свого 
перебування в школі чимось захопився, щось 
полюбив, розвинув свої творчі здібності…» [1, 
с.123]. 

Багаторічний досвід використання 
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 
вплинув і на вибір педагогічної проблеми, над 
якою нині працює педагогічний колектив нашої 
школи: «Розвиток творчої особистості школярів 
через впровадження нових технологій з 
використанням ідей педагогічної спадщини В.О. 
Сухомлинського». З цією метою приділяється 
велика увага розумінню сутності поняття творча 
особистість, вивчення її психологічних аспектів 
та дослідження скарбниці великого Педагога. 
Тому відповідно була проведена велика 
методична робота: ознайомлення з науковою 
літературою, засідання педагогічної ради, 
методичних об’єднань. Вчителі усвідомили, що 
тільки творчо працюючий вчитель може 
виховувати творчу особистість. Досвід Василя 
Олександровича, як директора, підтверджує 
важливість цієї думки: «Я прагну до того, щоб 
кожний учитель шукав творчі шляхи здійснення 
ідеї. Продумував специфіку свого предмета, 
враховував особливості мислення своїх учнів» 
[2, 421]. 

Робота над даною темою активізувала 
методичну роботу школи. Так педагогічним 
колективом було досліджено у творах Василя 
Олександровича, що для розвитку творчої 
особистості потрібно виховувати у школярів 
цілеспрямованість, бажання позитивно 
розвиватися. У навчально-виховному процесі 
активніше стали запроваджувати інтерактивні 
форми навчання, завдання стали носити форму 
дослідницького характеру, стали проводитися 
нестандартні уроки та застосовуватися 
інтелектуальні ігри. У школі виробились 
конкретні шляхи реалізації даного завдання, які 
здійснюються поетапно: 

- запровадження у навчальному процесі 
школи (спочатку у початкових класах, а потім 
продовження в основній школі) інноваційного 
виду навчання за науково-педагогічним 
проектом «Росток»;  

- 1-4 класи – розробка авторської 
програми з української мови за діяльнісним 
методом, у якому учні перебувають у постійному 
творчому пошуку, вчаться фантазувати, творчо 
мислити; 

- навчальний процес у старшій школі 
побудували через проведення різноманітних 
ігор, уявно-тематичних подорожей, складання та 
оформлення кросвордів, малюнків з цікавими 
запитаннями, мультимедійними презентаціями, 
виконання творчих завдань більш об’ємного 
характеру, участі у різноманітних конференціях, 
складання учнівських презентацій, участі в 
предметних олімпіадах, написання наукових 
учнівських робі в МАН; 

- запровадження проекту «Обдарована 
дитина», головними завданнями якого стали: 
виявлення і розвиток творчого потенціалу учнів; 
розробка методичних рекомендацій та 
навчальних матеріалів із урахуванням індивіду-
альних здібностей учнів; виступи вчителів про 
досвід роботи з обдарованими дітьми під час 
проведення нарад та засідань. 

Принципи особистісного підходу та 
пріоритету творчої діяльності, які закладені у 
науково-педагогічному проекті «Росток», стали 
об’єктом уваги до інноваційної технології. 
Принцип пріоритету творчої діяльності 
передбачає створення таких методик та 
технологій навчання, навчальних посібників та 
підручників, які побудовані на діяльнісному 
творчому підході до навчання, активізують 
пошукову активність і створюють максимальні 
умови для творчої діяльності учнів. Гуманізація 
передбачає рішучий поворот освіти до 
особистості учня, забезпечення максимально-
сприятливих умов для виявлення та розвитку 
його задатків та здібностей на основі прийняття 
його особистісних цілей та запитів.  

О. Я. Савченко відмічає «Навчання розвиває 
учнів не тільки своїм змістом…але й 
процесуальною стороною, тобто тим, як вона 
організована» [3, с. 226]. Провідний науковець 
виділяє ряд напрямків навчально-виховної 
роботи з розвитку дитини: розвиток процесів 
сприймання; оволодіння всім діапазоном 
загальнонавчальних умінь і навичок; 
нагромадження індивідуального досвіду 
пошукової діяльності; розвиток уяви і 
літературної творчості; вправляння в 
комбінуванні, конструюванні, перетворенні. В 
таких умовах учні отримують необхідні знання 
за допомогою різноманітних способів активізації 
пізнавальної діяльності: спостереження, 
дослідження, конструювання, спеціальні вправи 
на розвиток уяви, завдання на самостійний 
пошук інформації, літературна творчість 
(складання казок, оповідань). На таких уроках 
учні виступають у ролі активних шукачів 
інформації, дослідників, винахідників, 
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доповідачів, співбесідників. Мінімум готових 
фактів і максимум активного творчого пошуку, 
самостійних міркувань. Запровадження «Ростка» 
допомагає розв’язувати одне із таких актуальних 
проблем як приділення особливої уваги 
гармонійному розвитку творчої особистості.  

На сучасному етапі розвитку 
загальноосвітньої школи пріоритетним 
напрямком початкової ланки освіти є 
формування у дітей розвинених творчих 
здібностей за допомогою вивчення рідної мови. 
Досконале мовлення – це найважливіший 
компонент загальної культури та 
інтелектуального розвитку людини, а вільне 
володіння рідною мовою забезпечує реалізацію 
творчих можливостей особистості у всіх сферах 
життя. Багаторічний досвід великого педагога 
В.О. Сухомлинського переконав, що розвиток 
творчих здібностей дитини залежить насамперед 
від того, наскільки правильне, внутрішньо 
багате, емоційно насичене її мовлення. Активна 
розумова діяльність є своєрідним містком, що 
з’єднує мову й думку. Природа дитячого 
мислення схильна до творчості. Для розвитку 
творчих здібностей дитина має висловлюватися 
про побачене, відчуте, пережите: «Шкільна 
творчість починається із слова. Завдяки цій 
творчості діти стають чутливими до найтонших 
засобів впливу – до слова і до краси. Убогість 
слова – це убогість думки…» [4, с.507]. 

Ці всі теоретичні обґрунтування розвитку 
творчих здібностей молодших школярів на 
уроках української мови закладено у новому 
підручнику «Українська мова» для 2- 4 класів, 
який розроблено на базі Української ЗОШ І – ІІІ 
ступенів № 1. У 2012-2013 навчальному році 
розроблено і експериментально апробовано 
підручник для 1 класу. Основною відмінністю їх 
є те, що вони мають не тільки навчальний, 
виховний, розвивальний характер, а й формують 
творчу особистість. Саме використання активних 
методів навчання за підручником забезпечує 
вивчення рідної мови, одночасно розвиваючи 
творчі можливості учнів. Вивчення матеріалу 
методом спостереження, з використанням 
індивідуальної творчої роботи, забезпечує 
високий рівень самостійності учнів, напружену 
розумову діяльність, дає можливість школяреві 
виявити власну ініціативу, творчість.  

У підручнику пропонується така система 
вправ: 

- дослідження слів здійснюється шляхом 
роботи з «словниковою скринькою», «зошитом-
палітрою», куди записуються нові, цікаві й 
образні слова, вирази, щоб потім 
використовувати їх у своїх висловлюваннях. 
Такий вид роботи дає можливість відчути дітьми 
красу і велич, силу і виразність рідного слова; 

-  есіди про слово (про найяскравіші 
картини, образи, в яких розкривається емоційне 
багатство слова: вбрання саду...); 

- записування слів кольоровими олівцями, 
створення малюнків до слів, утверджуючи 
почуття захоплення, здивування, схвильованість.  

Наведемо приклад деяких вправ із даного 
підручника [7, с.1-75]: 

2 клас. 1 частина. Тема. Мова і мовлення.  
Вправа 79. Виготовте класну словникову 

скриньку, куди будете класти нові для вас слова. 
Помістіть у неї слова, які з’явились зовсім 
недавно у вашому мовленні.  

4 клас. 4 частина. Тема. Поняття про 
художні засоби як основа написання текстів. 
Образні вислови.  

Вправа 17. Підкресліть кольоровими 
олівцями слова, які допомогли вам побачити, 
відчути описану красу природи. 

Вправа 18. Оформіть зошит-палітру для 
записування образних слів кольоровими 
олівцями. 

Вправа 25. Оформіть палітру слів: земля-
годувальниця, вовчик-братик, лисичка-
сестричка, квіточки-краплинки, килим-самоцвіт, 
травка-муравка. 

Вправа 31. Запишіть вибрані слова 
кольоровими олівцями у словникову палітру. 

Вправа 33. Прочитайте текст. Знайдіть і 
підкресліть в ньому кольоровими олівцями 
метафори. Поповніть словникову палітру новими 
словами.  

У даному підручнику молодші школярі 
сприймають слово не тільки слухом, а й зором. 
Виконання цих вправ розвиває творчу уяву, 
образне мислення. Завдяки поєднанню ігрової та 
дослідницької діяльності загострюється 
сприймання краси слова, активізується думка. 
Така творча діяльність учнів на уроці 
одухотворена казкою, поезією, мелодією, 
поєднується із драматизацією, словесним і 
графічним малюванням. Це підтверджують такі 
завдання: 

2 клас. 2 частина. Тема. Тверді та м’які 
приголосні звуки. 

Вправа 38. Прочитайте продовження казки 
«Як звірята вивчили чарівні звуки». Перекажіть 
зміст казки, позначивши на малюнку: а) складні 
«пісеньки», які співають букви я, ю, є, ї; 
б) букви, які роблять пісеньки інших букв 
«ніжними, м’якенькими»; б) м’який знак (ь).  

Тема. Словникові слова. 
Вправа 165. Спробуйте на поданих 

малюнках зобразити букви, які потрібно 
запам’ятати у написанні слів: жайворонок, 
пшениця, очерет, коридор. 

Вправа 166. Доберіть малюнки до поданих 
слів, щоб запам’ятати їх правильне написання. 
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У підручнику широко використано 
педагогічні ідеї Василя Олександровича 
Сухомлинського щодо використання казки у 
навчальному процесі. Великий педагог своєю 
творчістю довів, що дитячі роки – 
найсприятливіший період для творчості, а 
творчість дитини починається з казки. Складання 
казки дає простір для розвитку творчих 
здібностей дитини, позитивно впливає на 
розвиток творчих можливостей учнів. Такою 
творчістю пожвавлюється навчальний процес, 
інтенсивніше відбувається і всебічний розвиток 
дитини: «Твір, казка були першою сферою 
творчості, в якій дитина утверджувала свої 
здібності, пізнавала себе, переживала перше 
почуття гордості від того, що вона щось 
створює»[5, с.566]. Емоційні відтінки слова 
доходять до дітей найкраще в казці. Ця думка 
Василя Олександровича реалізується у таких 
вправах розробленого у школі підручника: 

2 клас. 1 частина. Тема. Мова і мовлення.  
Вправа 101. Прочитайте казку і зробіть 

висновки про «мовлення» лісових мешканців. 
Проінсценізуйте казку. 

3 клас. 3 частина. Тема. Словотворення.  
Вправа 7. Придумайте в групах цікаву 

історію чи казку про слово хліб, яке утворило 
нові слова і вони були між собою наче рідні. 

Порівняйте свій твір з такою казкою ваших 
ровесників. 

Намалюйте малюнок до казки. Розкажіть, 
що вас найбільше зацікавило в ній. 

Позмагайтесь у групах у творенні 
споріднених слів від слова школа. 

 2 клас. Тема. Частини слова (загальне 
поняття). Вправа 26. Щоб краще запам’ятати ці 
частини, розмалюйте малюнок до казки і 
напишіть на ньому значущі частини слова з їх 
визначенням. Розкажіть казку за власним 
малюнком. 

 Вправа 29. Придумайте цікаву історію про 
частину слова закінчення, яка могла б трапитись 
з нею на словниковій галявині.  

Новий підручник з української мови 
підтверджує актуальність слів 
В.О. Сухомлинського: «Творчість починається 
там, де інтелектуальні й естетичні багатства, 
засвоєні, здобуті раніше, стають засобом 
пізнання, освоєння, перетворення світу… Значне 
місце в духовному житті дітей займає 
драматична творчість…» [5, с.566-567], тому що 
забезпечує умови для малюнкового зображення 
теоретичного матеріалу, а подальшу роботу 
застосовувати у творчій діяльності: 
придумування власних історій до вивчаючого 
теоретичного матеріалу; кодування теоретичного 
матеріалу через створення власних малюнків. У 
даному підручнику особлива увага приділяється 
розвитку варіативності мислення, творчих 

здібностей дітей, їхньої емоційної сфери. Це 
можна прослідкувати у виконанні таких вправ: 

3 клас. 3 частина. Тема. Творення слів 
(словотворення).  

Вправа 2. Обговоріть у групі таке питання. 
Як можна від слова ліс утворити нові слова, що 
вказати на: розмір лісу; власне ставлення до 
нього; назву професії людини, яка працює в лісі? 

Вправа 5. У кожній групі підкресліть слово, 
за допомогою якого можна пояснити значення 
інших слів. 

Нічний, ніч, ночувати. Пекти, пекар, 
пекарня. Ліс, лісочок, лісник, лісовий. 

Тема. Поняття про закінчення.  
Вправа 29. Прослідкуйте, як змінюється в 

реченнях слово праця.  
Яку роль виконує змінна частинка слова? 
Озвучте частину казки, в якій 

розповідається про цю змінну частинку.            
Отже, на уроках української мови за 

розробленим підручником виконуються 
завдання, що створюють умови для розвитку 
творчих здібностей: 

- творча переробка, узагальнення, 
систематизації вмінь та навичок (учні самостійно 
записують або дописують висновки у вигляді 
тверджень, з’єднують лініями правильні 
відповіді); 

- порівняння й аналіз вже вивченого 
матеріалу (висловлювання власної думки, 
виведення висновків); 

- використання ігрових моментів, що 
стимулюють вияви самостійності учнів, їх 
творчих можливостей (інсценізація поданих 
історій теоретичного матеріалу); 

- підготовки до уроків творчих завдань 
(завдання-головоломки; самостійне 
удосконалення поданих речень, текстів; аналіз 
прочитаних творів з метою виписування слів, 
речень, частин тексту; інсценізація власних 
історій теоретичного матеріалу; виконання 
поданих завдань за власним вибором);  

- виявлення власних почуттів, уявлень, 
фантазії (вивчення словникових слів за методами 
ейдетики; висловлення власних вражень від 
виконаних завдань; записування чи 
підкреслювання слів кольоровими олівцями; 
вибір слів, речень із прочитаних творів для 
поповнення словникової скриньки чи для 
зошита-палітри). 

Наші дослідження розвитку творчих 
можливостей на основі використання 
педагогічних ідей Василя Олександровича 
Сухомлинського у загальноосвітній школі дають 
можливість робити такі висновки:  

- сучасні зміни суспільства потребують 
приділення особливої уваги гармонійному 
розвитку творчої особистості, вихованню 
всебічно освіченої людини, яка має яскраву 
індивідуальність, може приймати зважені 
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рішення за складних умов сучасності, 
усвідомлювати глобальні проблеми людства та 
національні проблеми і намагатися прийняти 
посильну участь у їх вирішенні; 

 – головною метою школи повинно стати не 
накопичення знань, а створення умов для 
розвитку і самореалізації кожної особистості, 
формування покоління, здатного навчатися 
впродовж життя; 

- використання новітніх педагогічних 
технологій допомагає у створенні освітнього 
середовища, яке забезпечує кожному учневі 
змогу виявити закладене в ньому від природи 
творче начало і формує здатність бути суб’єктом 
розвитку своїх здібностей; 

- реалізація проблеми творчого розвитку 
особистості ставить перед вчителем постійно 
нові завдання щодо удосконалення своєї 
педагогічної майстерності; 

- навчально-виховний процес школи 
повинен відповідати умовам, у яких розвивається 
схильність дітей до нового, нестандартного, 
бажання самостійно розв’язувати поставлені 
завдання, а на уроках панує атмосфера творчості, 
розкутості, вільного спілкування дітей між 
собою та із вчителем. 

Рівень творчої діяльності учнів 
відстежувався за такими критеріями: 
ініціативність, активність, впевненість у своїх 
силах і здібностях, нестандартні дії, вміння 
довести справу до кінця, потяг до самостійної 
роботи, логіка мислення, імпровізація.  

Школа, у якій учень є «винахідником», 
«відкривачем», «дослідником», «здобувачем», – 

є «Школою радості», яку створив у свій час 
видатний Педагог і є прикладом для нас, 
сучасних педагогів. Тільки у такій школі школярі 
зможуть розкривати свої здібності і розвивати 
особистісні обдарування, які допоможуть їм 
знайти своє місце у житті, визначитися з колом 
своїх інтересів та уподобань, стати активним 
членом суспільства і щасливою Людиною. 
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ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ 
ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ 

СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Олена БОРЗИХ (Луганськ) 

У статті розглянуто визначення поняття «пошуково-дослідницької діяльності», її форми, методи та прийоми, що 
використовувалися у досвіді роботи Павлиської середньої школи; визначено її роль і місце у вихованні творчої 
особистості, як у педагогічній концепції В. Сухомлинського, так і у навчально-виховному процесі сьогодення. 

Ключові слова: пошуково-дослідницька діяльність, форми, методи та прийоми пошуково-дослідницької діяльності, 
творча особистість, педагогічна концепція, навчально-виховний процес, наукове дослідження, практична діяльність. 

В статье рассматривается определение понятия «поисково-исследовательской деятельности», ее формы, методы и 
приемы, которые использовались в опыте работы Павлышской средней школы; определена ее роль и место в воспитании 
творческой личности, как в педагогической концепции В. Сухомлинского, так и в современном учебно-воспитательном 
процессе. 

Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность, формы, методы и приемы поисково-исследовательской 
деятельности, творческая личность, педагогическая концепция, учебно-воспитательный процесс, научное исследование, 
практическая деятельность. 
У сучасних умовах постійних змін й 

трансформацій у суспільній та культурній 
сферах життя, формування ринку праці, появи 
нових професій, оновлення технологічної бази 
професійної діяльності, систему освіти 

орієнтується на підготовку не просто грамотного 
фахівця-виконавця, але самостійної, всебічно 
розвиненої особистості, яка має навички 
творчого і мобільного мислення, швидко 
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орієнтується в стрімко зростаючому потоці 
інформації та здатна до безперервної самоосвіти. 

Докорінні зміни підходів до навчання і 
виховання школярів загальноосвітньої школи 
передбачаються у межах реформування 
національної системи шкільної освіти в Україні 
згідно з Державною національною програмою 
“Освіта (Україна ХХІ століття)” та Законами 
України “Про освіту” та “Про загальну середню 
освіту”. Дію цих документів спрямовано на 
подолання кризи в освіті, яка полягає насамперед 
у невідповідності знань учнів потребам 
майбутньої особистості, вимогам суспільства та 
світовим стандартам. Соціальний престиж освіти 
та інтелектуальної діяльності стрімко падає. У 
пошуках шляхів подолання цієї кризи науковці 
все частіше звертаються до педагогічних 
здобутків видатних педагогів. 

З-поміж кращих надбань світової 
педагогічної практики увагу дослідників 
повсякчас привертає творча спадщина та 
педагогічна концепція українського вчителя-
творця В. Сухомлинського. В її основу 
покладено концепцію формування й розвитку 
дитини як унікальної творчої особистості, 
готової в майбутньому до виконання широкого 
спектру соціальних функцій та ефективної 
професійної діяльності. 

Загальновідомо, що одним з провідних 
напрямків реформування сучасної вищої школи 
проголошено органічне поєднання навчання 
студентів з їх активною участю в науковій 
діяльності. До заслуг В. Сухомлинського 
належить новаторська ідея про те, щоб зробити 
пошуково-дослідницьку діяльність учнів 
організуючим центром навчально-виховного 
процесу, починаючи ще з середньої школи. 
Можна сказати, що в цьому питанні 
В. Сухомлинський випередив свій час і розвиток 
психолого-педагогічної науки. Адже у 
пошуково-дослідницькій діяльності органічно 
поєднуються процеси навчання, виховання та 
творчого розвитку особистості, тобто 
поєднуються в одне ціле інтелектуальні, 
аксіологічні й практичні компоненти освіти. 
Причому це злиття відбувається на позитивному 
морально-психологічному підґрунті, бо 
пошуково-дослідницька діяльність сповнена 
духу романтики, таємниць і відкриттів. 

Педагогічні надбання та ідеї 
В. Сухомлинського розглядалися в різних 
наукових аспектах: взаємодії людини і соціуму 
(В. Кремень), філософії дитинства (М. Антонець, 
А. Богуш, Т. Кочубей), виховної системи 
(Б. Кваша, М. Мухін, А. Розенберг), духовних 
домінант (І. Бех, Н. Дічек), гуманістичної 
педагогіки і виховання гуманістичних цінностей 
(М. Библюк, І. Зязюн, В. Киричок, Є. Родчанін), 
формування світогляду (О. Невмержицький), 
осмислення механізму використання різних 

виховних середовищ (В. Костіна, О. Савченко, 
Є. Салтанов), статеворольової соціалізації 
особистості (О. Петренко), батьківської 
педагогіки (А. Попова, О. Сухомлинська), 
взаємодії сім’ї та школи (Л. Бондар), проблем 
колективу і особистості (Г. Калмиков), 
громадянського і патріотичного виховання 
(В. Кіндрат), самовиховання школярів (О. Дуда), 
природовідповідності (В. Кравцов), позакласної 
навчально-виховної діяльності 
(Т. Остапйовська), творчого використання у 
зарубіжжі (Л. Цзихуа) та інших. 

Такі дослідники як В. Дубініна, М. Дубінка, 
Я. Журецький та інші досліджують поняття 
навчально-дослідницької або навчально-
пізнавальної та науково-дослідницької діяльності 
учнів. Л. Калуська розглядає дослідницько-
пошукову діяльність дитини у спадку 
В. Сухомлинського. Окремі аспекти залучення 
учнів до дослідницької діяльності у процесі 
вивчення різних шкільних дисциплін знаходимо 
у працях К. Баханова, В. Давидова, 
Л. Задорожної, Л. Занкова, О. Кабанової-Меллер, 
О. Кожем’яки, М. Махмутова, І. Нікітіної, 
Ю. Нікітіна, В. Шеліхової та інших. Загальні 
засади формування дослідницьких умінь учнів у 
школах нового типу та розвитку на цій основі 
особистості школяра знайшли своє відображення 
у дослідженнях сучасних українських учених 
(Л. Левченко, Н. Недодатко, О. Павленко, 
А. Сологуб). Отже, аналіз історико-педагогічних 
джерел засвідчує, що безпосередньо питанню 
пошуково-дослідницької діяльності школярів у 
педагогічній спадщині В. Сухомлинського 
приділялася недостатня увага, тому цей аспект 
потребує детального вивчення. 

Мета нашої статті – проаналізувати 
поняття «пошуково-дослідницька діяльність» та 
визначити її роль і місце у вихованні творчої 
особистості, як у педагогічній концепції 
В. Сухомлинського, так і у навчально-виховному 
процесі сьогодення. 

Необхідно зауважити, що поняття 
«пошуково-дослідницька діяльність» вважається 
досить новим, воно розглядалося незначною 
кількістю науковців, зокрема І. Карнауховою та 
О. Павленко.  

Дослідниця Н. Борщина визначає його як 
діяльність, що забезпечує формування наукового 
світогляду, розвиток творчого мислення та 
індивідуальних здібностей (активність у 
самостійному пошуку, ініціативність тощо), 
формування навичок самостійної дослідницької 
діяльності, застосування теоретичних знань у 
своїй практичній діяльності, розширення 
наукової ерудиції, формування в них процедур 
творчого пізнавального пошуку – нових форм, 
методів, засобів пізнання дійсності [1]. 

Г. Цехмістрова вважає, що «науково-
дослідницька діяльність» є одним із 
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найважливіших засобів підвищення якості освіти 
і виховання учнівської молоді, здатної творчо 
застосовувати в практичній діяльності найновіші 
досягнення науково-технічного прогресу», 
більше того, «розвиток наукових досліджень 
впливає на якість навчального процесу, оскільки 
вони змінюють не лише вимоги до рівня знань і 
вмінь, а й сам процес навчання і його структуру» 
[6, с.35]. 

На думку А.Семенової, «дослідницька 
діяльність забезпечує тим, хто навчається 
продуктивну та мисленнєву діяльність на самому 
високому рівні творчості, а також засвоюваність 
знань на рівні знань-трансформацій при 
ефективному проявленні творчих здібностей» [2, 
с.22]. 

Окремі дослідники вирізняють наукове та 
навчальне дослідження. Поняття «наукове 
дослідження» визначається як процес 
вироблення нових наукових знань, як один з 
видів пізнавальної діяльності. Навчальне 
дослідження передбачає набуття учнем 
функціональної навички дослідження як 
універсального способу освоєння дійсності, 
розвитку здібностей до дослідницького типу 
мислення, активізації особистісної позиції учня в 
освітньому процесі на основі набуття 
суб’єктивно нових знань, тобто пошукову 
діяльність щодо самостійного отримання знань, 
що є новими і особистісно значущими для 
конкретного учня, розв’язання нових для нього 
проблем. 

Пошукова, науково-дослідницька та 
навчально-дослідницька діяльність учнів 
традиційно розглядається як:  

- процес включення особистості у 
самостійне збирання і дослідження інформації, 
формування у неї на цій основі міцних знань, 
умінь, навичок пізнавальної та творчої 
діяльності; 

- дієвий засіб підвищення якості та 
ефективності знань та умінь, складна динамічна 
система, що є сукупністю волі, емоцій та 
інтелекту особистості, спрямованих на пошук 
сутності природи речей і їх причинно-
наслідкових зв’язків; 

- співробітництво та співтворчість 
педагога і вихованців, побудована на визнанні 
особистості дитини, на взаємоповазі її 
пізнавальної та творчої діяльності і взаємній 
зацікавленості у спільному успіху і наслідках 
цієї діяльності; 

- як творчий процес спільної діяльності 
двох суб’єктів (вчителя і учня) щодо пошуку 
невідомого, у ході якого здійснюється трансляція 
між ними культурних цінностей, результатом 
якої є формування світогляду. Її основна 
функція: ініціювання учнів до пізнання світу, 
себе, і себе у цьому світі. 

Цікавість, невимушеність, природність 
пошуково-дослідницької діяльності багато в 
чому забезпечують її високу педагогічну 
ефективність як засобу навчання, виховання та 
розвитку школярів. Адже, як стверджував 
В. Сухомлинський, людина найкраще 
виховується тоді, коли вона не помічає, що її 
виховують [3, с. 243].  

Якщо звернутися до спадщини видатного 
педагога, то на думку В. Сухомлинського, 
важливо, щоб учні спиралися на теоретичні 
знання під час набуття практичного досвіду і 
навпаки – спиралися на свій практичний досвід у 
процесі набуття теоретичних знань з основ наук 
[4, с.341]. 

Педагог-новатор 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, щоб через злиття 
думки і фізичної праці учні ставали мудрими 
мислителями і дослідниками, а не «споживачами 
готових знань» [5, с.354]. 

Пошуково-дослідницька діяльність була 
одним із стрижневих видів роботи у навчально-
виховному процесі Павлиської середньої школи. 
В. Сухомлинський поклав ідею пошуку й 
дослідництва в основу навчально-виховного та 
позанавчального процесу ще у середній школі 
радянського зразку. Пошуково-дослідницьку 
діяльність було організовано й у наукових 
гуртках. «Можливо, – пише В. Сухомлинський у 
праці «Павлиська середня школа», – у терміні 
«науковий» є певна частка перебільшення, але 
сама ця назва відображає рису творчої діяльності 
старших учнів – дослідження, експеримент. 
Учнів радує, надихає, що вони певною мірою 
прилучаються до наукових методів розумової 
праці» [5, с.122].  

Характерною рисою роботи всіх гуртків 
Павлиської школи був дослідницький характер їх 
діяльності, де поєднувалися зусилля рук і 
розуму. Необхідно підкреслити, що саме у такій 
діяльності учні набували великого життєвого 
досвіду, бачили реальну можливість творчого 
використання отриманих на уроках теоретичних 
знань у своїй практичній діяльності. 

У педагогічній діяльності В. Сухомлинський 
активно використовував досліди, творчі 
розповіді, експерименти, спостереження, 
екскурсії в природу, походи, роботу на 
навчально-дослідницьких земельних ділянках як 
форми пошуково-дослідницької діяльності.  

Пошуково-дослідницькою ми називаємо 
діяльність, спрямовану на виявлення, вивчення, 
відтворення або творення об’єктів, явищ і 
процесів соціальної чи природної діяльності з 
метою розкриття їх сутності і змісту, з’ясування 
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законів і принципів організації, умов 
функціонування та розвитку, а також впливу на 
різноманітні види людської практики. 

До сфери пошуково-дослідницької 
діяльності належать об’єкти, явища і процеси, 
що поділяються за такими напрямками: 

1) жива і нежива природа (космічні, 
планетарні, географічні, кліматичні, погодні, 
ландшафтні, гідрологічні; дика та свійська фауна 
і флора; охорона, захист і відновлення 
природного середовища); 

2) наука, техніка, виробництво (наукові ідеї, 
винаходи і відкриття; видатні вітчизняні та 
зарубіжні вчені, дослідники, конструктори, 
інженери; види машин, механізмів, приладів, 
матеріалів, технологій, види професій і 
господарська діяльність людей); 

3) історія і політика (значущі історичні, 
політичні події та особистості; їх вплив на 
розвиток людської цивілізації, окремих країн і 
народів; перспективи еволюції людства; 
вивчення рідного краю, історії свого роду і 
сім’ї); 

4) культура і мистецтво (мова, традиції, 
обряди, побут, фольклор, вироби народної 
творчості, твори літератури, музики, живопису, 
кіно та театру; пам’ятки культури, історії, 
архітектури; фізична культура і спорт, культура 
міжособистісного спілкування тощо); 

5) освіта, виховання, дозвілля (організація 
навчальної та розважальної роботи; особливості і 
можливості людського організму та особистості; 
професійний вибір та підготовка до професійної 
діяльності; самопізнання, саморозвиток і 
самовдосконалення особистості; задоволення 
індивідуальних здібностей та потреб). 

До загальних форм пошуково-дослідницької 
діяльності учнів Павлиської середньої школи ми 
відносимо такі:  

1. Уроки з вивчення основ наук за окремими 
спрямуваннями (фізико-математичне, суспільно-
історичне, хіміко-біологічне, фізкультурно-
трудове тощо); «уроки мислення серед 
природи»; «уроки вивчення людини серцем» та 
ін. 

2. Факультативні заняття, творчі гуртки, 
студії і театри; технічні майстерні, дослідницькі 
групи і лабораторії. 

3. Шкільні трудові загони і табори; 
експериментальні сільськогосподарські ділянки, 
оранжереї, питомники, теплиці, лікарні для 
тварин і птахів тощо. 

4. Екскурсії на природні й культурні 
об’єкти, на промислові й сільськогосподарські 
підприємства; пошукові загони з вивчення історії 
рідного краю, життя і діяльності земляків, 
походи по місцях революційної, бойової та 
трудової слави. 

5. Збирання матеріалів та оформлення 
шкільних кабінетів і лабораторій, музеїв, 
творчих кімнат, куточків живої природи. 

6. Створення рукописних журналів, міні-
підручників, хрестоматій, антологій, 
енциклопедій, альбомів, хронологій (фенологічні 
спостереження). 

7. Виготовлення іграшок, музичних 
інструментів, костюмів і декорацій до свят, 
вистав і концертів. 

8. Конструювання діючих моделей, машин, 
механізмів і приладів для забезпечення 
навчальної роботи, сільськогосподарської 
діяльності тощо. 

9. Ведення учнями щоденників 
спостережень за власним розвитком, 
самоосвітою, станом здоров’я тощо. 

10. Зустрічі зі спеціалістами промислових та 
сільськогосподарських підприємств; тематичні 
бесіди, ігри, вечори, вікторини з питань фізики, 
хімії, географії, історії, психології, літератури, 
техніки тощо. 

11. Заочні екскурсії іншими країнами, 
республіками СРСР, відомими музеями, 
виставками, пам’ятками природи, історії, 
архітектури. 

Серед методів та прийомів пошуково-
дослідницької діяльності школярів, які знайшли 
відбиття в роботах В. Сухомлинського ми 
виділяємо такі: 

1. Моделювання об’єктів, явищ та процесів 
живої та неживої природи. 

2. Проведення спільно з вчителями 
експериментів на уроках хімії, фізики, біології, 
трудового навчання та позанавчальних, 
гурткових заняттях. 

3. Виступи школярів з доповідями, 
рефератами, самостійними розвідками, з різних 
аспектів науки, техніки, культури, громадської та 
родинної історії тощо. 

4. Підготовка і проведення учнями 
спостережень та експериментів на базі дослідних 
ділянок, питомників, теплиць, оранжерей. 

5. Підготовка агротехнічних, технологічних 
звітів за результатами роботи на колгоспних 
полях, садах та домашніх городах тощо. 

6. Складання схем, таблиць, графіків, що 
характеризують дію технічних приладів, 
хімічних сполук, агрономічних засобів тощо. 

7. Регулярні спостереження з метою 
виявлення впливу погодно-кліматичних факторів 
на життя і діяльність людей, на поведінку 
тварин, птахів, на розвиток рослин тощо. 

8. Практичне застосування сконструйованих 
механізмів і приладів в умовах виробничої праці, 
навчального процесу і т. ін. 

9. Консультації з місцевими інженерами, 
техніками, агрономами, раціоналізаторами й 
винахідниками щодо організації пошуково-
дослідницької діяльності школярів. 
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10. Вирощування дерев, рослин, тварин на 
основі рекомендацій науковців, спеціалістів 
сільського господарства та ін.  

11. Проведення учнями самоспостережень з 
метою самовиховання: корекція власної 
поведінки, підвищення працездатності, 
покращення комунікабельності, вироблення волі 
і характеру тощо. 

12. Колективні обговорення публікацій у 
газетах та журналах, передач радіо і телебачення, 
архівних матеріалів, особистих спогадів на 
актуальні теми наукового, культурного, 
політичного життя. 

13. Аналіз спостережень за реальними 
людьми, їхніми стосунками, почуттями. 

Як бачимо, пошуково-дослідницька 
діяльність є складовою навчально-виховної 
активності, спрямованої на роботу з 
інформацією, її пошук, аналіз, структурування та 
трансформування її у дидактичний продукт, 
придатний до творчого використання на 
практиці. 

В умовах сучасного життя, пошуково-
дослідницька діяльність – це синтез пошукової 
активності та дослідницької поведінки. 

Сучасний учень у процесі навчання повинен 
набути певних праксеологічних вмінь 
розв’язання різноманітних проблем (логічно і 
критично міркувати, розуміти і розпізнавати 
головні аспекти проблем, організовувати дії з їх 
розв’язання, точно і зрозуміло формулювати 
результати тощо); вміти пристосовуватися до 
мінливих обставин сьогодення; аналізувати і 
опрацьовувати інформацію (встановлювати 
закономірності, робити аргументовані висновки, 
використовувати їх для прогнозування); 
усвідомлювати, де і яким чином знання можуть 
бути використані в оточуючій дійсності. Все це 
зумовлює необхідність активного впровадження 
і застосування пошуково-дослідницького 
підходу у навчально-виховному процесі школи 
сьогодення. 

Таким чином, проаналізувавши підходи 
різних дослідників до визначення поняття 
«пошуково-дослідницька діяльність», а також 
визначивши її місце і роль у вихованні творчої 
особистості як у педагогічній практиці 
В. Сухомлинського, так і в умовах сучасної 
середньої школи, можна зробити висновок, що 
пошуково-дослідницька діяльність, незважаючи 
на різномаїття формулювань, була й залишається 

однією з основних складових виховання творчо 
розвиненої особистості. Слід зазначити, що 
однією з головних рис навчально-виховного та 
позанавчального процесу Павлиської середньої 
школи був дослідницький характер діяльності 
учнів, які за допомогою різних форм, методів та 
прийомів пошуково-дослідницької роботи 
вчились творчо застосовувати набуті теоретичні 
знання. В. Сухомлинський був переконаний, що 
навчання не може бути простим 
нагромадженням знань, які діти зможуть 
застосувати тільки у дорослому житті, треба, 
щоб вони бачили їх життєву необхідність та 
можливість використання на практиці.  

У рамках цієї статті ми проаналізували 
поняття пошуково-дослідницької діяльності, 
навели напрямки, форми, методи та прийоми, за 
допомогою яких ця діяльність здійснювалася 
учнями Павлиської середньої школи. 
Подальшого дослідження потребують 
педагогічні умови організації пошуково-
дослідницької діяльності учнів у Павлиській 
середній школі. На нашу думку, використання 
досвіду В. Сухомлинського щодо організації 
такої діяльності є актуальним у сучасній 
український школі. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА  

Світлана БРИЧОК (Рівне) 
В статті аналізується творчий потенціал особистості майбутнього педагога, особливості його розвитку у процесі 

вузівського навчання, зокрема розкривається специфіка використання при цьому методів інтерактивного навчання. 
Ключові слова: творчий потенціал, особистість, майбутній педагог, процес навчання, методи інтерактивного 

навчання . 
В статье анализируется творческий потенциал личности будущего педагога, специфика его развития в процессе 

вузовского обучения, в частности, раскрываются особенности использования при этом методов интерактивного 
обучения. 

Ключевые слова: творческий потенциал, личность, будущий педагог, процесс обучения, методы интерактивного 
обучения. 

Постановка проблеми. Входження України 
у єдиний європейський простір зумовлює 
необхідність активізації процесів модернізації 
системи освіти в цілому та вищої освіти зокрема. 
Адже саме рівень та якість підготовки кадрів 
стають найважливішими чинниками та 
необхідною передумовою ефективного 
вирішення завдань поступального розвитку 
держави. У зв’язку з цим у законі „Про вищу 
освіту” наголошується на забезпеченні державою 
підготовки кваліфікованих кадрів, здатних до 
творчої праці, професійного розвитку, 
самовдосконалення, освоєння та впровадження 
наукоємних та інформаційних технологій, 
готових до роботи в ринкових умовах праці та до 
гострої конкуренції [7].  

Для реалізації зазначеної мети вже сьогодні у 
системі вищої педагогічної освіти відбуваються 
зміни, що в першу чергу мають торкнутися 
системи трансляції знань і формування 
практичних умінь та навичок.  

Загальний аналіз досліджень з проблеми. 
Проблеми підготовки педагогічних кадрів, 
формування їхнього творчого потенціалу, 
розвитку важливих творчих здібностей, якостей, 
умінь висвітлюються у багатьох психолого-
педагогічних дослідженнях. Серед них, 
насамперед, варто відзначити праці, у яких 
відображені окремі аспекти творчої особистості, 
її потенційні можливості, здібності, властивості 
(Б. Ананьєв, Д. Богоявленська, М. Лазарєв, 
В. Моляко, М. Поташник) та дослідження 
процесу професійного становлення вчителя 
(Ю. Бабанський, І. Зязюн, В. Кан-Калик, 
І. Підласий, С. Сисоєва, В. Сластьонін). Зміст 
поняття „творчий потенціал особистості” 
розкривається у роботах сучасних вчених 
В. Андрєєва, Т. Браже, Н. Кічук, П. Кравчук, 
А. Майданова, процес формування творчого 
потенціалу учителів аналізує В. Риндак [1; 8], 
вчителів іноземних мов – С. Хмельковська [11]. 

Водночас, як засвідчує аналіз, питання 
розвитку творчого потенціалу особистості 
студента педвузу в процесі навчання вивчено 

недостатньо. У педагогіці відсутні системні 
дослідження, присвячені розвитку творчого 
потенціалу студентів – майбутніх педагогів, не 
розроблено модель його формування засобами 
інноваційних технологій. Враховуючи 
недостатню розробку означеної проблеми, 
предметом дослідження у статті є творчий 
потенціал особистості студента педвузу, а 
основним завданням є уточнення поняття 
„творчий потенціал особистості”, визначення 
складових та ролі творчого потенціалу 
особистості студента педвузу у процесі 
навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розкриття теми вимагає, передусім, уточнення 
самого поняття „творчий потенціал”. Так, 
здійснений аналіз визначень поняття „творчий 
потенціал” свідчить, що науковці в основному 
трактують його як якість, властивість 
особистості. З точки зору більшості з них 
творчий потенціал містить у собі всі здібності 
особистості – мислення, волю, пам’ять, 
переконання, відхилення від шаблону, дар 
передбачення, оригінальність, ініціативність, 
високу самоорганізованість і працездатність [8].  

Російські вчені Т. Браже і Ю. Кулюткін, 
відзначаючи, що творчий потенціал особистості 
є інтегральною цілісністю природних і 
соціальних сил людини, що забезпечує її 
суб’єктивну потребу в творчій самореалізації і 
саморозвитку, уточнюють, що змістовно-
структурний план творчого потенціалу 
відображає комплекс здібностей інтелекту, 
комплекс властивостей креативності і комплекс 
особових проявів (емоційних, свідомих і 
несвідомих, вольових, поведінкових), але не 
зводиться до них. Увага акцентується на тому, 
що вірогідність прояву його залежить від 
особистого прагнення (цілеспрямованості) 
людини повною мірою реалізувати свої 
можливості; від міри її внутрішньої свободи; від 
сформованості соціального відчуття (дієвість, 
творчість) [8].  
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Вітчизняні дослідники (Л. Сохинь, 
В. Тихонович і ін.) визначають такі сутнісні 
характеристики творчого потенціалу: 
багаторівневий зміст, діалогічність, соціальність 
та системність [11]. 

Отже, творчий потенціал включає не тільки 
природні ресурси і резерви особистості, але й ті 
утворення, які сформовані в індивіда у процесі 
освіти. При цьому безперервне накопичення 
нових знань, умінь, способів орієнтації в світі 
приводить до появи нових здібностей. 
Переживання про свої збільшені можливості, що 
виникають при цьому у особистості, є рушійною 
силою особливої активності і самостійності 
людини, спрямованої на випробування власних 
потенцій [2, с.56]. 

У контексті підготовки студента педвузу 
вважаємо доцільним розгляд структури творчого 
потенціалу майбутнього педагога як сукупності: 
1) власне-потенційної складової (здібності); 2) 
мотиваційної складової (потреби, мотиви, 
ціннісні орієнтації); 3) когнітивної складової 
(набуті в результаті освіти, творчої діяльності 
знання, вміння). 

На нашу думку, творчий потенціал 
майбутнього учителя є інтегративним 
утворенням, сукупністю вплетених у систему 
природних та набутих якостей, що проявляються 
через здібності, вміння, психічні процеси, 
способи мислення та діяльності і дозволяють 
фахівцю нестандартно розв’язувати навчально-
виховні завдання, спрямовані на формування 
творчої особистості вихованців, набуття ними у 
найбільш ефективний спосіб максимального 
результату в навчанні. Означена сукупність 
якостей є результатом природної й соціальної 
активності, що стимулюється певними умовами і 
зовнішньо проявляється у праці або доцільній 
діяльності.  

Розвиток творчого потенціалу студентів 
педвузу передбачає створення спеціальної 
програми навчання творчості та самостійності, 
спеціальних методик, за допомогою яких можна 
було б прищепити студентам навики творчої 
праці, смак до творчості, винахідництва і 
раціоналізації. Освітня діяльність – це форма 
прояву активності і самостійності особи, 
соціальної мобільності, які спрямовані на 
пізнання і перетворення життєдіяльності.  

Формування у студентів потреби в творчості 
дає змогу, по-перше, змінювати в них оцінку 
власних можливостей, значно стимулює 
розумову активність студентів, розвиває в 
майбутніх учителів якості творчої особистості, 
поглиблює мотивацію їхньої діяльності; по-
друге, вчителю, який сам пройшов шлях 
творчого навчання, набагато легше сприйняти та 
зрозуміти творчий стиль діяльності, успішно 
реалізовувати його в педагогічній праці. 

У сучасній вищій освіті виділяють три 
методологічні концепції: нормативну, 
орієнтуючу, конструктивну. Кожна з них 
характеризується певними методами навчання та 
мотивами учіння, домінуванням особливого типу 
мислення, характером засвоєння інформації і 
підсумками навчання. 

Так, перша з них, нормативна методика 
навчання, характеризується використанням 
репродуктивних методів навчання, коли 
головним мотивом учіння виступає примус та 
заохочення. На відміну від нормативної 
методики, орієнтуюча використовує проблемні 
методи навчання за умов домінування 
самостійно-продуктивного типу з боку студента. 
Третю методику умовно можна назвати 
“конструктивною”. У межах цієї методики 
підсилюється роль мотивів учіння за рахунок 
отримання студентами разом із знаннями та 
навичками певних цінностей. Результатом 
використання конструктивної методики є 
педагог активного типу дії, тобто такий, що у 
будь-якій ситуації зможе знайти місце для 
реалізації свого інтелектуального і творчого 
потенціалу, а така якість вкрай необхідна для 
сучасного вчителя. 

Відтак, розвиток творчого потенціалу 
майбутнього педагога обумовлює кардинальну 
зміну змісту та методики навчання, а саме: 

- перехід до інтегрованого навчання; 
- зміна акцентів уваги під час навчання з 

пошуку вірних відповідей на розвиток вміння 
вирішувати проблеми; 

-  заміна пасивного типу навчання активним; 
- заміна контролю за процесом навчання з 

боку викладача, фахівця, контролем з боку тих, 
хто навчається. 

У зв’язку з цим навчання у вищому 
навчальному закладі повинне сприяти розвитку 
творчого потенціалу особистості студента 
різноманітними методами та засобами. 
Формування творчого потенціалу майбутніх 
учителів проходитиме ефективно за умови 
залучення студентів до систематичної науково-
дослідної роботи, яке реалізується через 
використання на заняттях основ методу проектів. 
Метод проектів є одним з найбільш ефективних 
у сучасній дидактиці, що реально здійснює 
розвиток професійної автономії майбутніх 
учителів, активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, їхньої професійної 
творчості [11]. Використання методу проектів 
забезпечує емансипацію студента, зниження 
ступеня його залежності від викладача шляхом 
самоорганізації і самонавчання у процесі 
створення конкретного продукту чи вирішення 
окремої проблеми, взятої з життя. Зазначений 
метод є насамперед способом досягнення 
дидактичної мети через детальну розробку 
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проблеми, що завершується цілком реальним 
результатом. 

У свою чергу використання інтерактивного 
навчання, в основі якого лежить принцип 
безпосередньої участі, зобов’язує викладача 
зробити кожного студента учасником навчально-
виховного процесу, стимулювати його шукати 
шляхи і способи вирішення проблем. 
Інтерактивні методи навчання дозволяють 
формувати знання, уміння й навички шляхом 
залучення слухачів в активну навчально-
пізнавальну діяльність.  

Інтерактивне навчання – це спеціальна 
форма організації пізнавальної діяльності, яка 
має конкретну, передбачувану мету – створити 
комфортні умови навчання, за яких кожен, хто 
навчається, відчуває свою успішність та 
інтелектуальну спроможність, можливість 
реалізації творчого потенціалу.  

До групи інтерактивних методів навчання 
дослідники проблеми включають такі методи: 
інтерактивна лекція, евристична бесіда, дискусія, 
диспут, конкурс, олімпіада, аналіз виробничої 
ситуації, аналіз критичної ситуації, 
розв’язування конфлікту, метод клініки, метод 
лабіринту, розігрування ролей, драматизація, 
дидактична, ділова і рольова гра та ін. [5, с. 6]. 

Вибір будь-якого з методів активного 
навчання залежить від конкретних завдань 
навчання, специфіки навчального процесу, 
підготовки викладача і студентів. 

Специфіка навчання за допомогою методів 
інтерактивного навчання полягає в тому, що 
мислення і поведінка студентів активізується, 
спілкування студентів з викладачем і один з 
одним відбувається на високому рівні мотивації, 
емоційності і творчості, формування в студентів 
педагогічних умінь відбувається в обмежені 
терміни. Такі методи підтримують у студентів 
творче напруження, діловий азарт, позитивне 
збудження, емоційність, зацікавленість. 
Інтерактивне навчання нікого не залишає 
байдужим, значно підвищується культура 
спілкування, поглиблюється потяг до взаємодії з 
людьми в різних ситуаціях, інтенсивно 
формуються організаційні навички. 

Для ефективного розвитку творчого 
потенціалу студента педагогічного вузу доцільно 
використовувати методи розвитку творчості: 
мозковий штурм, творчу дискусію, синектику, 
спосіб організації колективної мислительної 
діяльності на основі чотирьох прийомів: розгляд 
проблеми у тому вигляді, як вона подається, 
відмова від очевидного рішення, проведення 
прямої аналогії з будь-чим, формулювання 
проблеми у загальному вигляді. Також 
ефективним є використання методу асоціативних 
моделей розумової діяльності, який ґрунтується 
на метафоричності, тобто на переносі 
проблемності чи проблеми на інший матеріал. 

Схеми, графіки, діаграми – це просторові 
метафори, які стимулюють мислення. Це 
означає, що існує зв’язок між метафорою і 
творчістю. Метафори (переноси) дають 
можливість мисленню студента ефективніше 
виділяти структуру складних об’єктів.  

Ефективними також є методи проблемного 
навчання у формі проблемних питань із 
постановкою нестандартних ситуацій, рішення 
ускладнених задач із застосуванням логіки та 
протиріч у пошуку відповіді.  

Особливо ефективними для розвитку 
творчого потенціалу особистості у проблемному 
навчанні є наступні методи: метод аплікації 
(застосування однієї теорії у тій же галузі, але у 
невідомому секторі), метод поєднання 
(комбінування) двох теорій, метод дефініцій 
(визначення тих явищ, які вивчаються), метод 
експериментального безладдя, метод 
суперечностей, метод критики, метод оновлення, 
метод рекодифікації (вираз певного явища іншим 
кодом), метод показу (графічний і схематичний 
показ явищ) [3].  

Для розвитку творчого потенціалу 
особистості студента особливе значення має гра. 
Гра занурює студента в атмосферу реальності, де 
він може поєднати набуті теоретичні знання з 
практикою і виступати у ролі фахівця, 
створюючи завдяки цьому сприятливі умови для 
розвитку професійних умінь та навичок. Гра є 
унікальним засобом розкриття творчого 
потенціалу студента. Сьогодні у підготовці 
фахівців використовують різні види ігор: 
дидактичні, ділові, імітаційні, операційні, 
рольові ігри, діловий театр, психодрама, 
соціодрама. Основне завдання методу гри – 
навчити студента орієнтуватися в різних 
обставинах, дати об’єктивну оцінку своїй 
поведінці, враховувати можливості інших людей, 
встановлювати з ними контакти, впливати на їхні 
інтереси, потреби і діяльність, набувати 
практики взаємодії з іншими. Метод психодрами 
і соціодрами дозволяє відпрацьовувати вміння 
відчувати ситуацію в колективі, оцінювати і 
змінювати свій емоційний стан та стан іншої 
людини, вміння ввійти з нею в продуктивний 
контакт. Ці методи дають змогу студентам 
вжитися в проблему, зрозуміти її зсередини. Під 
час обговорення проведення ігор учасники 
мобілізовують весь свій досвід, знання, навички, 
вміння увійти в роль або образ певної особи, 
зрозуміти її дії, оцінити становище і прийняти 
правильну лінію поведінки. Використання ігор 
сприяє подоланню в учасників стереотипів 
професійного мислення, розвитку їх творчого 
потенціалу 

Розвитку творчого потенціалу студентів 
сприяють різного виду творчі завдання: 
написання творів, есе, казок, притч, підготовка 
опитувальників для інтерв’ю, складання анкет 
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відповідно до теми заняття. Як показує практика, 
доцільно, за бажанням студентів, проводити 
публічні захисти творчих робіт, де студент 
творчо переосмислює і застосовує отримані 
знання з конкретних дисциплін.  

Наш досвід переконує, що така організація 
навчального процесу у педагогічному вузі сприяє 
кращому формуванню педагогічної і зокрема 
технологічної компетентності студентів, 
дозволяє переосмислювати цінності, долати 
консерватизм і стереотипи педагогічного 
мислення, розвивати творчий потенціал 
особистості.  

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Таким чином розвитку творчого 
потенціалу студентів вищих навчальних закладів 
сприяють: набір розвинутих якостей особистості; 
засвоєння студентом і викладачем сучасних 
інформаційних технологій, засвоєння багатьох 
методик навчання і самонавчання. Вважаємо, що 
розвиток творчого потенціалу особистості 
студента у процесі навчання є одним з 
найважливіших завдань, які має вирішити вища 
освіта України у наступні роки.  

Недарма видатний український педагог, 
директор Павлиської середньої школи Василь 
Олександрович Сухомлинський виховував, 
формував мотивацію, розвивав творчий 
потенціал вчителя власною позицією, власними 
переконаннями і працею, він прагнув “пробудити 
інтерес до творчого осмислення власної праці” у 
вчителів довіреної йому школи [10, с. 400]. 

Перспективними на часі, на нашу думку, є 
організація і проведення досліджень, що 
стосуватимуться професійної й особистісної 
реалізації студентів з різними рівнем творчого 
потенціалу, актуалізації досвіду відомих 
вітчизняних педагогів, досвіду вишів 
педагогічного спрямування.  
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УДК 37(477.7)(09) 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ 

Ольга ГАВРИЛЕНКО (Кіровоград) 
У статті розглянуто основні концепти розробки та упровадження інтерактивних методів навчання іншомовної 

комунікативної компетенції студентів технічних спеціальностей. 
Ключові слова: інтерактивне навчання, технічні спеціальності, професійна іншомовна компетенція. 
В статье рассмотрено основные концепты разработки и внедрения интерактивных методов обучения иностранной 

коммуникативной компетенции студентов технических специальностей. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, технические специальности, профессиональная иноязычная компетенция. 
«Однією з найсерйозніших хиб нашої школи є 

те, що навчаючи дітей, працює переважно вчитель» 
В.О. Сухомлинський 

Постановка проблеми. Глобалізація 
суспільства, входження України в Європейське 

середовище, розбудова промислово-виробничого 
сектору держави спричиняють підвищення 
соціального замовлення на 
висококваліфікованого фахівця технічної галузі. 
Ця проблема завжди була у полі зору видатного 
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педагога В.О.Сухомлинського і його ідеї є 
актуальними і нині. Зростає попит на 
працівників технічних спеціальностей з 
належним рівнем знань іноземних мов. 
Забезпечення вітчизняного ринку праці такими 
фахівцями потребує перегляду та оптимізації 
технічної освіти.  

Реформування сучасної технічної освіти 
вимагає пошуку та упровадження ефективних 
методів та форм навчання іноземних мов 
спрямованих на формування сучасного 
конкурентоздатного фахівця. Особливість 
навчання  студентів технічних спеціальностей 
іноземних мов полягає у поєднанні знання 
іноземної мови з профілюючим фахом, 
забезпеченні професійно орієнтованої 
комунікативної компетенції. Зазначена 
особливість спричиняє особливістю сприйняття 
навчання іноземних мов студентами технічних 
спеціальностей. Вони сприймають мову як 
інструментальний засіб для забезпечення 
професійних потреб, в той час як студенти 
мовних вузів сприймають вивчення мови як 
системи засобів вираження, засіб спілкування 
[1, c. 54]. Формування професійно орієнтованої 
комунікативної компетенції передбачає 
оволодіння спеціальною лексикою, 
термінологією, знанням відповідних 
еквівалентів, системи позначень, здійснення 
навчально-дослідницької, пошукової діяльності 
за фахом для забезпечення виробничо-
технологічного процесу. Вивчення висновків з 
відвідування уроків іноземної мови 
В.О.Сухомлинським у Павлишській школі 
студентами є повчальними. Вчений вказував, що 
метою навчання іноземних мов студентів вищих 
навчальних закладів, в тому числі і технічних є 
формування професійної комунікативної 
компетенції, яка розглядається як мовна 
поведінка, що є специфічною для професійного 
середовища. Однак слід зазначити, що не завжди 
випускник технічного вищого навчального 
закладу досягає зазначеної вище мети. Існує 
суперечність між сьогоденними вимогами до 
фахівця і дійсним рівнем сформованості його 
професійної іншомовної комунікативної 
компетенції. Тому повернення до методичних 
рекомендацій Василя Олександровича 
викладачам іноземної мови щодо подолань 
суперечностей нами взято до розгляду. 

Причинами такої суперечності на нашу 
думку стали не врахування особливостей 
навчання іноземних мов студентів технічних 
спеціальностей при  виборі навчальних 
технологій, відсутність змістового зв’язку між 
навчанням іноземних мов з навчанням 
профільним предметам, наявність високих вимог 
до професійної іншомовної компетенції та 
недостатньою кількістю годин відведених на 
вивчення іноземних мов, відсутність або 

незначна кількість профільних дисциплін рідною 
мовою під час вивчення іноземної мови. Як 
правило основний курс іноземної мови припадає 
на перший та другий рік навчання, профільні ж 
предмети часто вивчаються починаючи з 
третього курсу, тому, виникають складнощі у 
опорі на професійні поняття. Відсутність 
мовного середовища, недостатній рівень 
шкільної підготовки ускладнюють формування 
належного рівня іншомовної професійної 
компетенції також. Отже, існуюча суперечність, 
та її причини  підтверджують необхідність 
пошуку концептуальних основ розв’язання 
проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз психолого-педагогічної та методичної 
літератури свідчить, що питання підвищення 
ефективності навчання іноземних мов у вищих 
навчальних закладах розглядались достатньо 
широко, та з точки зору різних аспектів. Так, 
психолого-педагогічним та методичним 
проблемам навчання іноземних мов у вищому 
навчальному закладі присвятили свої роботи 
вчені: І.Л.Бім, М.А.Давидова, М.Я.Дем’яненко, 
А.И.Домашнєв, І.А.Зимня, Г.А.Китайгородська, 
О.Леонтьєв, М.В.Ляховицький, Є.І.Пасов, 
І.А.Попко, Є.П.Розенбаум, Е.П.Шубін та ін.  

Питання особливостей навчання іноземних 
мов у немовних та технічних вищих навчальних 
закладах розглядали дослідники: Н.Ф.Бориско, 
Н.Б.Ішханян, Є.В.Мусницька, С.В.Козак, 
Т.В.Опанасенко, В.М.Топалова, Т.А.Третьякова. 
Не залишилися осторонь проблеми англомовної 
підготовки студентів інженерних вузів. Вони 
досліджуються у науковій літературі С.Баррет-
Леннардом, Т.І.Кошелевою, Ф. Малхаузером, 
Г.С.Поповою, М.Раймер, І.А.Соломахою, 
Б. Стаппенбелтом, Г.А.Суміною, О.Талбергом, 
Н.Ю.Ушаковою, Р.М.Фелдером, Н.Ю.Хлизовою, 
К.Хейкоком, М.Чейз. 

Вивчались різні підходи до навчання 
іноземних мов, визначено та класифіковано різні 
методи навчання ( І.Лернер, М. Н.Скаткін, 
М.О.Данилов, Б.Єсипов, В.Ф.Паламарчук, 
М.І. Махмутов, А.М.Алексюк, Г.Г.Ващенко, 
Ю.К.Бабанський, І. Ф.Харламов та інші).  

Особливої уваги на нашу думку 
заслуговують інтерактивні методи навчання, бо 
саме вони мають ефективні інтегративні 
властивості та вдало поєднують в собі 
комунікативний, діяльнісний, особистісно 
орієнтований підходи, націлені на постійну, 
активну взаємодію всіх студентів. Значний 
внесок у розробку та упровадження 
інтерактивних методів у навчальний процес 
зробили Л.Н.Вавилова, Т.Н.Добриніна, 
Е.Я.Голант, О.А.Голубкова, В.В.Гузєв, 
О.І.Пометун, Л.В.Пироженко, А.М.Смолкін, 
Г.С. Харханова та інші.  
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Невирішені проблеми. Аналіз вище 
згаданих причин низького рівня володіння 
іноземними мовами студентами-випускниками 
технічних спеціальностей та вивчення наведених 
вище наукових праць дозволяє зробити 
висновок, що невирішеною зостається проблема 
комплексного впливу на підвищення навчальних 
досягнень студентів з урахуванням особливостей 
навчання іншомовної комунікативної 
компетенції студентів технічних спеціальностей.  
До комплексних завдань належить узгодження 
змістового зв’язку між навчанням іноземних мов 
та дисциплінами профільного спрямування, 
створення мовного середовища в умовах 
поєднання активної та інтерактивної моделі з 
урахуванням можливості перенесення знань у 
фахову діяльність. 

Мета статті полягає у визначенні  
концептуальних основ розробки та застосування 
інтерактивних методів навчання іноземних мов у 
технічному вищому навчальному закладі які 
забезпечують комплексний вплив на підвищення 
рівня іншомовної комунікативної компетенції та 
сприяють розширенню пізнавальних 
можливостей за фахом.  

Виклад основного матеріалу. Проблема 
підвищення якості освіти завжди спонукала 
педагогів, науковців до пошуку нових підходів, 
ефективних методів навчання. Ще в 60х роках 
минулого століття Е.Я.Голант виділив активну та 
пасивну модель навчання [2]. Моделі виділялись 
залежно від участі суб'єкта навчання (учня, 
студента) у навчальній діяльності. В пасивній 
моделі студент виступає об'єктом навчання: 
слухає лекції, пояснення, відтворює почуте чи 
прочитане. У такій моделі спілкування між 
студентами майже виключено, вони не 
виконують творчих завдань. У активних методах 
студент виступає суб’ектом навчання: виконує 
творчі завдання, обговорює проблему з 
викладачем, іншими студентами.   

Провідну позицію особистості у 
навчальному процесі активно відстоював 
В.О.Сухомлинський. Він писав: «Однією з 
найсерйозніших хиб нашої школи є те, що 
навчаючи дітей, працює переважно вчитель» 
[5, с. 501]. Вчений наголошував на такій 
організації навчальної діяльності, де є поєднання 
прагнень вчителя і учня, зусиль у спільну дію. 
Учень є рівноправним, активним суб'єктом 
навчання. Педагог підкреслював роль 
пізнавального навчання, проблемного, який 
спонукає до аналізу, розвитку мислення. Він 
говорив, що школа має бути не коморою знань, а 
середовищем думки. При цьому роль вчителя, 
викладача підвищується. Вчитель повинен бути 
не інтерпритатором, передавачем знань, а 
організатором пізнавального процесу, 
рівноправним партнером. Майстерність вчителя 

він вбачав у розкритті можливостей кожної 
дитини, в умінні дати «відчути їй радість успіху 
в розумовій праці» [6, с. 21]. 

У працях педагога прослідковуються ознаки 
підходу, який згодом отримав назву особистісно 
орієнтованого. Це співпраця, співтворчість, 
переважання діалогу між суб’єктами навчання, 
зосередження на потребах кожної особистості, 
налаштування технологій на можливості 
студентів, тощо.  

У роботі «Виховання колективізму у 
школярів» вчений аналізує колектив та його 
діяльність з точки зору індивідуального внеску 
кожного вихованця та взаємовплив колективу й 
індивідууму, наголошує на гармонії особистих та 
суспільних інтересів. На той час такий розгляд 
питання був майже викликом, співвідношення 
колективу та особистості тоді з’ясовували під 
кутом впливу колективу на особистість. 

Звичайно праці В.О.Сухомлинського 
присвячені вихованню та організації навчального 
процесу в школі, але його гуманістична 
педагогічна система активно використовується і 
у вищих навчальних закладах. Концепція 
самоцінності людини, її право на свободу і 
гідність як неповторної індивідуальності, 
активна позиція особистості у процесі навчання 
– основа багатьох педагогічних технологій, які 
використовуються у вищій школі.  

Зазначимо, що в основі інтерактивного 
навчання покладено співробітництво і 
продуктивне спілкування, спрямоване на спільне 
розв’язання проблем. У працях видатного 
педагога містяться майже всі положення, які 
можуть скласти концептуальну основу системи 
інтерактивних методів навчання, в тому числі і 
для навчання іншомовного спілкування у 
вищому технічному навчальному закладі. До 
таких положень відносяться: принцип 
унікальності кожної людини, визнання 
відсутності нездібних студентів, урахування 
індивідуальних розумових здібностей до 
навчання, принцип отримання задоволення, 
радості, позитивних емоцій від співпраці та 
навчання, принцип виникнення об’єднуючого 
мотиву під час суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 
принцип стимулювання зовнішньої та 
внутрішньої активності, формування та розвиток 
рефлексивних навичок та вмінь, принцип 
розв’язання проблем, створення широких 
можливостей брати участь у діяльності.   Самого 
поняття інтерактивного навчання або методів у 
працях В.О.Сухомлинського немає, але він 
різною мірою торкається питань особистості, її 
неповторності, індивідуальності.  

Сучасна педагогічна наука розглядає 
інтерактивне навчання як «…спеціальну форму 
організації пізнавальної діяльності, яка має 
конкретну, передбачувану мету – створити 
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комфортні умови навчання, за яких кожен учень 
відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність» [4, с. 9]. Виділяються технології 
кооперативного навчання, колективно-
групового, ситуативного моделювання, 
опрацювання дискусійних питань. 

Л.В. Кондрашова характеризуючи методи 
навчальної роботи у вищій школі виділяє метод 
моделювання професійних ситуацій, метод 
програвання ролевих ситуацій, дискусію, гру 
[3, с. 178-197]. Метод моделювання професійніх 
ситуацій передбачає створення такої професійної 
ситуації, в центрі уваги якої є невирішена 
проблема. Студентам пропонується здійснити 
пошук ефективних шляхів її вирішення. За умов 
моделювання ситуації у студента актуалізуються 
знання за фахом, формуються навички аналізу, 
узагальнення, професійні установки. Іноземна 
мова в такому випадку виступає інструментом 
вирішення питання. Створюються умови, за яких 
у студента активізуються знання з іноземної 
мови, розвиваються навички іншомовної 
комунікації за фахом, виникає ситуація 
стимулювання мотивації до висловлювання, 
мовленнєвої поведінки, вступає у дію механізм 
внутрішньої мотивації, виникає потреба 
висловитись іноземною мовою.  

Метод моделювання професійних ситуацій 
дозволяє майбутньому фахівцю реалізувати свої 
творчі задуми, інтереси, бажання, можливості. 
Відбувається самореалізація студента, 
активізується його прагнення до якомога 
повного виявлення своїх потенційних 
можливостей, набутих знань, умінь, навичок, 
здібностей, особистих якостей, авторських та 
технічних розробок. Застосування такого методу 
у навчанні іншомовної комунікативної 
компетенції дозволяє підвищити емоційно-
вольову активність майбутнього фахівця. Тут 
виявляється воля, наполегливість, концентрація 
уваги, рішучість, впевненість. Метод дозволяє 
створити не тільки комфортні умови для 
студента, а й дозволяє відчути успіх, 
задоволення від співпраці, самореалізації. Метод 
моделювання професійних ситуацій  включає в 
себе ситуації-ілюстрації, ситуації-вправи, 
ситуації-оцінки, ситуації-проблеми.  

Ситуація-ілюстрація передбачає 
демонстрацію найбільш вірогідних способів 
вирішення виробничої або технологічної 
проблеми. Створення такої ілюстрації вимагає 
від викладача ретельної підготовки, певної 
обізнаності за фахом підготовки студента 
технічної спеціальності. Перш за все потрібно 
продумати та створити  поле ситуації. До нього 
входить підбір професійної лексики, 
аутентичних текстів, діалогів, розробка 
дидактичних матеріалів які слугують опорою у 
модельованій ситуації. Викладач повинен обрати 
оптимальну технологію пред’явлення такої 

ситуації-ілюстрації. Найбільш ефективною тут, 
на нашу думку,  є інформаційно-комунікаційна 
технологія. Вона характеризується: 

- розробленою системою можливостей аудіо 
візуальних впливів на нейролінгвістичне 
сприйняття та осмислення іноземної мови; 

- описується системою мультимедійних 
засобів, здатних продемонструвати будь яку 
інформацію (графічну, текстову, аудіо, відео, 
створювати віртуальні тривимірні моделі, що 
особливо необхідно у роботі студентів технічних 
спеціальностей); 

- гнучкістю та мобільністю перетворення 
демонстраційної інформації. 

Ситуація-вправа передбачає вироблення 
навичок та вмінь знаходити спосіб виходу із 
запропонованої виробничої ситуації, або 
технічного чи технологічного рішення 
професійної проблеми, грамотно оформлювати 
свою думку, користуватись опорними 
комунікативними навичками отриманими на 
етапі входження у професійне комунікативне 
поле. Ситуації-вправи розвивають навички 
студентів отримувати інформацію, необхідну для 
вирішення завдання різними способами. На 
цьому етапі йде актуалізація та закріплення 
мовних знань, мовленнєвих навичок та вмінь 
професійного комунікативного поля ситуації. 

Ситуація-оцінки дозволяє оцінити 
попередньо прийняте рішення, або обрати одне із 
запропонованих, при цьому треба обґрунтувати 
свою думку та рішення, зробити висновок. 

Ситуація-проблема передбачає аналіз 
виробничої або технічної задачі, способів її 
вирішення. На цьому етапі студент має проявити 
комплексні знання за своєю спеціальністю, та 
іншомовні комунікативні вміння за 
запропонованим полем (темою).  

Моделювання професійних ситуацій у 
технічному вищому навчальному закладі 
дозволяє розкрити зміст обраної професії, 
застосувати свої фахові знання, відчути свої 
сили, здібності, розвити іншомовні 
комунікативні навички та вміння. У студента 
формується потреба спиратися на науковий 
матеріал у вирішенні професійних ситуацій, 
потреба постійного удосконалення своїх навичок 
та вмінь.  

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує 
метод програвання ролевих ситуацій. 
Організація навчання за зазначеним методом 
проводилась нами зі студентами магістрами, які 
навчались за напрямком технології 
машинобудування. Розігрувалась виробнича 
ситуація, в центрі уваги якої було пошук шляхів 
регулювання кута нахилу ріжучого леза при 
конструюванні бульдозера. Студентам 
пропонувались виробничі ролі, які вони обирали 
самі: виробничій директор, інженер-конструктор, 
інженер-механік, тощо. Пропонувався формат 
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вирішення проблеми – конструкторське бюро 
при машинобудівельному заводі. На робочому 
засіданні бюро студенти виявляли недоліки 
кріплень, обговорювали геометрію лез, їх кут 
нахилу, падіння, пропонували змінити контури 
структури леза, вираховували збитки від тертя, 
обговорювали способи установки підвісних 
розширювачів,тощо. Обговорення 
перетворювалось у дискусію з опорою на 
попередньо створене комунікативне поле. До 
нього входило методичне забезпечення, опорні 
лексичні, текстові, демонстраційні матеріали. 
Студенти самі презентували проблему, 
створювали послідовний план її рішення.  

Висновки. Організація роботи зі 
студентами технічних спеціальностей за 
інтерактивними технологіями навчання 
іноземних мов виявилась досить ефективною, 
значно підвищила рівень володіння іншомовною 
комунікативною компетенцією професійного 
спрямування. В основу розробки основних 
концептів було покладено діяльнісний та 
особистісно-оріентований підходи, гуманістичні 
ідеї В.О. Сухомлинського гуманізації, 
демократизації, індивідуалізації навчання, 
методи моделювання професійних ситуацій, 
дискусій. Обрана технологія дозволила вирішити 
ряд виявлених нами вище проблем формування 
рівня володіння іншомовною компетенцією 
студентів технічних спеціальностей. Так, 
вирішено проблему створення професійного 
мовного середовища, яке підтримується 
засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій. Створюються умови застосування 
мови як інструменту вирішення професійних 

завдань, що є особливістю у навчанні іноземних 
мов студентів технічних спеціальностей. 
Вирішується проблема опори на професійне поле 
знань, шляхом його виділення викладачем на 
підготовчому етапі розробки теми за 
інтерактивною технологією. Треба зазначити, що 
застосування обраної технології у навчанні 
іноземних мов студентів технічних 
спеціальностей потребують спеціальної 
підготовки викладача як у мовному плані, так і 
педагогічному. Наразі актуальним питанням є 
підготовка такого викладача, розробка та 
упровадження спецкурсів, що формують навички 
та вміння ефективної роботи з інтерактивними 
технологіями. 
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УДК 378.147 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА 
Любов ГЕКАЛО (с. Миронівка, Кіровоградська обл.) 

У статті розкривається значення та шляхи розвитку творчого потенціалу педагога на сучасному розвитку 
суспільства, що виступає важливим фактором у процесі розвитку творчих здібностей школярів. 

Ключові слова: творчий потенціал, розвиток, творчі здібності, творчість, активна діяльність, педагогічна 
майстерність, професійна діяльність, учительська праця, інтелектуальна активність, креативність, творчий пошук. 

В статье рассматривается значение развития творческого потенциала педагога на современном этапе развития 
общества, что является важным фактором в процессе развития творческих способностей школьников. 

Ключевые слова: творческий потенциал, развитие, творческие способности, творчество, активная деятельность, 
педагогическое мастерство, профессиональная деятельность, учительский труд, интелектуальная активность, 
креативность, творческий поиск. 
Творчість – це не сума знань, а особлива 

спрямованість інтелекту, особливий зв’язок між 
інтелектуальним життям особистості і прояви 
її сил в активній діяльності.  

В.О. Сухомлинський 
Хто думає про науку, той любить її, а хто 

її любить, той ніколи не перестає вчитися.  
Г.С. Сковорода 

Актуальність проблеми визначається: 

 Сучасними тенденціями розвитку 
суспільства 

 Зростаючою роллю освіти та 
необхідністю забезпечити її випереджальне 
значення для розвитку суспільства 

 Сучасними тенденціями розвитку 
системи освіти 

 Необхідністю запровадження 
інноваційних підходів у навчально-виховний 
процес 
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Державна політика в галузі освіти 
визначається Законом України „Про освіту”, 
Національною доктриною та Державною 
національною програмою „Освіта”, „Україна 
ХХІ століття”. 

Держава очікує від усіх, хто пов’язаний з 
освітньою діяльністю, подальшого 
удосконалення учительської праці, створення 
умов для максимальної індивідуалізації 
навчального процесу.  

Дивовижно розмаїтий, багатовимірний і 
щедрий у невичерпному джерелі любові до дітей 
творчий талант педагога. Через його діяльність 
реалізується і державна політика, спрямована на 
зміцнення інтелектуального та духовного 
потенціалу нації, і формується особистість, світ 
якої відбивається у веселках незрівнянного 
блиску своєї неповторності.  

Школі потрібен учитель, котрий працює у 
форматі творчих шукань, що ґрунтуються на 
здобутках традиційної методики й включають 
інноваційні елементи, педагог, самомотивований 
не на репродукцію, а на експеримент, 
дослідження, новаторство. Сучасний педагог – 
фундаментально освічена людина, здатна гнучко 
перебудовувати напрям і зміст своєї професійної 
діяльності, яка самостійно працює над власним 
розвитком, підвищенням освітнього й 
культурного рівнів, уміє самостійно набувати 
необхідних для професійної діяльності знань, 
умінь і навичок, критично мислить, володіє 
стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, 
здатна активно й творчо діяти. Він повинен уміти 
сам і навчити учнів творчо засвоювати знання і 
застосовувати їх в конкретних навчальних і 
життєвих ситуаціях, критично осмислювати 
здобуту інформацію, оволодіти вміннями й 
навичками саморозвитку, самоаналізу, 
самоконтролю та самооцінки, педагог-
професіонал, орієнтований на розвиток людських 
здібностей, а не тільки на трансляцію знань, 
умінь і навиків, такий, що вміє на практиці 
працювати з освітніми процесами, будувати 
розвиваючі освітні ситуації, а не просто ставити і 
вирішувати дидактичні задачі, такий, що дійсно є 
реальним суб’єктом педагогічної діяльності. Це 
має бути педагог нового типу, здатний швидко 
реагувати на суспільні зміни, що відбуваються, 
коректувати власну професійну діяльність у 
напрямі співвідношення соціальних вимог. Він 
має бути, перш за все, професіоналом в області 
педагогічної діяльності, на відміну від 
спеціалістів вузьких предметних областей, 
ціленаправлено здійснювати загальну освіту і 
розвиток вихованців, здатний до проектування 
власної діяльності, її змін та вдосконалення. 
Характерною особливістю його професійної 
свідомості має бути зосередженість мислення на 
педагогічних проблемах, бачення педагогічного 

процесу як цілісного явища, центральне місце в 
якому належить особистості дитини.  

Дослідженням проблеми творчої 
особистості педагога в Україні займаються вчені 
Н.В. Кічук, С.О. Сисоєва, які вважають, що 
творча особистість учителя характеризується 
спрямованістю на творчість, інтелектуальною 
активністю. 

Учені формулюють такі найважливіші риси 
педагогічної креативності (здатності до 
творчості): 

 пошуково-проблемний стиль мислення; 
 проблемне бачення; 
 розвинена творча уява, фантазія; 
 специфічні особисті якості 

(допитливість, самостійність, цілеспрямованість, 
готовність до ризику), а також специфічні 
провідні мотиви (творчий інтерес, захопленість 
творчим процесом, прагнення досягти 
результату, необхідність реалізувати себе). 

Проблема творчості вчителя та учнів 
виступає пріоритетом не лише вітчизняної 
педагогіки, це світова проблема. Вона настільки 
актуальна, що нині є проблемою століття. 

У сучасних умовах існує гостра потреба 
суспільства у тому, щоб його члени навчились 
адаптуватись до швидких соціально-економічних 
змін, тому формування у людини творчого 
ставлення до навколишнього світу і його 
пізнання, а разом з тим і пізнання себе в світі є 
дуже важливим. 

Тому кожен учитель повинен розвивати в 
собі потребу в цілеспрямованому і 
систематичному самовдосконаленні себе як 
творчої особистості, розвивати професійні 
вміння допомагати своїм вихованцям відкривати 
власний творчий потенціал, який стане в 
майбутньому джерелом щастя та 
самовдосконалення. 

«Хто виховує себе, той виховує інших», – 
стверджує педагог-гуманіст Ш. Амонашвілі. 

Вітчизняною та зарубіжною наукою 
накопичено певний досвід у розробці основних 
теоретичних передумов проблеми формування 
творчої особистості педагога. Серед важливих 
пріоритетних якостей творчої особистості 
вчителя учені виокремлюють наступні: 

 Прагнення до самореалізації. Одна з 
вищих потреб особистості, яка виявляється в 
реалізації власних творчих сил і здібностей, в 
постійному зростанні та збагаченні власних 
внутрішніх можливостей, у підвищенні своєї 
професійної діяльності, в орієнтації на 
загальнолюдські цінності. 

 Захоплення справою як покликанням. 
Висока зацікавленість справою, якою займається 
людина, ототожнення себе зі своєю справою, 
глибока задоволеність нею і, разом з тим, 
постійна готовність удосконалювати справу. 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 65

 Аутентичність особистості. Щира та 
відверта позиція щодо ставлення до себе та 
інших, небажання ховатися за умовними 
масками, ховати свої спрямування, думки і 
переконання, власні індивідуальні особливості. 

 Незалежність щодо суджень. Здатність 
особистості до висловлювання власних суджень, 
не пристосовуючись до думки інших; повна 
самостійність в оцінках. 

 Впевненість у власних силах. Оцінка 
своїх сил і можливостей адекватна досвіду: вибір 
цілей і задач, які людина здатна вирішувати на 
високому рівні якості, відсутність невиправданої 
тривожності під час вибору та реалізації цілей. 

 Індивідуальність і гнучкість. Здатність 
до самостійної постановки цілей, а також зміни 
їх залежно від умов діяльності, вести інших за 
собою, бути оригінальним і неупередженим під 
час вирішення проблем, які виникають. 

 Критичність і високий ступінь рефлексії. 
Постійна увага до адекватності власних дій і 
вчинків, нетерпимість до недоліків і 
непродуманих рішень, вміння вчитися на 
помилках, постійний аналіз та осмислення 
власної діяльності. 

Отже, творчий учитель – це особистість, яка 
характеризується високим рівнем педагогічної 
креативності (креативні риси особистості й 
додатково сформовані мотиви, особистісні 
якості, здібності, які сприяють успішній творчій 
педагогічній діяльності), відповідним рівнем 
знань предмету, який викладає, набутими 
психолого-педагогічними знаннями, уміннями та 
навичками, які, за сприятливих для педагогічної 
творчості учителя умов, забезпечують його 
ефективну педагогічну діяльність із розвитку 
потенційних творчих можливостей учнів . 

Творчість є необхідною складовою праці 
вчителя. Без неї неможливий педагогічний 
процес. Творчість педагога специфічна за своєю 
суттю.Учитель дає науковим фактам, гіпотезам, 
теоріям нове життя, відкриваючи їм шляхи до 
розуму і серця своїх учнів. При цьому 
творчість – необхідна умова становлення самого 
педагога, його самопізнання, розвитку і 
розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи 
здібності, формує педагогічну талановитість 
учителя.  

На другому,організаційно-моделюючому, 
етапі роботи над проблемою головне завдання 
педагогічних колективів, методичних служб – 
створити умови для підвищення творчої 
активності педагогічних кадрів, особистісного та 
професійного зростання кожного вчителя. Адже 
центральною фігурою у модернізації освіти, у 
рeфoрмувaнні освітнього процесу має стати 
вчитель-дослідник, учитель-лідер як 
педагогнової формації – духовно розвинена, 
соціально зріла, творча особистість, 

компетентний фахівець, який прoфecійнo володіє 
всім арсеналом педагогічних засобів, постійно 
прагне до самовдосконалення та саморозвитку, 
стимулюючи до цього своїх учнів. 

Високі вимоги до сучасного педагога 
обумовлені об’єктивними потребами 
суспільства, новими завданнями, які ставить 
перед нами життя. Сучасний вчитель повинен 
навчити дітей системному мисленню, методам 
пізнання та самоорганізації, допомогти розкрити 
власний потенціал, стимулювати та активно 
використовувати творчі можливості кожної 
особистості. 

Ще В.О. Сухомлинський вказував, 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. 

Важливою умовою реалізації такого підходу 
є креативність самого педагога. Які ж риси 
мають бути притаманні творчій особистості 
вчителя, вихователя, керівника освітньої 
установи? Це, насамперед, високий рівень 
моральної свідомості, постійний пошук 
оптимальних оригінальних рішень поставлених 
завдань, творчий стиль мислення, здатність 
бачити проблему, виявляти суперечності, творча 
фантазія, розвинена уява, прагнення досягти 
ефективного результату за конкретних умов 
праці, високий рівень загальної культури. Творча 
особистість педагога завжди характеризується 
високим рівнем креативності, яскраво 
вираженими особистісними якостями і 
здібностями, які сприяють успішній професійній 
діяльності. 

Відомі вчені В.А. Кан-Калик, 
М.Д. Нікандров виділяють основні умови 
перетворення діяльності вчителя у творчу:  

 усвідомлення себе як творця в 
педагогічному процесі;  

 усвідомлення сутності, значення і 
завдань власної педагогічної діяльності, її мети;  

 сприймання вихованця як особистості в 
педагогічному процесі (як об’єкт і суб’єкт 
виховання);  

 усвідомлення власної творчої 
індивідуальності.  

У психологічному словнику творчість 
подається як діяльність, результатом якої є 
створення нових матеріальних і духовних 
цінностей. Педагогічна енциклопедія визначає 
творчість як вищу форму активності та 
самостійної діяльності особистості [1, с. 24]. 

У розвитку творчих здібностей особистості 
велику роль відіграє інтелект. Функція інтелекту 
полягає в умінні вчителя визначати особливості 
власного інтелекту: обсяг пам’яті; швидкість 
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сприйняття інформації; час зберігання потрібної 
інформації [2, с. 180]. 

Проблема розвитку творчого потенціалу 
вчителя знаходить своє відображення у багатьох 
працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників. На думку В.Сухомлинського [3, 
с. 284], розвиток творчості вчителя певною 
мірою залежить від якості внутрішкільного 
управління. 

Відповідно до умов модернізації змісту 
шкільної освіти в навчальному закладі в 
розвитку та виявлення творчості потрібне 
забезпечення індивідуального підходу до кожної 
групи вчителів. 

Проведені науковцями дослідження 
дозволили виокремити три групи вчителів: 
перша – ті, які досягають високих показників у 
роботі; друга – ті , які прагнуть більшого, але 
зазнають немало труднощів у досягненні 
поставленої мети; третя – ті, які працюють 
формально.  

Представників першої групи потрібно 
інформувати про нове в науці і передовій 
педагогічній практиці, підказувати їм ідеї. На 
основі досвіду цих учителів проходять методичні 
оперативні наради за схемою: нова ідея – 
відкритий урок, заняття чи позакласний захід, 
його самоаналіз та аналіз – творчий розвиток 
ідеї. 

З учителями, які належать до другої групи, 
схема роботи інша: семінар  

(аналіз труднощів, постановка проблеми) – 
самоосвіта (здобуття знань – заняття 
позакласного заходу, ділові ігри тощо) – 
педагогічна діяльність  

(створення власного творчого досвіду) – 
аналіз (визначення перспективи розвитку 
досвіду, доведення його до навиків).  

У вчителів, які входять до третьої групи, 
потрібно пробуджувати інтерес до творчості, 
стимулювати добросовісну результативну 
роботу. Свобода критики, дискусії, обмін 
думками сприяють розвитку творчих 
започаткувань. Уміння переконати таких 
учителів – вища майстерність педагогічного 
колективу в цілому . 

Важливе значення у розвитку мотивації 
вчителя до творчої діяльності, на думку багатьох 
вчених, має оцінка його роботи. «Оцінка роботи 
вчителя, – зазначає Є.Березняк, – не самоціль, 
вона має бути засобом, який стимулює його 

діяльність» [4, с. 14]. Можна порівняти працю 
вчителя із працею митця, яка «сповнена 
пошуками, піднесеннями, а інколи й невдачами». 

Слід зауважити, що грамотно поставлена 
методична робота в навчальному закладі – один 
із чинників, який впливає на розвиток творчості, 
оскільки вона виникає найчастіше тоді, коли 
вчитель бачить суперечність між завданнями та 
результатами, між затраченими зусиллями та 
підсумками, тобто коли вчитель не задоволений 
досягнутим і змушений шукати ефективніший 
методів навчання та виховання. 

Для підвищення професійної та методичної 
майстерності вчителів, а від так і розвитку 
творчості, варто не забувати про такі форми 
роботи, як :  

«Школа молодого вчителя», «Школа 
вдосконалення педагогічної майстерності», 
«Педагогічний досвід – молодшим» і т.д. [5, 
с. 43-45]. 

Установлено, що на творчий розвиток 
педагогів також впливає : сприятливий 
психологічний мікроклімат у колективі; 
грамотно скерована методична робота; 
індивідуально–типологічні особливості 
педагогів; чітко спланована організаційна робота 
навчального закладу відповідно до модернізації 
змісту шкільної освіти . 

Формування висококваліфікованого 
творчого вчителя школи, вироблення в нього 
вмінь і бажання самостійно працювати над 
собою, віддавати свій розум і серце 
підростаючому поколінню є одним із 
найважливіших завдань сучасної педагогічної 
освіти.  
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УДК 37(091):51(075) 

ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ З 
МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Наталія ГЕНСІЦЬКА-АНТОНЮК (Рівне) 
У пропонованій статті був здійснений гендерний аналіз підручників з математики, зокрема порівняльний аналіз 

частоти зображень обох статей, представлення їх у певних видах діяльності та у виконанні різних соціальних ролей. 
Даний аналіз здійснено у контексті ідей видатного українського педагога В. О. Сухомлинського. 

Ключові слова: гендерний аналіз, підручник з математики, стать, гендерні ролі, гендерні стереотипи, 
В. О. Сухомлинський. 

В предлагаемой статье был осуществлен гендерный анализ учебников по математике, в частности сравнительный 
анализ частоты изображений обоих полов, представление их в определенных видах деятельности и в выполнении разных 
социальных ролей. Данный анализ осуществлен в контексте идей выдающегося украинского педагога В. А. Сухомлинского. 
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Постановка проблеми. Нові тенденції 

розвитку суспільства та входження України в 
Європейський простір ставлять перед сучасною 
освітою нові завдання, зокрема стосовно рівності 
прав статей, подолання сексизму та гендерної 
асиметрії. Впровадження гендерної складової у 
систему освіти передбачає гендерний аналіз всіх 
нормативних документів і у тому числі шкільних 
підручників. 

Аналіз останніх досліджень з проблеми. 
Проблема гендерної рівності у шкільній освіті 
досліджена в працях Т. Говорун, О. Кікінежді 
[6], формування гендерних стереотипів 
поведінки хлопців та дівчат у сучасній школі – у 
працях С. Вихор [5], проблема гендерної 
соціалізації висвітлена в працях 
В. Сухомлинського [12, 13], О. Петренко [11] та 
ін. 

Однак гендерний аналіз підручників у 
контексті ідей В. Сухомлинського ще не був 
предметом окремого дослідження, відтак 
предметом нашої наукової розвідки є 
гендерний аналіз підручників з математики 
початкової та середньої шкіл. 

Основне завдання статті полягає у 
здійсненні гендерного аналізу підручників з 
математики та дослідженні ідей 
В. Сухомлинського стосовно гендерного 
виховання школярів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна як член ООН та Ради Європи взяла на 
себе зобов’язання вжити всіх заходів, щодо 
забезпечення жінкам рівних прав з чоловіками: 
«усунення будь-якої стереотипної ролі чоловіків 
і жінок на всіх рівнях і у всіх формах навчання 
шляхом заохочення спільного навчання та інших 
видів навчання, що сприятимуть досягненню цієї 
мети, і, зокрема, шляхом перегляду навчальних 
посібників та шкільних програм і адаптації 
методів навчання» [7, с. 12].  

Гендерний аналіз підручників дає змогу 
дослідити, яким чином освіта забезпечує рівні 
можливості, права і ставлення до дітей жіночої 

та чоловічої статі, всебічний розвиток школярів 
та яку ідеологію щодо гендерних ролей, 
установок вона пропагує. 

Ще в середині ХХ століття видатний 
український педагог Василь Олександрович 
Сухомлинський запроваджував гендерну рівність 
між статями, реалізовуючи ідею щиросердечних 
людських взаємодій, що на той час було відмінне 
від державного розуміння рівності: «… в 
розуміння рівності дехто вкладає грубий, 
вульгарний смисл, спотворюючи саму сутність 
рівності … Не можна миритись з тим, що 
…чоловіки виконують інколи більш легку 
роботу, ніж жінки. Такий стан не лише 
спотворює жіночність, але й руйнує жіноче 
здоров‘я» [12, с. 28-30]. Педагог наголошував на 
тому, що необхідно «створювати спеціальні 
обставини для того, щоб хлопчики стали 
справжніми чоловіками. І все це треба робити 
тонко й тактовно, щоб не сформувати в дівчаток 
безвільності й нерішучості. Ні за яких обставин у 
дівчаток не повинна зародитись думка про те, що 
вони слабші від хлопчиків» [12, с. 557]. 

Але, на жаль, освітній заклад вносить 
асиметрію у сімейні та соціальні ролі, що 
притаманні обом статям. Причому стійкість 
традиційних гендерних стереотипів 
прослідковується не лише у взаєминах, які 
складаються у навчальному закладі, але й у 
змісті шкільних підручників. У такій ситуації 
зростає значущість змісту шкільних підручників 
як необхідного чинника успішної соціалізації 
особистості, зокрема, й гендерної. 

Відголоски радянської “безстатевої” 
педагогіки вносять спотворені уявлення про 
гендерні ролі та поведінку, що стає перешкодою 
на шляху розвитку індивідуальності й 
особистісного потенціалу. 

Наслідування суспільних традицій щодо 
поділу професій і функцій, що носять суспільний 
характер, на чоловічі та жіночі, які виникли 
внаслідок недооцінки можливостей і здібностей 
жінок відобразилися й у змісті навчально-
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виховної роботи в школі, у різних підходах 
учителів до хлопців і дівчат та змісті шкільних 
підручників. 

Спираючись на дослідження Т. Говорун, 
О. Кікінежді та С. Вихор [6, 5] та здійснений 
нами гендерний аналіз сучасних підручників з 
математики 1-9 класів, зокрема проведений 
порівняльний аналіз частоти зображень обох 
статей, представлення їх у певних видах 
діяльності та у виконанні різних соціальних 
ролей, ми дійшли висновку, що автори сучасних 
підручників, як би не намагалися відтворити 
паритетність та рівність між статями у змісті 
підручників, все ж таки невимушено нав’язують 
традиційну стереотипну роль жінки і чоловіка у 
сім’ї та поза нею. 

Василь Олександрович Сухомлинський 
категорично відкидав поділ видів діяльності на 
чоловічу та жіночу і, домагаючись гендерної 
рівності, писав: «Треба так організувати 
діяльність колективу, щоб не було спеціально 
жіночих і спеціально чоловічих видів діяльності 
(це, однак, не означає, що найважчу фізичну 
працю мають ділити хлопці і дівчата). Не 
повинно бути таких трудових взаємовідносин, 
щоб дівчатка обслуговували хлопчиків і звикали 
таким чином до ролі домогосподарки. Те, що 
треба робити у домашньому господарстві, 
однаково вміло й старанно повинні робити 
чоловіки і жінки. Коли і є який розподіл у 
самообслуговуванні, то він має бути тимчасовим: 
сьогодні хлопці виконують одну роботу, завтра – 
іншу» [12, с. 574-576]; «Як вогню бійтеся, щоб 
дівчатка відчували: ми – слабші, наша доля – 
підкорятися» [12, с. 561]. 

Як за часів Василя Олександровича, так і в 
наш час у змісті навчальних підручників та 
посібників, які використовуються у процесі 
навчання, чоловік зображується активним і 
успішним, а жінка – пасивна і залежна: «Оленка 
купила 2,4 кг печива одного виду по 10,2 грн. за 
кілограм і 3,2 кг печива іншого виду …» [9, 
с. 236], «Марічка зібрала в своєму саду 320 кг 
фруктів та ягід …» [9, с. 227], «Баба Палажка 
зварила 200 банок варення …» [9, с. 243], 
«Василинка спекла пиріжки з вишнями і 
пригостила ними своїх друзів…» [9, ст. 244], 
«Івасик колекціонував марки і значки…» [9, 
с. 221] «У Петра Івановича є машина 
«Таврія»…» [9, с. 127], «Фермери Іван, Назар і 
Тарас виростили 612 т ячменю …» [9, с. 167], 
«Батько вирішив обкласти кахлем стіну кухні 
…» [9, с. 147], «Петро Ледащенко може 
пофарбувати стіну за 24 год, а Іван Працелюб – 
за 8 год …» [10, с. 58], «Маляр Іван Іванович 
може відремонтувати кабінет …» [10, с. 87], 
«Золотов, Сріблов, Платинов і Діамантов 
знайшли скарб …» [10, с. 58], «Федоренко, 
Дмитренко і Петренко виграли разом у лотерею 
1800 грн. …» [10, с. 76], «Батько і син можуть 

разом пофарбувати паркан …» [10, с. 174], «Учні 
Федоренко, Дмитренко і Петренко входили до 
збірної школи з шахів. Імена цих учнів були 
Федір, Дмитро і Петро …» [9, с. 189] і ін. 

З наведених задач видно, що навіть у змісті 
текстів задач, пов’язаних з домашнім 
господарством, види діяльності чоловіка більш 
різноманітні, ніж у жінки. Згідно нашого 
дослідження професії чоловіків і жінок у текстах 
задач полярно різняться. Пpeдстaвникiв 
чоловiчої cтaтi зображено учнями, столярами, 
кухарями, військовими, спортсменами, 
малярами, фермерами, рибалками, туристами, 
лікарями, господарями, колекціонерами: «Лікар 
зробив щеплення першокласникам …», «Тарас 
вирізав 8 трикутників, а квадратів у 2 рази 
більше …», «Рибалка впіймав 15 окунів, а 
йоржів – у 3 рази менше …», «Миколка восени 
обкопав 3 дерева, його татко – 10 дерев, а дідусь 
– 6 …», «Листоноша приніс у бібліотеку 3 
журнали, 1 брошуру і 12 газет …», «Від кожної 
корови фермер одержав за рік у середньому по 
54 ц молока …» [1-4] і т.д., жінки, в свою чергу, 
виступають домогосподарками (миють посуд, 
розкладають по тарілкам їжу, готують, ходять в 
магазин, прасують), швачками, доярками, 
кухарками, друкарками: «Мама спекла 
пиріжки…», «На обід мама подала 3 огірки, а 
помідорів – на 6 більше …», «Від першої корови 
доярка надоїла а л молока, а від другої – на 3 л 
більше …», «Зоя випрала 4 плаття, а кофточок – 
на 2 більше …»[1-4], «Друкарка мала за певний 
час надрукувати 180 сторінок …» [8, с. 198] і т.п. 

Але разом з тим відзначимо, що зображені ті 
види праці, які не є традиційно чоловічими і 
підтверджує той факт, що окремі автори 
намагаються представити гендерну рівність у 
змісті підручників: «Дід Панас заготовив на зиму 
6 бочок квашеної капусти та 14 бочонків солоних 
огірків …» [9, с. 127], «Школярі Василько, 
Андрійко, Данилко і Сергійко зібрали 326 кг 
моркви …» [9, с. 130], «Батько з сином посадили 
108 кущів помідорів …» [9, с. 132], «Фермер 
Петро Працелюб посіяв огірки у теплицю …» [9, 
с. 147].  

Василь Олександрович стосовно розподілу 
сімейних обов’язків вважав, що «навики 
домоводства потрібні і хлопцям – вони потрібні і 
для багатьох самостійних справ по господарству, 
коли потрібна чоловіча рука; вони потрібні і для 
того, щоб у майбутньому батько родини був 
активним помічником своїй дружині» [13, с. 40-
41]. 

В. О. Сухомлинський критикував ту частину 
педагогів, які «розділяють глибоко помилкову 
думку про те, що у дівчат ніби і мислення 
особливе, що мовляв, вони схильні 
захоплюватись тільки гуманітарними 
предметами – всім, що більше здійснює вплив на 
почуття; ніби з точних наук (особливо з 
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математики) дівчатка не можуть мати таких же 
успіхів, як хлопці. Окремі вчителі ставляться до 
дівчат поблажливо, знижуючи вимоги, що не 
тільки не стимулює розвитку здібностей, але 
…послаблює почуття власної гідності. Справа 
інколи доходить до смішного: під час 
проведення індивідуальної роботи з математики 
один вчитель дав дівчаткам більш легкі задачі…» 
[12, с. 163-164]. Багаторічні спостереження 
Василя Олександровича за інтелектуальними 
здібностями дівчаток переконали його в тому, 
що математичні задатки однакові як у дівчаток 
так і у хлопчиків, тільки дівчатка при виконанні 
будь-якого завдання вкладають більше 
естетичних почуттів [12]. 

Гендерний аналіз сучасних підручників з 
математики підтвердив те, що жінка у змісті 
задач з математики більш схильна до 
гуманітарних наук, а чоловік – математичних: «У 
книжці 240 сторінок. Оленка прочитала 5/16 
кількості сторінок у книжці…» [10, с. 89], 
«Готуючись до олімпіади з англійської мови, 
Галинка займалася перекладом тексту…» [10, 
с. 94], «У Михайлика є лінійка, на шкалі якої 
позначено 0 см, 5 см і 13 см.» [10, с. 25], 
«Михайлик виконував домашнє завдання з 
математики…» [9, с. 105], «Івасик розв’язав у 3 
рази більше задач з алгебри, ніж з геометрії…» 
[9, с. 124]. Але є і декілька задач, в змісті яких 
школярка демонструє знання з математики: 
«Оленка задумала число…» [9, с. 76], «Оленка 
поділила число 61 на деяке інше і одержала 
остачу…» [9, с. 137]. 

Великого значення як транслятора гендерної 
моделі поведінки Василь Олександрович 
приділяв казці. Він вважав, що через казкову 
історію можна передати те, що не завжди 
вдається висловити звичною мовою [12].  

«Казки – це своєрідна форма повчання. Їхня 
сила в тому, що в них акумульовані вироблені 
народом виховні кодекси, які своєрідно діють на 
дитячу психіку і свідомість. Причому повчання в 
них не явне, а приховане. Казки пропонують 
дитині образи, символи, які їй подобаються, і під 
час знайомства з ними дитина непомітно для 
себе засвоює важливу гендерну інформацію. … 
Співпереживаючи героям казки, дитина 
ідентифікує себе з ними. Вона співчуває героям 
казки або засуджує їх, намагається емоційно 
пережити казковий сюжет, тим самим 
засвоюючи моделі гендерної поведінки» [11, 
с. 155, 157]. 

Аналізуючи зміст підручників з математики 
для 5-6 класів нами помічено, що більшість 
сюжетних задач, порівняно з вище наведеними, 
це ті задачі, де головні персонажі – казкові герої. 
Персонажі чоловічої статі знову ж таки мають 
різноманітні види занять: Вакула – виготовляє 
підкови, Барвінок – збирає яблука, гриби, 

подорожує, Пончик – складає тістечка, Буратіно 
– купує книжки, зошити, Івасик-Телесик, 
Синбад-мореплавець, Врунгель – пливуть у 
човні, кораблі, Алі-Баба – перевозить та шукає 
золото, Мюнхгаузен – подорожує, Аладін – 
купує тварин, Незнайко – вирушає в похід, 
Хлопчик-мізинчик долає відстань, Залізний 
дроворуб, Котигорошко – рубають брова, Том 
Сойєр – фарбує паркан і багато інших [9, 10]. 

Героїні казок представлені в незначній мірі 
і, знову ж таки, в більшості задач їх дія зводиться 
до домашньої роботи: Попелюшка –прибирає 
кімнати, Баба-Яга – літає в ступі і купує нову 
хатку на курячих ніжках, Червона Шапочка, 
Мальвіна, Дюймовочка – печуть пиріжки, 
принцеса Мода – купує маскарадні костюми 
тощо [9, 10]. 

Наведений аналіз підтвердив те, що поділ 
сфер діяльності на чоловічі і жіночі залишається 
незмінним, проте дослідження показало певну 
позитивну динаміку та орієнтацію авторів 
підручників на нестереотипізовані види 
діяльності чоловіків і жінок. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Результати контент-аналізу змісту 
підручників з математики засвідчив стійку 
орієнтацію на традиційний розподіл гендерних 
ролей та видів діяльності. Праця у побуті міцно 
закріплена за жіночою статтю. Якщо чоловік 
представлений у більш як двадцяти видах 
діяльності, то жінка менш як у десяти і її 
діяльність спрямована лише на обслуговуючу 
працю.  

Отже, погляди В. Сухомлинського на 
соціостатеве виховання, що ґрунтувалися на 
рівності статей, враховуючи різну, але 
рівноцінну роль у сімейному і суспільному 
житті, досі залишаються актуальними. 
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САМООСВІТА ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА 
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Світлана ГЕРГУЛЬ (Чернігів) 
Стаття присвячена вивченню поглядів В.О. Сухомлинського на самоосвітню діяльність як джерело творчості 

вчителя-філолога. Дається визначення поняття, детально розглядається питання мовленнєвої культури, формування 
особистої бібліотеки вчителів Павлиської середньої школи. 

Ключові слова: педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, самоосвіта, вчитель, творчість, Павлиська середня 
школа. 

Статья посвящена изучению взглядов В.А. Сухомлинского на самообразовательную деятельность как источник 
творчества учителя-филолога. Дается определения понятия, детально рассматриваются вопросы речевой культуры, 
формирования личной библиотеки учителей Павлышской средней школы. 

Ключевые слова: педагогическое наследие В.А. Сухомлинского, самообразование, учитель, творчество, Павлышская 
школа. 
На сучасному етапі інноваційного розвитку 

освіти в Україні серед пріоритетних завдань 
державної політики визначено якісно нові 
вимоги до особистості вчителя, його професійної 
діяльності – розвивати особистість дитини, 
орієнтуватися на особистісний та професійний 
саморозвиток, працювати творчо [1, с. 658]. 
Вчитель-філолог сьогодні – це не просто 
спеціаліст із вищою педагогічною освітою. Він 
має володіти новітніми інформаційними 
технологіями, формами та методами викладання; 
вивчати нормативні документи, які 
регламентують його діяльність; використовувати 
у навчально-виховному процесі нові технічні 
засоби та ін.. Основною метою навчання 
іноземної мови сьогодні є формування та 
розвиток комунікативної культури школярів, 
практичне оволодіння іноземною мовою. Отже, 
мета вчителя полягає у тому, щоб створити 
умови для такого навчання, активізувати 
пізнавальну діяльність учня, стимулювати його 
активність та творчість. Все це дозволяє зробити 
висновок про те, що знань і вмінь, які отримали 
вчителі у вищому навчальному закладі, з часом 
стає недостатньо для вирішення нових, що 
стоять перед школою завдань, і це в свою чергу 
передбачає їх постійне оновлення і 
вдосконалення, а, значить, вимагає від вчителя 
вибору стратегії безперервної самоосвітньої 
діяльності. 

Така тенденція зумовлює звернення до 
досягнень історико-педагогічної науки, 
спадщини вітчизняних учених, їх науково-
об'єктивного та конструктивного вивчення. У 
даному контексті особливої актуальності 
набувають теоретичні розробки і практичний 
досвід видатного педагога Василя 
Олександровича Сухомлинського (1918-1970), 
які вирізняються багатогранністю та яскравим 
новаторським характером. 

Вагомий внесок у вивчення проблеми 
самоосвіти вчителя, його педагогічної 
майстерності, вдосконалення технологій 
навчання майбутнього вчителя зробили 
Ю.К. Бабанський, І.Г. Барсуков, О.В. Безпалько, 
Ф.Н. Гоноболін, І.А. Зязюн, С.Б. Елканов, 
В.А.Кан-Калік, Н.В. Кічук, О.М. Кочетов, 
Л.І. Рувинський, Г.С. Сухобська, В.Ф. Паламар-
чук та ін..  

У дисертаційних дослідженнях у різних 
аспектах розглядали проблему самоосвіти 
вчителя С.А. Барановська, М.І. Бондаренко, 
О.В. Бурлака, І.В. Грабовець, Н.С. Іліницька, 
О.В. Малихін, О.С. Прокопова, М.Ю. Рогозіна, 
І.І. Сидоренко,Н.Г. Сидорчук та ін.. 

Значний вклад у вивчення наукового 
доробку Василя Олександровича внесли 
вітчизняні вчені І.Д. Бех, А.М. Богуш, 
М.С. Вашуленко, Г.Н. Волков, В.Г. Кузь, 
М.І. Мухін, В.Г. Риндак, О.Я. Савченко, 
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О.В. Сухомлинська, В.М. Хайруліна та ін. 
Питання громадянського, розумового, 
морального, естетичного, трудового, сімейного 
виховання у спадщині видатного педагога були 
предметом дисертаційних досліджень 
Л.А. Абрамової, Н.Г. Базилевич, Н.В. Безлюд-
ної, А.С. Бика, Л.С. Бондар, Т.Г. Будняк, 
В.К. Кіндрата, М.В. Левківського, В.О. Лос-
кутова, І.С. Остапйовського, Т.П. Остапйовської, 
А.В. Семез, Н.В. Тарапаки, З.М. Шевців та ін.. 
Різноманітні аспекти творчої особистості 
вчителя як основи педагогічної системи 
В.О. Сухомлинського вивчали М.Я. Антонець, 
А.М. Борисовський, Ю.Г. Новгородська, 
І.Ф. Прокопенко та ін.. Педагогічні новації 
Василя Олександровича впроваджуються у 
практику далекого зарубіжжя, зокрема в 
Австралії, Болгарії, Білорусі, Греції, Китаї, 
Німеччині, Польщі, Росії, США. 

Однак автори зазначених досліджень, 
розкриваючи багатогранність педагогічної 
спадщини В.О. Сухомлинського, не розглядали 
проблему самоосвітньої діяльності вчителя як 
окрему наукову. Отже, метою написання статті є 
вивчення поглядів видатного педагога на 
проблему самоосвіти як джерело творчості 
вчителя-філолога, акцентування уваги на 
самоосвітній діяльності викладачів рідної та 
іноземних мов. 

В.О. Сухомлинський визначав самоосвітню 
діяльність вчителя як самостійне оволодіння 
педагогом теоретичним матеріалом та 
практичними вміннями, спрямування його 
особистих зусиль на підвищення власної 
культури праці та мислення, перетворення 
наукових істин у живий досвід творчої праці [3, 
с.260, 402; 7, с. 524]. ЇЇ основною метою він 
вважав: підвищення ідейно-теоретичного рівня 
вчителя; поглиблення знань у галузі профільних 
предметів; оволодіння досягненнями 
педагогічної науки і практики, психології та 
конкретної методики; підвищення загальної 
культури, тобто озброєння педагога всебічними 
знаннями для поліпшення його творчої 
професійної діяльності. 

Як засвідчив історіографічний аналіз, 
поняття «професійний саморозвиток учителя» 
В.О. Сухомлинський розглядав у світлі 
загальних понять, а саме розвиток особистості, 
саморозвиток людини. Вперше деякі аспекти 
організації підготовки вчителів до науково-
методичної та самоосвітньої діяльності Василь 
Олександрович обґрунтував у своєму 
дисертаційному дослідженні на здобуття вченого 
ступеня кандидата педагогічних наук «Директор 
школи – керівник навчально-виховної роботи» 
(1955). Надалі ці питання набули розвитку в 
книгах «Директор і вчитель» (1957), 
«Педагогічний колектив середньої школи» 

(1958), «Система роботи директора школи» 
(1959), «Листи до сина» (1967), «Павлиська 
середня школа» (1969), «Методика виховання 
колективу» (1971) «Розмова з молодим 
директором школи» (1973), «Сто порад 
учителеві» (1981) та ін.  

Окремі роздуми та судження видатного 
педагога з проблеми самоосвіти вчителя 
містилися на сторінках періодичних видань. Так, 
у газеті «Кіровоградська правда» цій проблемі 
він присвятив перші свої статті: «Завідуючий 
навчальною частиною школи» (1946), 
«Майстерність» (1949), «В тісному зв’язку з 
практикою» (1949), «Школа – вогнище освіти й 
освіченості» (1969) та ін. Пізніше його статті, 
зокрема, «Забезпечення наступності в навчанні» 
(1953), «Річний план роботи школи» (1953), 
«Педагогічні читання в Москві» (1955), 
«Директор школи – організатор педагогічного 
колективу» (1958), «Етюди про комуністичне 
виховання» (1967), «Поради вчителю» (1969), 
«Щоб знання стали переконаннями» (1971) та ін., 
друкувались у журналах «Радянська школа» та 
«Народное образование». 

Сухомлинський визначає творчість вчителя 
як глибоко особисту, індивідуальною якість. У 
своїй праці «Розмова з молодим директором 
школи» він наголошує: «Творча праця в нашій 
складній, багатогранній справі починається там, 
де загоряється 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?» [4, с. 406]. 

Багатогранною, сформованою особистістю 
бачив учителя-філолога видатний педагог. У той 
час, коли «словесному вихованню» відводилася 
другорядна роль, у його працях висвітлюються 
форми роботи у педагогічному колективі, 
спрямовані саме на посилення філологічної 
освіти. Так у статті «Слово про слово» 
В.О. Сухомлинський зазначає: «В руках 
вихователя слово – такий же могутній засіб, як 
музичний інструмент в руках музиканта, як 
фарби в руках живописця, як різець і мармур в 
руках скульптора. Як без скрипки немає музики, 
без фарби і пензля – живопису, без мармуру й 
різця – скульптури, так без живого, трепетного, 
хвилюючого слова немає школи, педагогіки. 
Слово – це ніби той місток, через який наука 
виховання переходить у мистецтво, 
майстерність» [6, с. 160]. 
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Василь Олександрович визначав самоосвіту 
вчителя-філолога як невід’ємну складову його 
професійної творчої діяльності. Адже для 
ефективної, результативної роботи педагог 
повинен глибоко знати свій предмет, методику 
його викладання, прийоми риторики, психологію 
та педагогіку, мати високий рівень загальної 
культури та ерудиції. І це далеко не повний 
перелік знань та вмінь. Особливої уваги 
заслуговує також вміння вчителя створювати в 
класі атмосферу взаєморозуміння, довіри, що 
сприяє міжособистісним контактам, розвитку, 
творчого спілкування, творчого піднесення, 
«яким буває охоплений весь духовний світ 
людини, зайнятої улюбленою справою» [2, с. 87] 

Видатний педагог наголошував, що урок 
мови (рідної чи іноземної) має свою специфіку, 
яку вчитель не може не враховувати. Уроки мови 
– це завжди уроки спілкування. Учні опановують 
техніку спілкування, оволодівають мовленнєвим 
етикетом, стратегією й тактикою діалогічного 
або групового спілкування, вчаться вирішувати 
різні комунікативні завдання. Отже, завдання 
вчителя полягає в тому, щоб сформувати в учнів 
готовність використовувати мову як засіб 
спілкування, а також розвивати їх інтелект, 
творче мислення, бажання вчитися. Особливо 
високі вимоги висуваються до рівня мовленнєвої 
підготовки вчителя іноземної мови, який має 
дозволяти моделювати навчальне іншомовне 
мовленнєве середовище, вести уроки мовою, що 
вивчається. Мова педагога повинна бути 
автентичною, нормативною, виразною і служити 
зразком для учнів.  

Саме за цими напрямами, на думку 
В.О. Сухомлинського, потрібно вчителю-
філологу здійснювати самоосвітню діяльність. 
Систематично організоване заняття самоосвітою 
дасть змогу вчителеві розв’язати ряд складних 
завдань, пов’язаних із професійною діяльність, а 
саме: удосконалити теоретичні знання, набути 
професійних умінь вчителя-вихователя; 
оволодіти новими формами, методами, 
прийомами навчання та виховання дітей; 
вивчити і впровадити у практику провідний 
педагогічний досвід, новітні досягнення 
педагогічної, психологічної та методичної науки 
тощо. 

Глибоке та ретельне вивчення спадщини 
видатного педагога дало змогу зробити 
висновок, що у Павлиській середній школі за 
часів роботи В.О. Сухомлинського вагомого 
значення у здійсненні самоосвіти вчителів 
набувало досконале оволодіння українською 
мовою. Видатний педагог стверджував, що 
незаперечною істиною для кожного вчителя має 
стати те, що «із слова починається людина». 
Дитина живе у світі слів, щоразу відкриває для 
себе магію слова, виявляє себе в мові, 
спілкується з іншими людьми. Василь 

Олександрович не уявляв собі справжнього 
майстра педагогічної справи без досконалого 
володіння рідною мовою, зокрема словом як 
засобом виховання. 

Педагогічна рада Павлиської середньої 
школи затвердила запропонований 
В.О. Сухомлинським (грудень 1948 р.) єдиний 
мовленнєвий режим у школі. Цей режим вимагав 
від учителя суворо додержувати норм культури 
усного мовлення, правил орфоепії, стилістичних 
та логічних закономірностей літературної 
української та російської мови не тільки на 
роботі, а й у повсякденному житті, а також 
виправляти мовленнєві помилки учнів та своїх 
колег. Отже, постійна самостійна робота з 
підвищення власної та учнівської мовленнєвої 
культури була обов’язком кожного педагога. 

Василь Олександрович вважав, що виконати 
мовленнєвий режим можна лише за умови 
самостійного опрацювання й вивчення класичної 
спадщини української та російської літератури, 
творів сучасних авторів, написання творів-
мініатюр на матеріалі природних явищ та 
трудових процесів, а також вивчення учителями 
української мови та літератури спільно із 
школярами місцевого діалекту. Така самостійна 
робота сприятиме поліпшенню культури 
мовлення учнів і вдосконаленню мовленнєвої 
культури самих учителів як складової їхньої 
професійно-методичної майстерності. 

Для кращого оволодіння українською мовою 
та розвитку творчого потенціалу виданий 
педагог наполегливо радив учителям української 
мови та літератури самостійно писати програмні 
твори й обов’язково зачитувати їх учням. Він 
рекомендував робити це на уроці перед тим, як 
аналізувати учнівські твори та роздавати зошити 
з виставленими оцінками. Таким чином, учні 
мали можливість почути зразковий твір, а 
вчителі, працюючи над власним твором, могли 
ще більше уваги приділити вивченню граматики 
та стилістики української мови [4]. 

Вивчаючи враження директора Павлиської 
середньої школи про відвідані уроки за перше 
півріччя 1952/53 навчального року, що 
зберігаються в Державному педагогічно-
меморіальному музеї В.О. Сухомлинського, ми 
виявили такі поради вчителям: систематично 
самостійно працювати над оволодінням мовою, 
позбутися діалектизмів, знати нормативну 
граматику рідної мови, без чого не можна 
називатися учителем. На адресу педагогів 
звучали зауваження щодо вживання місцевих 
виразів та жаргонізмів, неправильних наголосів, 
використання так званої «мішаної говірки» з 
українських та російських слів тощо. Видатний 
педагог радив учителям не допускати 
граматичних помилок у записах на дошці. 

Показником розвитку педагогічної культури 
та рівня професійної підготовки вчителя 
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В.О. Сухомлинський вважав його мовленнєву 
культуру. Він висував до мови вчителя такі 
вимоги: «вона має бути бездоганно грамотною, 
логічно послідовною, цілком літературною». 
Досягти таких результатів педагог зможе тільки 
в результаті наполегливої праці та постійного 
читання творів Пушкіна і Гоголя, Тургенєва і 
Толстого, Горького і Шолохова, Шевченка і Лесі 
Українки, Коцюбинського і Корнійчука, де є 
прекрасні зразки російської та української мови. 
На засіданнях педагогічної ради школи постійно 
розглядалися різні аспекти формування в 
учителя та учнів мовленнєвої культури. 
Наприклад, на порядок денний виносилися 
питання про єдиний мовленнєвий режим школи, 
шляхи підвищення рівня мовленнєвої культури 
учнів, розповідь учителя як метод викладання й 
виховання школярів та ін. 

Як учитель української мови та літератури й 
одночасно директор школи, Василь 
Олександрович надихав своїм прикладом 
учителів, постійно ділився з колегами своїми 
роздумами та спостереженнями. У своїй праці 
«Система роботи директора школи» він зазначав: 
«Особистий приклад керівника мусить 
починатися з головного – з наполегливої і 
систематичної праці над підвищенням свого 
ідейно-теоретичного і педагогічного рівня, з 
вдумливої підготовки до уроків, яка забезпечує 
учням міцні знання і практичні вміння та 
навички. Там, де директор школи читає наукову, 
педагогічну і методичну літературу, намагається 
осмислити свою практичну роботу, у колективі 
завжди виникають і розвиваються все нові й нові 
інтереси, пов’язані з пошуками шляхів 
поліпшення навчально-виховного процесу» [5, 
с. 27 ]. 

На глибоке переконання 
В.О. Сухомлинського, щоб бути для учнів 
зразком, «джерелом знань», учитель повинен 
завжди перебувати в «атмосфері багатого, 
цікавого, багатогранного духовного життя», а 
«духовне життя вчителя – це постійне збагачення 
інтелекту» [3, с. 468 – 469]. Удосконаленню 
вчителя може сприяти його особиста бібліотека. 
Василь Олександрович сам постійно багато 
читав. Він писав: «На моєму столі з’являються 
все нові й нові книжки: педагогічні твори про 
предметні уроки, словники, книжки з ботаніки, 
орнітології, астрономії, квітництва» [3, с. 401]. 

У Павлиській середній школі склалася добра 
традиція – створення власної бібліотеки вчителя. 
За цією традицією молодому педагогу дарували 
книжки. Як правило, це були книжки з 
педагогіки, психології, енциклопедична або 
довідкова література. Протягом усієї 
педагогічної діяльності вчитель поступово 
розширював власну бібліотеку. До неї входила 
не тільки методична, психологічна, педагогічна 

література, а й наукова, науково-популярна, 
художня, класична тощо.  

В.О. Сухомлинський у праці «Сто порад 
учителеві» наполегливо рекомендував педагогам 
щомісяця купувати книжки й поповнювати їх за 
такими розділами: з проблем науки, яку викладає 
вчитель; про життя й боротьбу людей, образи 
яких є світочем, прикладом для молоді; про душу 
людини, особливо дитини, підлітка, юнака, 
дівчини (книги з психології) [7, с. 509]. Слід 
зазначити, що в Павлиській школі панував культ 
Книги. На 1968 р. в особистих бібліотеках 
учителів налічувалась така кількість книжок: 
В.Г. Дараган – 1000 шт.; О.О. Філіпов – 1200; 
В.О. Скочко – 1400; Я.І. Лисак – 1500; 
А.І. Різник – 1500; А.А. Ворошило – 1800; Сім’я 
Сухомлинських – 19 000.  

Здійсненню самоосвітньої діяльності 
вчителів сприяла організована в Павлиській 
школі наукова бібліотека. Кожний педагог мав 
бути обізнаний з новинками наукового та 
культурного життя суспільства. У шкільній 
бібліотеці та методичному кабінеті зберігалися 
вирізки з газет та журналів, статті з питань 
методики виховання й навчання, розподілені за 
такими розділами: «теорія і практика морального 
виховання; інтелектуальне виховання; фізичне 
виховання, естетичне виховання; політична 
освіта і навчання; виховання працьовитості; 
виховання індивідуальних нахилів і покликання; 
духовне життя вихованців; психологія процесу 
оволодіння знаннями; психологічні особливості 
дітей молодшого, середнього і старшого віку; 
вибір професії; хлопчики і дівчатка в колективі; 
методика викладання основ наук (для кожного 
предмета окрема папка); навчально-виховна 
робота в початкових класах; творчі письмові 
роботи учнів; новини науки й техніки (з 
розділами «Гуманітарні науки» і «Природничі 
науки»)» [3, с. 100]. 

Кожен учитель передплачував кілька 
журналів, серед яких обов’язково переважали 
науково-методичні видання. У педагогічному 
колективі було заведено обмінюватися 
журналами, книжками, що сподобалися. 
Регулярно проводилися в шкільному колективі 
читацькі конференції, обговорення книжкових 
новинок, у тому числі й науково-методичної 
літератури, іноді Василь Олександрович сам 
передплачував для вчителів потрібні методичні 
журнали або газети, тим самим стимулюючи 
їхню самоосвітню діяльність. 

У шкільному методичному кабінеті на 
допомогу вчителям у їхній самоосвіті 
формувався банк матеріалів: списки 
рекомендованої літератури для самостійного 
опрацювання; різні варіанти планів із 
самоосвітньої роботи; тексти доповідей; зразки 
рефератів, конспектів літературних джерел; 
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новинки психолого-педагогічної літератури. 
В.О. Сухомлинський зазначав, що «інтерес до 
книжки, атмосфера любові й поваги до книжки 
не народжуються стихійно або ж внаслідок 
керованих вказівок. Адміністративним шляхом 
тут нічого не доб’єшся. Джерелом культу 
книжки є колективна думка, колективні дискусії, 
бесіди, живі суперечки, захоплення» [4, с. 468]. 

Таким чином, здійснивши аналіз 
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у 
контексті досліджуваної проблеми, можна 
стверджувати, у Павлиській середній школі за 
часів роботи Василя Олександровича панувала 
атмосфера творчого пошуку, піднесення гідності 
кожного вчителя як мислячої творчої 
особистості. Джерелом творчості виступала 
самоосвітня діяльність педагогів. Педагогічно-
пошукова думка видатного педагога щодо її 
організації та здійснення виходила далеко за 
межі тогочасних уявлень та суджень з даного 
процесу. Професійна діяльність 
В.О. Сухомлинського є особливим явищем в 
педагогічній науці кінця ХХ ст. І сьогодні вона 
викликає інтерес у багатьох учених як на 
Україні, так і за її межами. Творча спадщина 
Василя Олександровича вивчається та широко 
популяризується.  
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ТА УКРАЇНОЗНАВЦЯ 

Валентина ГОНЧАРУК (Умань) 
У статті йдеться про розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя у вищому навчальному педагогічному 

закладі. Окреслено найголовніші вимоги до вчителя-філолога й українознавця на шляху становлення його як 
високоморальної та духовно-творчої особистості. Також визначено пріоритетне завдання вчителя – створення ним 
«творчої лабораторії», у якій почесне місце посядуть виховання національної свідомості учнів та розвиток їхніх творчих 
здібностей і талантів. 

Ключові слова: творчий потенціал, творча особистість, «творча лабораторія», вимоги до вчителя-філолога й 
українознавця, творчі здібності. 

В статье идет речь о развитии творческого потенциала будущего учителя в высшем учебном педагогическом 
заведении. Очерчены самые главные требования к учителю-филологу и украиноведу на пути становления его как 
высокоморальной и духовно-творческой личности. Также выделено приоритетное задание учителя – создание им 
«творческой лаборатории», в которой почетное место займут воспитание национальной сознательности учеников и 
развитие их творческих способностей и талантов.  

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая личность, «творческая лаборатория», требования к учителю-
филологу и украиноведу, творческие способности.  
Дивовижно розмаїтий, багатовимірний і 

щедрий у невичерпному джерелі любові до дітей 
творчий талант педагога. Через його діяльність 
реалізується державна політика, спрямована на 
зміцнення інтелектуального та духовного 
потенціалу нації, формується особистість, світ 
якої відбивається у веселках незрівнянного 
блиску своєї неповторності. 

Основою освітньо-виховної справи виступає 
повага до дитини, сприяння розвитку та 
збагаченню її духовно-творчого потенціалу, 

складовими якого є природні задатки та набуті в 
процесі соціалізації знання та вміння, вольові 
передумови до активної діяльності. З огляду на 
це, творчий потенціал особистості має стати 
головним об’єктом уваги в сучасних 
соціокультурних умовах нашої держави [8]. 

У Законі України «Про загальну середню 
освіту» висвітлено такі сучасні вимоги до 
педагога: «Педагогічним працівником повинна 
бути особа з високими моральними якостями, 
яка має відповідну педагогічну освіту, належний 
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рівень професійної підготовки, здійснює 
педагогічну діяльність, забезпечує 
результативність та якість своєї роботи, 
фізичний та психічний стан здоров’я якої 
дозволяє виконувати професійні обов’язки у 
навчальних закладах середньої освіти» [3].  

У Концепції національного виховання до 
найважливіших завдань національної школи 
належать такі, як відродження української мови, 
традицій та обрядів, культури; формування 
національної самосвідомості, гуманістичної 
моралі, ноосферного мислення, розуміння 
людиною свого місця в суспільстві та в житті. 
Визначальною постаттю у виховному процесі 
загальноосвітньої школи є вчитель. Вся його 
діяльність спрямована на становлення дитини як 
духовно багатої особистості, громадянина і 
фахівця, на розвиток інтелектуального та 
творчого потенціалу нації. Виховати таку 
особистість зможе тільки національно свідомий і 
творчо активний учитель. 

Проблема розвитку творчого потенціалу 
вчителя досліджувалася багатьма вітчизняними 
вченими. На думку В. Сухомлинського, розвиток 
творчості вчителя певною мірою залежить від 
якості внутрішкільного управління [7], а 
дослідниця С. Сисоєва акцентує увагу на таких 
важливих факторах педагогічної творчості, як 
уміння керувати своїм творчим потенціалом, 
оперативно приймати рішення, розв’язувати 
складні педагогічні завдання [6]. Російський 
учений М. Поташник розглядає проблему 
управління розвитком творчості вчителя з 
позицій оптимізації навчального-виховного 
процесу школи. Разом із тим, оновлення 
шкільної освіти, забезпечення її якості на рівні 
європейських та світових стандартів актуалізує 
подальше дослідження розвитку творчої 
особистості майбутнього вчителя [2, с. 35].  

Основна мета нашої статті – визначити 
найголовніші вимоги до вчителя-філолога й 
українознавця, який під час освітньо-виховної 
діяльності у загальноосвітній школі створить 
свою «творчу лабораторію» та буде сприяти 
розвитку творчої особистості учнів. 

Спочатку звернемо увагу на визначення 
основних понять, які будемо використовувати у 
статті. За В. Андрєєвим, «творча особистість» – 
це «такий тип особистості, для якої характерна 
стійка спрямованість високого рівня на 
творчість, мотиваційно-творча активність, що 
виявляється в органічній єдності з високим 
рівнем творчих здібностей, які дозволяють їй 
досягти прогресивних, соціально та особистісно 
значущих творчих результатів у одному чи 
багатьох видах діяльності» [1, с. 42].  

Будемо користуватися таким визначенням 
творчого потенціалу особистості: «це складна, 
нелінійна, відкрита й самоорганізована система, 

яка визначає гуманістичну спрямованість 
світосприйняття, дій і вчинків, високу 
адаптивність, здатність до творчої самореалізації 
і духовного саморозвитку в просторі соціального 
й професійного життя» [8]. 

У наш час на вчителя покладається велика 
місія, тому що вчитель – це людина, якій за 
фахом належить відкривати молодій генерації 
глибини наук, життєву мудрість, передавати 
навички діяльності. Справжнім учителем може 
стати людина з високими моральними якостями 
та рівнем культури, яка розуміє, що шлях до 
професії і шлях у професії потребують праці над 
собою, постійного самовдосконалення. 
Усвідомлене входження в педагогічну справу 
починається з осягнення її засад і суті, 
призначення, функцій і структури педагогічної 
діяльності, раціональних методів професійного 
самовиховання, способів розвитку творчої 
активності. Висока результативність роботи 
вчителя багато в чому залежить від рівня його 
підготовки у вищому навчальному 
педагогічному закладі. 

Система підготовки майбутнього вчителя у 
руслі вище означеного завдання здійснюється на 
факультеті української філології Уманського 
державного педагогічного університету. Крім 
визначеного навчальними програмами обсягу 
теоретичних знань, студенти-філологи 
оволодівають практичними вміннями та 
навичками, а також готуються до справи 
виховання й розвитку творчої особистості в 
загальноосвітній школі. Викладачі університету 
«вимальовують» перед студентами ідеал 
учителя-філолога та українознавця, до якого 
вони будуть прагнути впродовж усіх років 
їхнього навчання.  

Учитель-філолог та українознавець повинен 
бути справжнім патріотом, інтелігентом, 
людиною активною і творчою, професіоналом, 
духовним наставником, учасником 
державотворчих процесів, і найголовніше – він 
має бути такою особистістю, яка усвідомлює 
свою належність до українського народу, 
зберігає і продовжує українські культурно-
історичні традиції, шанобливо ставиться до 
рідних святинь. 

Учитель української мови і літератури та 
українознавства має бути насамперед творчою 
особистістю, адже його предмети незвичайні, 
зокрема, тим, що дають багатогранні знання, 
виховують національно свідому особистість, 
активного громадянина України. Учитель-
особистість, учитель-майстер своєї справи 
повинен пам’ятати, що він ставить оцінку учням 
на уроці, а вони оцінюють його протягом усього 
життя [4]. 

Громадянин кожної держави повинен 
поважати народ, частиною якого є сам. Та як 
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може людина поважати народ, коли вона не знає, 
за що його поважати. Кожен учень саме на 
уроках української мови, літератури та 
українознавства має вивчати свій народ, 
пізнавати себе (свої індивідуальні здібності, 
талант), досліджувати свою культуру, історію, 
мистецтво. Адже протягом багатьох десятиліть 
через несприятливі для розвитку держави 
обставини у нашого народу сформувалася низка 
стереотипів щодо рідної культури (стереотип 
меншовартості, вторинності, сільськості), які 
необхідно якнайшвидше подолати. Пропаганда, 
психологія, педагогіка, кіно, художня література 
тих часів одурманювали людей, заохочували їх 
відмовлятися від народного, національного, від 
свого рідного – від історії, мови, культури, від 
свого родоводу. І в такий спосіб виховували не 
одне покоління, породжуючи нігілістів, 
манкуртів, своєрідних «Іванів без роду й 
племені», які найбільше піддаються впливу тих 
усіх деформацій, а також низькопробних зразків 
чужоземних культур. Тож важливим стає 
відродження глибинного відчуття гордої 
приналежності до української нації, свого роду, 
родини, яке було притаманне найкращим 
представникам минулих століть – визначним 
ученим, суспільно-громадським та 
просвітницьким діячам (М. Драгоманову, 
С. Єфремову, В. Гнатюку, Ф. Вовку, 
М. Костомарову, М. Максимовичу та іншим).  

На уроках української мови, літератури та 
українознавства учні ознайомлюються з різними 
гіпотезами походження українського народу, 
вивчають генезу української мови, походження і 
семантику народних символів України, що 
допомагає їм по-новому осягнути глибини 
історичної спадщини українців та зрозуміти, що 
вони є нащадками народу, який тисячоліттями 
зберігав і відшліфовував свою мову, свої 
традиції, звичаї та обряди.  

Учитель загальноосвітньої школи виступає 
творцем духовної сутності учня, його 
інтелектуального потенціалу, світобачення. 
Найважливіше його призначення – сприяти 
розвитку творчої особистості дитини, 
утвердженню у неї найкращих людських 
якостей. З огляду на це, педагогічна наука 
визначає дуже високі вимоги до майбутнього 
вчителя. Під час занять із методик української 
мови, літератури та українознавства зі 
студентами-філологами обговорювалися такі 
найголовніші з них: 

1. Людина, яка хоче стати вчителем-
філологом та українознавцем, повинна мати 
неабияку силу волі, палкий темперамент, 
постійний оптимізм, організаторські здібності, 
художнє обдарування. Однак навіть усі ці риси 
не допоможуть стати справжнім учителем без 
любові до дітей і ґрунтовних професійних знань. 
Любов до дитини – це, за словами 

В. О. Сухомлинського, «плоть і кров вихователя 
як сили, здатної впливати на духовний світ іншої 
людини. Педагог без любові до Дитини – це все 
одно, що співак без голосу, музикант без слуху, 
живописець без відчуття кольору» (із статті «Як 
любити дітей», яка вперше була опублікована в 
журналі «Радянська школа» у 1967 році) [5, 
с. 19]. Ідеться про мудру, добру, вимогливу 
любов, що вчить жити.  

Цінну думку про любов до дитини й до 
професії висловлює Л. М. Толстой: «Якщо 
вчитель має лише Любов до справи, він буде 
хорошим учителем. Якщо вчитель має лише 
Любов до учня, як батько, мати, він буде кращим 
за того вчителя, котрий прочитав усі книги, але 
не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо 
вчитель поєднує в собі Любов до справи та учнів, 
він – досконалий Учитель» [5, с. 20]. 

2. Учитель-філолог та українознавець 
повинен мати вищу освіту, досконало знати 
історію України, захоплюватися краєзнавством, 
вести пошуково-дослідницьку роботу з 
українознавства, багато займатися самоосвітою. 
Йому треба пам’ятати про те, що жодний 
навчальний заклад не зможе «дати» того, що 
людина здатна «взяти» самостійно. 

3. Учитель-філолог та українознавець має 
бути зразком культури, яка виявляється у його 
мовленні. Слово, яке виголошує вчитель, має 
бути завжди чесним, справедливим, образним, 
яскравим. Воно є запорукою високих результатів 
навчання і виховання учнів. Мова педагога не 
може бути монотонною, нудною.  

Учитель постійно має захоплювати дітей 
багатством думок, доступністю та якістю 
викладу навчального матеріалу (читати 
необхідну літературу, підбирати цікаві приклади) 
відповідно до їх віку та індивідуальних 
особливостей, спонукати учнів до творчої 
співпраці, підбираючи творчі завдання. Це один 
із шляхів вирішення проблеми дисципліни у 
класі та підвищення творчої активності учнів на 
уроці. 

Крім того, вчитель у будь-яких ситуаціях 
повинен бути високоморальною особистістю, 
вести себе культурно і в школі, і в громадських 
місцях. 

4. Учитель-філолог та українознавець не має 
права хитрувати, виховуючи учнів у дусі 
патріотизму. Учні в усьому беруть приклад з 
учителя. Тому вчитель, у якого слова 
розходяться з вчинками, ніколи не досягне 
успіхів у справі виховання дітей та молоді.  

5. Учитель повинен добре знати музичне 
мистецтво, живопис, архітектуру, театр, народні 
промисли і ремесла тощо та сам оволодіти одним 
або кількома видами народного мистецтва. 

До свідомості студентів доносилася думка 
про необхідність створення учителем його 
«творчої лабораторії». Без накопичення досвіду 
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будь-якому вчителеві працювати нелегко, а 
вчителеві-філологу та українознавцеві взагалі 
неможливо. В основу творчої лабораторії 
вчителя треба покласти творчий підхід. Учитель 
повинен не лише «планувати» урок, йому 
потрібно розробити його так, аби він був 
цікавим, сучасним і потрібним учням. Списані з 
преси чи з методичної літератури розробки 
уроків – то чуже слово, чужі думки й 
переживання. Краще писати плани-конспекти 
уроків улітку: вільний час сприятиме ґрунтовній 
підготовці до уроку. Вчитель устигне і прочитати 
те, що потрібно, і підібрати ілюстрації, і 
розшукати стародавні речі, і записати від 
респондентів (найкраще людей похилого віку) 
етнографічні відомості та фольклор певної 
місцевості. Звичайно, уроки, проведені за тим 
самим планом-конспектом у різні роки чи в 
різних класах, будуть різними, але розроблений 
вчителем план-конспект уроку є необхідною 
базою. У плані-конспекті уроку повинно бути 
обдумане кожне слово, кожна фраза, кожен 
структурний елемент уроку, початок і кінець.  

Треба пам’ятати, що вчитель-філолог та 
українознавець «творить» не лише гру, обряд, 
свято, а й людину з національною гідністю, яка 
шанує батьків, старших і сама хоче бути 
шанованою в суспільстві, людину добру, багату 
душевною красою. Найлегше виховувати таку 
особистість тоді, коли вчитель і під час уроків, і 
позакласних заходів творчо співпрацює з 
учнями, розвиваючи їхні індивідуальні творчі 
здібності, таланти, враховуючи їх характер, 
світогляд, інтереси, бажання [4, с. 3–7]. 

Підсумовуючи викладене, слід сказати таке: 
1. У сучасних умовах існує гостра потреба 

суспільства у тому, щоб його члени навчились 
адаптуватись до швидких соціально-економічних 
змін, тому формування у дитини творчого 
ставлення до навколишнього світу і його 
пізнання, а разом з тим і пізнання себе в світі є 
дуже важливим. Кожен учитель повинен 
сформувати в собі потребу в цілеспрямованому і 
систематичному самовдосконаленні себе як 
творчої особистості, розвивати професійні 
вміння допомагати своїм вихованцям відкривати 
власний творчий потенціал, який стане в 
майбутньому джерелом щастя та 
самовдосконалення. 

2. У системі підготовки майбутнього 
вчителя-філолога та українознавця в Уманському 

державному педагогічному університеті 
викладачі велику увагу приділяють 
опрацюванню зі студентами вимог до педагога та 
виникненню у них потреби відповідати цим 
вимогам у їхній майбутній професійній 
діяльності в загальноосвітній школі. 

3. Навчальна й виховна діяльність зі 
студентами в УДПУ спрямовується на розуміння 
ними визначальної місії вчителя у державі. 
Майбутньому вчителеві слід так проводити 
уроки української мови, літератури та 
українознавства, щоб вони дали можливість 
кожному учневі відчути себе справжнім 
українцем, який дбає про збереження 
національної ідентичності та етнографічної 
самобутності в усі часи. Під час цих уроків та 
позакласних заходів українознавчого 
спрямування учні зростають національно 
свідомими, духовно багатими і творчо 
активними.  

У подальшому на дослідницьку увагу в 
цьому напрямку заслуговує проблема складових 
педагогічної креативності (здатності до 
творчості) вчителя. 
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УДК 37.(091) 

ВПРОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Людмила ГОРОХОВА (с. Микільськ, Кіровоградська обл.) 
У статті запропоновано використовувати основи педагогічної системи В.О. Сухомлинського в період навчання в 

початкових класах для формування основних компетентностей. Основні елементи запропонованої педагогічної системи 
впроваджені та доповнені під час роботи з учнями початкових класів.  

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, освіта, навчальний процес, педагогічна система, педагог, учень, праця, трудове 
виховання, компетентність. 

В статье предложено использовать основы педагогической системы В.А. Сухомлинского в период учебы в начальных 
классах для формирования основных компетентностей. Основные элементы предложенной педагогической системы 
внедрены и дополнены во время работы с учениками начальных классов. 

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, образование, учебный процесс, педагогическая система, педагог, ученик, труд, 
трудовое воспитание, компетентность. 
На сучасному етапі розвитку освіти у 

загальноосвітніх навчальних закладах виховання 
свідомого активного учня виступає однією з 
умов подальшого суспільного прогресу. Тому і 
перед школою, і перед сім’єю, і перед 
суспільством у цілому постає завдання 
виховання гуманної людини, яка у своїй 
діяльності рахуватиметься з інтересами інших 
людей, поважатиме особистість кожної людини. 
Вирішення цього завдання тісно пов’язане з 
формуванням гуманістичних цінностей 
особистості школяра. Яскравим прикладом 
розв’язання зазначеної проблеми є педагогічний 
досвід вітчизняного гуманіста Василя 
Олександровича Сухомлинського, творча 
спадщина якого має велике теоретичне і 
практичне значення. 

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського 
багатопланова, вона зазнавала певної еволюції, 
постійно збагачувалася, поглиблювалася. Хоча 
він жив і творив у застійні часи, ставлення до 
його діяльності та ідей не змінилося. Його 
педагогічна концепція високогуманна і 
демократична, органічно поєднує класичну і 
народну педагогіку. 

Педагогічну спадщину великого педагога 
пронизує ідея проектування людини. Для того 
щоб педагогіка виконувала таку функцію, вона 
має спиратися на психологічні знання, відійти 
від емпіричних узагальнень, у досягненні цілей 
навчання й виховання використовувати ціле 
покладання, моделювання, технологію активного 
перетворення педагогічної дійсності [1, с. 12]. 
Головною метою, є всебічний розвиток 
особистості. Його можна досягти залученням до 
різних видів діяльності, постійним і планомірним 
формуванням пізнавальних здібностей. 

Важливим напрямом усебічного розвитку 
особистості, який необхідно враховувати при її 
проектуванні, є розумове виховання. 
В. Сухомлинський вважав, що розумове 
виховання потрібне людині не тільки для праці, а 
й для повноцінного духовного життя. Бути 

розумним повинен і математик, і тракторист, 
тому в процесі навчання дітей треба спонукати 
до самостійної пізнавальної діяльності, до 
самоосвіти. Цю роботу слід розпочинати, 
формуючи в дітей допитливість, тоді навчання 
для них не стане тягарем. На його думку, дитина 
не може бути щасливою в школі, якщо їй там 
погано. Одна з його фундаментальних ідей 
звучить так: навчання повинно бути радісною 
працею. 

У теперішній час у педагогічній науці 
проблема вияву творчого потенціалу, творча 
праця, творча діяльність, критерії творчості, 
творчий підхід до розвитку здібностей учнів 
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 співвітчизник 
[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. 

Ідею перетворення освіти у важливу 
життєву цінність Сухомлинський тісно пов’язує 
з відсутністю чи наявністю в учнів інтересу до 
навчання. Він ставить вимогу, щоб навчання для 
учнів було радісною працею. Єдиним джерелом 
вогнику допитливості, жадоби до знань називає 
радість успіху у праці, а найголовнішим засобом 
досягнення цього вважав правильне оцінювання 
учнів. «Оцінка повинна винагороджувати 
працелюбство, а не карати за лінощі та 
нерадивість. Але не можна допустити, щоб 
оцінка балувала учнів, щоб не склалось 
легковажне ставлення до навчання. Дитина 
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мусить усвідомлювати оцінку як результат 
розумових зусиль». 

Інтерес до навчання, загальний розвиток 
учня неможливі, якщо у класі нема 
інтелектуального фону – постійного обміну 
знаннями в класі між учнями, якщо програмний 
матеріал не спирається на велику кількість 
матеріалу позапрограмного. Важливим джерелом 
інтелектуального фону є розвиток захоплень 
школярів. Кожний учень повинен мати свій 
улюблений предмет, де він знає більше за інших. 

У педагогічній спадщині Сухомлинського 
значне місце займають питання розвитку 
мовлення учнів у процесі вивчення предметів. 
Він писав: «У початкових класах, уже з перших 
кроків навчання найважливішим елементом 
знань стає слово, точніше, реальний, 
навколишній світ, який виражається в слові..., 
зробіть слово одним із найголовніших 
інструментів творчості» [4, с. 278].  

Значним творчим відкриттям 
В.О. Сухомлинського стали уроки мислення, що 
проходили на лоні природи. Використовуючи 
поради великого науковця на сучасному етапі 
викладання, учні навчаються не лише 
спостерігати, а й думати, будувати систему 
причинно-наслідкових зв’язків та й описувати їх. 
Чи не є це творчим процесом, що створює 
момент щастя для дитини й вчителя?  

В.О. Сухомлинський особливу увагу також 
звертав на створення «психо-педагогічної 
атмосфери у класі», щоб найголовнішим 
прагненням було бажання вчитися. Ще він 
наголошував, що без високої культури читання, 
немає справжньої розумової праці. Адже видів 
читання є дуже багато і кожен з них потребує 
вмінь, навиків, вправляння. Особисто я 
намагаюся творчо підходити до вирішення цієї 
проблеми.  

На уроках української мови та читання 
приділяю вагому роль творам 
В.О. Сухомлинського. Використовуючи їх, 
навчаю дітей мислити, фантазувати, бачити 
незвичайне у звичайному, завдяки яскравому 
емоційному забарвленню казкових образів. 
«Казка є тим різцем, який відточує найтонші 
риси індивідуального мислення кожної дитини і 
водночас розкриває дитячі серця назустріч одне 
одному» [1, с. 510]. На уроках читання діти в 
парах із задоволенням виконують такі види 
роботи: «Читаночки – з’єдналочки», 
«Сходинки – читаночки», «Ланцюжки», 
«Криптограми», «Дослідники», «Читаночки – 
переставлялочки», «Чарівні квадрати», 
«Котигорошко» та інші види роботи. Такі ігрові 
форми спрямовані на розвиток у дітей 
оперативної пам’яті, периферичного зору, на 
вдосконалення здатності вгадувати слова, 
наступні літери, на становлення взаємозв’язку 

між словами, з’ясування значення незнайомих 
слів та виразів, на сприймання різних відтінків, 
на розуміння головної думки, на усвідомлення 
фактів навколишньої дійсності крізь призму 
прочитаного.  

Під час розв’язання текстових задач у 
початкових класах створюю сприятливі умови 
для розвитку математичного мовлення учнів. 
Процес їх розв’язання містить чотири етапи: 
вивчення задачі, відшукування способу розв’язку 
задачі, розв’язання задачі, перевірка і відповідь 
задачі. На кожному з етапів розвивається той чи 
інший бік мовлення. Отже, процес розв’язання 
простих і складених задач розвиває в учнів і 
логічне мислення, і мовлення, яке має бути 
зв’язним, послідовним, обґрунтованим. Він 
повинен здійснюватися за досить активної 
розумової діяльності учнів, яке містить у собі 
різні логічні операції, починаючи з аналізу і 
закінчуючи висновком. «Я раджу вчителям: 
якщо хочете, щоб ваші вихованці були людьми 
мислячими, щоб струнка, ясна, логічно-
послідовна думка виражалася в чіткому 
поясненні, тлумаченні – залучайте їх до праці, 
насиченої думкою, реалізуйте відношення і 
взаємозв’язки, системи знань у праці. 
Пам’ятайте, що праця – це не тільки практичні 
уміння й навички. Це передусім розумовий 
розвиток, культура мовлення й мови».  

Уроки математики дають великі можливості 
для органічного поєднання роботи над 
питаннями культури мовлення з вивчення 
початкового курсу математики, що відображає 
педагогічні погляди Сухомлинського і його 
концепцію навчальної діяльності, згідно з якою 
мовленнєва культура є обов’язковою складовою 
розвитку учнів. Тому ґрунтовне вивчення і 
втілення в життя ідей Сухомлинського – 
обов’язок насамперед учителя початкової ланки 
освіти. 

Значне місце в педагогічній системі 
В. Сухомлинського відведено проблемам 
трудового виховання школярів. На його думку, 
учні мають брати участь у найрізноманітніших 
видах праці: навчальній і продуктивній, 
короткотривалій і довготривалій, платній і 
безплатній, ручній і механізованій, 
індивідуальній і колективній, у майстернях і в 
полі. У статті «Гармонія трьох начал» він писав: 
«Трудове виховання – це, образно кажучи, 
гармонія трьох понять: треба, важко і прекрасно» 
[5, с. 3]. 

Важливу роль В. Сухомлинський також 
відводить естетичному вихованню 
підростаючого покоління, вихованню красою. 
Він пропонує використовувати красу природи, 
красу слова, музики і живопису. Ми повинні не 
тільки навчити дитину знати і розуміти 
мистецтво, а й сформувати в неї потребу 
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милуватися природою і творами мистецтва, 
навчити творити прекрасне, насолоджуватися 
прекрасним, створеним власними руками. 

Значної уваги у своїй практичній діяльності 
і в теоретичних пошуках видатний науковець 
надавав проблемі дитячого колективу. Плануючи 
роботу з батьками, необхідно враховувати 
взаємодії дитини з живильною силою спільної 
праці школи і сім’ї. Важлива форма роботи з 
батьками – батьківські конференції, які мають 
показати існуючу практику фізичного виховання, 
пропагувати кращий досвід конкретних сімей, 
спонукати батьків до активнішої виховної 
діяльності. Доцільно на таких заходах 
демонструвати сімейні відеозаписи щодо 
організації фізичного виховання дітей з 
коментарями самих батьків, лікарів, спеціалістів, 
а також показові виступи учнів. 
Найулюбленішою формою учнів у виховних 
заходах – використання ігор. Гра супроводжує 
людину протягом усього життя. А для дитини 1 
класу – це основний вид діяльності, за 
допомогою якого вона пізнає навчальний світ. 
Використання ігор на уроках активує такі 
процеси: сприймання, мислення, уяву, увагу та 
пам’ять. Використання дидактичних ігор та 
ігрових моментів робить урок цікавим, полегшує 
засвоєння навчального матеріалу, створює 
ситуацію успіху. Найпоширеніші ігри: змагання, 
вікторина, інсценізація. До найпоширеніших 
дидактичних ігор відноситься: «Слово 
заблукало», «Модельєри», «Чарівний кошик», 
«Чарівні цифри», «Фотооко – що запам’ятав», 
«Хто зайвий і чому?», «Знайди помилку», 
«Зайчик – стрибаємо по буквах, складах». До 
найулюбленіших народних ігор відноситься: 
«Гори дуб», «Третій зайвий», «Пусте місце», 
«Чаклунчики». Вони допомагають розвивати у 
дітей кмітливість, наполегливість, спритність, 
моторність. Рухливі ігри стали як основним 
засобом формування спортивного характеру 
дитини, так і її фізичного виховання взагалі. 
Саме під час гри в людини виникають 
різноманітні позитивні емоції, які створюють у 
нервовій системі найкращі умови для 
формування найрізноманітніших рухових 
навичок і розвитку фізичних якостей.  

Важливим моментом у вихованні дитини є 
система трудового виховання – положення про 
те, що праця дозволяє найбільше повно і яскраво 

розкрити природні задатки і схильності дитини. 
Аналізуючи готовність дитини до трудового 
життя, потрібно думати не тільки про те, що він 
може дати для суспільства, але і про те, що праця 
дає особисто йому. У кожному учневі дрімають 
задатки якихось здібностей. Ці задатки як порох: 
щоб запалити, необхідна іскра. 

Розроблена В.О. Сухомлинським 
педагогічна система підтверджує те, що вона 
актуальна й тепер. Тож спадщина педагога – 
гуманіста була і залишається невичерпною 
скарбницею педагогічного досвіду і мудрості. 
Використання педагогічної системи В.О. 
Сухомлинського в період навчання в початкових 
класах дозволяє сформувати наступні 
компетентності: 

- комунікативна – здатність успішно 
користуватися усіма видами мовленнєвої 
діяльності у процесі спілкування; 

- соціокультурна – уміння встановлювати 
соціальні контакти, адаптації підростаючого 
покоління до життя в українському соціумі, 
патріотичному й моральному вихованні, а також 
у формуванні почуттів толерантності до 
представників інших національностей, їхніх мов, 
культур; 

- навчально-методична – здатність писати 
твори за тематикою, використовуючи 
інформацію запропонованих творів великого 
науковця, як за основу. 

Вагомі думки, благородні почуття, по 
народному мудрі поради В.О. Сухомлинського 
сприяють професійному зростанню, надихають 
мене на пошуки нових методів роботи у 
початкових класах. 
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УДК  377.3–053.6 

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ГУМАНІЗМ ТА СОЦІАЛЬНИЙ 
ПРАГМАТИЗМ – ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Валентин ГОРПИНЮК (Київ) 
У статті зосереджується увага на принципах соціалістичного гуманізму та цінностях соціального прагматизму, їх 

ролі в справі підготовки учнів до вибору професії. Порушуються питання профорієнтаційної діяльності педагогів 
Павлиської середньої школи 60–70-х років XX ст. Підкреслюється правочинність педагогічних ідей В.О. Сухомлинського як 
засади гармонійного і повновартісного виховання особистості трудівника. 

Ключові слова: соціалістичний гуманізм, соціальний прагматизм, довіра, відповідальність, соціальна привабливість, 
професійне спрямування, ціннісні орієнтації. 

В статье сосредоточивается внимание на принципах социалистического гуманизма и ценностях социального 
прагматизма, их роли в подготовке учащихся к выбору профессии. Затрагиваются вопросы профориентационной 
деятельности педагогов Павлышской средней школы 60–70-х годов ХХ ст. Подчеркивается правомочность 
педагогических идей В.А. Сухомлинского – как начала гармонического и полноценного воспитания личности труженика. 

Ключевые слова: социалистический гуманизм, социальный прагматизм, доверие, ответственность, социальная 
притягательность, профессиональная направленность, ценностные ориентации. 
Постала необхідність з’ясувати історичний 

досвід підготовки учнівської молоді до трудової 
діяльності у взаємозв’язку ідеологічних, 
економічних і соціальних умов її професійного 
спрямування. Потрібне неупереджене 
дослідження сутності профорієнтаційної 
педагогіки В. О. Сухомлинського у суспільно-
історичних координатах соціального простору та 
за приведення ідей педагога у відповідність із 
соціальним часом. Гострота проблеми полягає в 
тому, що В.О. Сухомлинський, перебуваючи в 
лещатах ідеологічно-партійного прагматизму – 
доктрині КПРС, утілював у життя принципи 
демократичного соціалізму та систему 
цивілізаційних цінностей соціального 
прагматизму.  

Мета статті – виявити вагомість 
соціалістичного гуманізму і соціального 
прагматизму в педагогічній діяльності 
В. О. Сухомлинського як контроверз 
ідеологічно-партійному прагматизму та означити 
їх роль у професійній орієнтації учнівської 
молоді. 

У 60–70-ті роки XX ст. професійне 
спрямування учнівської молоді формувалося 
передусім під упливом ідеологічної системи 
морально-правових цінностей КПРС, що мала 
владні повноваження у всіх сферах 
життєдіяльності країни. Парадигма розвитку 
людського потенціалу, публічна сфера села 
(вчительська інтелігенція), соціальна, 
персональна ідентичність сільської молоді 
підпорядковувалися логіці ідеологічно-
партійного прагматизму – принципам корінної 
перебудови суспільства на засадах 
трансцендентних уявлень про невмирущість 
комуністичних ідей. З насаджуванням 
ідеологічно-партійного прагматизму 
вихолощувалися людські почуття гідності, 
довіри, солідарності. 

За панування ідеологічно-партійного 
прагматизму суспільство перебувало у стані 
пристосовництва до "комуністичних цінностей" 
та ідеологічного насильства, свідомо 
продукувалася соціальна інволюція. У не-
комуністів ("безпартійної маси") влада 
цілеспрямовано – на століття вперед –формувала 
стереотип меншовартості. Засобами ідеологічно-
партійного прагматизму створювалися 
суспільно-політичні умови примусового 
виховання так званих будівників комунізму.  

Перипетії однопартійного руху до 
примарної мети призводили до суспільних 
колізій, проблематичності життєвого 
самовизначення молоді, зниження соціальної 
ідентифікації громадян, курсового перекосу 
соціалізму та втрати ним як цивілізацією своєї 
суспільно-політичної, культурної вартості. 
Соціальна поведінка радянських людей 
(педагогічної інтелігенції) тих років 
характеризувалася когнітивним дисонансом, 
який спричинював психологічний дискомфорт, 
негативно впливав на соціальне самопочуття і 
соціальне здоров’я населення. Через 
несприятливі суспільні умови загал громадян 
присвоював собі право приховувати соціально-
культурні орієнтації, сповідувати подвійну 
мораль, імітувати лояльність до влади, тобто 
вибирав для себе (і своїх дітей) мімікрійну 
практику. 

Доволі поширеним явищем у культурно-
освітній сфері 70-х років стало відчуження 
комуністичною ідеологією моральних завдань 
соціалізму від сподівань соціальної людини. ("... 
Унаслідок ухвалених юридичних актів різко 
посилилися процеси централізації, регламентації, 
канонізації у всіх сферах суспільного життя" [1, 
с. 129]). У 1967 р. було видано Постанову ЦК 
КПРС "Про заходи по дальшому розвитку 
суспільних наук і підвищенню їх ролі в 
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комуністичному будівництві". Серед інших 
соціально-політичних проблем у постанові 
намічалися завдання формування нової людини з 
комуністичним світоглядом і свідомістю. Як 
наслідок, поглиблювалася суспільна 
суперечність: між нормами й цінностями 
соціалістичного суспільства та ідеологічно-
партійними вимогами морального виховання в 
дусі комуністичних заповідей; між принципами 
волевиявлення соціалістичного гуманізму та 
приписами авторитарної політичної системи. 

Наразі з 60-х років у радянському 
суспільстві оживають узвичаєні за давніших літ 
сумірні простій людині соціалістичні ідеї – 
паростки сенсожиттєвих, антропологічних 
мотивів гуманного виховання молоді. В уявленні 
пересічних трудящих та молодої інтелігенції 
ідеали соціалізму поставали як справедливість, 
соціальна безпека, стабільність суспільства, 
протистояння дезінтеграції соціуму і 
знекоріненню духовності людини, довіра, 
соціальна відповідальність і привабливість 
буттєвого світу, підкорення особистого інтересу 
суспільному. Соціалізм з таким обличчям мав 
тенденцію до зближення з демократичним 
соціалізмом – ідейно-політичною течією 
сучасності. (Демократичний соціалізм 
грунтується на принципах соціалізму та 
цінностях лібералізму і передбачає досягнення 
справедливого суспільного ладу через 
здійснення прогресивних реформ. Надає 
громадянам рівні права для власного всебічного 
розвитку, гармонійно поєднує свободу і 
солідарність, справедливість, а ще забезпечує 
загальний добробут, ліквідує усі форми 
експлуатації і дискримінації [3, с. 336–337]). У 
Стокгольмській "Декларації принципів 
Соціалістичного Інтернаціоналу" (1989 р.) 
демократичний соціалізм проголошувався як 
безперервний процес соціальної та економічної 
демократизації, нарощування соціалістичної 
справедливості. 

Соціалізм у сприйнятті 
В. О. Сухомлинського був способом буття, 
цілісним (активним) образом світу, побудованим 
на принципах антропоцентризму і піднесення 
питомої ваги трудящої людини, а соціалістичне 
суспільство – гуманною дійсністю з її етико-
моральними нормами й цінностями, 
сприятливою морально-політичною атмосферою. 
Епоху соціалістичної культури 
В. О. Сухомлинський репрезентував через 
ототожнення життя загалу громадян із 
соціалістичним гуманізмом. Володіння цілісною 
системою педагогічних знань про виховання 
людських цінностей давало йому змогу творити 
в Павлиській середній школі культурно-
духовний імунітет перед загрозою крайніх 
проявів ідеологічно-партійного прагматизму.  

В. О. Сухомлинський мобілізовував 
шкільний колектив до сповідування 
соціоцентричних цінностей (вища цінність – 
народ, базові цінності – праця, справедливий 
поділ праці, рівні можливості вибору трудової 
діяльності).  Для повновагого розвитку учнів 
обстоював принципи гуманістичної педагогіки – 
виховання в них переконань соціальної людини. 
Ставив собі за мету послабити моральну 
дезорієнтацію учнів, спричинену ціннісною 
напругою між соціалістичним гуманізмом разом 
із соціальним прагматизмом та полярним 
ідеологічно-партійним прагматизмом, підвищити 
соціально-моральне самовизначення дітей, 
наповнити їхню повсякденність суспільно 
зорієнтованим змістом професійного 
спрямування.  

У В. О. Сухомлинського завважуємо 
профорієнтаційно педагогіку визволення 
сільської молоді засобами її професійного 
спрямування від тиску пригнічувальних умов 
сільського середовища післявоєнних років. 
Педагог почувався відповідальним за долю 
сільських дітей перед їхніми батьками-
колгоспниками, селом як громадою. Тому досить 
часто порушував в наукових текстах питання 
обов’язку, повинності й відповідальності. 
Зокрема, наголошував, що „... професія повинна 
відповідати задаткам і покликанню людини. У 
цьому велика відповідальність покладається й на 
нас, учителів” [5, c. 18]. Моральне зобов’язання 
В.О. Сухомлинського і решти педагогів 
Павлиської середньої школи перед кожним 
учнем утілювалося ними у шкільній і 
позашкільній навчально-виховній діяльності.  

В. О. Сухомлинський розумів соціальну 
зумовленість вибору сільськими 
старшокласниками майбутньої трудової 
діяльності. Припускаємо: педагог не знав відомої 
нині соціальної формули іспанського філософа і 
гуманіста Хосе Ортеги-і-Гассета "Я є Я і мої 
обставини", якою визначалися ступінь 
причетності людини до світу та ступінь її 
свободи. Однак завдяки своєму життєвому і 
педагогічному досвіду дійшов висновку, що 
більшість учнівської молоді не завжди вільна від 
соціокультурних обставин свого локального 
сільського середовища, зредукованої 
повсякденності буття своїх сімей, колгоспної 
(радгоспної) системи. Тож намагався зацікавити, 
мотивувати, професійно спрямувати учнівську 
молодь до творення доброго суспільства на селі 
через вирощення сільської інтелігенції – 
агрономів, учителів, лікарів, механізаторів 
сільського господарства – людей з високими 
кваліфікаціями та соціальним обличчям. Завдяки 
колективно набутим моральним якостям (власна 
гідність, чесність, відповідальність) загал 
сільських учнів старших класів почувався на 
силу для "наступу на обставини, для 
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утвердження вищих моральних цінностей" [1, 
с. 135]. 

В. О. Сухомлинський на практиці творив 
відкриту соціальну систему професійного 
спрямування сільських учнів. У своїй 
педагогічній діяльності підносив питання 
професійного спрямування учнівської молоді та 
визначав його роль у формуванні суспільних й 
особистих мотивів вибору професії. У підготовці 
випускників середньої школи до вступу до 
вищих навчальних закладів, а головне – до 
трудової діяльності в сфері суспільного 
виробництва, до швидкого оволодіння масовими 
професіями, на переконання педагога, "... істотну 
роль має відігравати професійна орієнтація (суть 
якої полягає в тому, щоб полегшувати кожній 
молодій людині вибір майбутньої спеціальності 
відповідно до її задатків, інтересів, здібностей) 
..." [6, с. 551].  

Завдання професійного спрямування 
школярів у Павлиській середній школі полягало 
у підготовці їх до вибору професії через 
формування у них соціально-економічної 
поведінки за системної взаємодії школи, сім’ї та 
інших соціальних інститутів, а також з огляду на 
цілепокладання, життєві позиції учнівської 
молоді, потреби суспільства тощо. Зміст 
професійної спрямованості складали ціннісні 
орієнтації старшокласників: 1) ставлення до 
праці, професійного зростання, духовних і 
матеріальних цінностей, освіти, власного 
здоров’я, свого майбутнього, довкілля; 
2) соціально-моральні характеристики 
особистості – соціальна і моральна 
відповідальність, обов’язок, спосіб життя, 
єдність слова і діла, моральна культура, 
переконання, гідність; 3) ідейно-суспільні якості 
– життєва позиція, принциповість; 4) суспільна 
свідомість – сенс життя, справедливість, віра в 
добро; 5) ставлення до себе та інших людей – 
довіра, повага, чуйність, скромність; 6) моральні 
якості – суспільна активність, принциповість; 
7) моральні принципи – вимогливість, альтруїзм. 

Професійне спрямування учнів Павлиської 
середньої школи ґрунтувалося на соціально-
економічній системі соціалізму, 
опосередковувалося настановленнями 
соціального прагматизму. – сукупності якісних 
характеристик соціально орієнтованої діяльності 
суб’єктів, в основу якої покладено принципи 
соціальної відповідальності, довіри, соціальної 
привабливості [3, с. 352]. (За словами 
Г. Костюка, проблема, пов’язана з вибором 
професії, є соціальною, економічною і водночас 
психологічною, педагогічною [2, с. 1]). У 
педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського 
процес підготовки до свідомого набуття 
майбутньої професії (спеціалізації) гуманізувався 

через реалізацію соціального прагматизму в 
інтересах особистості й суспільства. 

Моральна сфера соціального прагматизму 
утверджує людину в її професійному 
спрямуванні через справедливий поділ праці як 
мету суспільного прогресу. Соціальний 
прагматизм у соціалістичному суспільстві 
убезпечував людей від цілковитого перетворення 
їх на засіб досягнення химерних цілей 
комуністичного завтра. 

Соціальна відповідальність як одна із 
складових основи соціального прагматизму 
"вказує на міру відповідності дій соціальних 
суб’єктів (особистостей, соціальних груп, 
держави) взаємним вимогам, правовим та іншим 
суспільним нормам, загальним інтересам" [3, 
с. 352]. До видів соціальної відповідальності 
залічують професійну, економічну, педагогічну 
відповідальність. У своїй педагогічній діяльності 
В. О. Сухомлинський поєднував соціалістичні 
ідеї, які відображали соціально-економічний лад 
суспільства з гуманістичних позицій, та 
соціальну відповідальність як засіб професійного 
спрямування старшокласників. 

За цінніснораціонального формування у 
просторі соціалізму міжлюдських відносин 
соціальної залежності через залучення громадян 
до виконання суспільних обов’язків і норм в 
індивіда з дитинства виховувалося почуття 
соціального зв’язку з іншими людьми. Цей 
зв’язок (солідарність, єдність переконань і дій) 
природно породжував базову цінність – 
відповідальну залежність, яка співвідносилася із 
соціальною відповідальністю.  

Для педагогіки В. О. Сухомлинського 
прикметним є те, що колективна й індивідуальна 
діяльність (за їх взаємозв’язку) здійснювалася у 
площині солідарної моральної відповідальності, 
тобто соціальної відповідальності. Ґрунтувалася 
ця відповідальність на довірливих взаєминах, 
привабливості існуючих суб’єкт-об’єктних й 
об’єкт-суб’єктних регулятивних відносин, на 
соціальній взаємодії за активного пізнання 
сутності соціального прагматизму в процесі 
шкільної і позашкільної діяльності. Будучи 
соціально відповідальним перед учнівською 
молоддю за її майбутнє, педагог докладав сил до 
формування відповідальної залежності 
вчительського й учнівського колективів від 
покладеного на них суспільного обов’язку – як 
„уміння підпорядковувати своє особисте 
суспільному”, „готовність і вміння робити добро 
людям” [4, с. 475].  

До головних засобів формування 
особистості в шкільному колективі, а отже, і її 
професійного спрямування В. О. Сухомлинський 
залічував категорію довіри. Людина, відчуваючи 
довіру до світу, ініціює вирішення завдань та 
втілення їх у життя, виявляє суспільну 
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активність, бере на себе відповідальність перед 
суспільством і собою за наслідки своєї 
діяльності. Без довіри між людьми неможлива 
соціальна взаємодія, довіра є нормою соціальної 
реальності. Завдяки взаємодовірі не 
спустошується соціокультурний простір 
дитинства. З налагодженням між суб’єктами 
діяльності довірливих взаємин забезпечується 
активний і відповідальний захист їхнього 
морального світу. В. О. Сухомлинський 
наголошував, що вчитель своєю довірою 
"відкриває перед вихованцем перспективу 
дальшого морального розвитку", виявляє "своїм 
довір’ям оцінку доброго начала в учневі" [7, 
с. 328]. 

Як суспільне явище, довіра у педагогічній 
діяльності В. О. Сухомлинського породжувала у 
вихованців прихильне ставлення до вчителів і 
старших учнів (у виробничій бригаді), атмосферу 
взаємного особистісного визнання, 
психологічний стан передбачуваності вчинків і 
дій дорослих, упевненість, що соціалістичне 
суспільство має добрі наміри щодо життєвого 
шляху кожного випускника школи. 

На довірі вихованців до соціалістичного 
світу та завдяки професійній соціальній 
відповідальності педагогів В. О. Сухомлинський 
формував у молоді соціально-ціннісні орієнтації, 
ціннісне ставлення до дійсності та до вибору 
майбутньої професії. Через довіру до 
навколишнього середовища олюднювався 
простір дитячого життєсвіту, учнівська молодь 
соціалізувалася у суспільстві, успішно 
реалізувалося професійне спрямування кожної 
особистості. Засобами довіри педагог здійснював 
легітимний соціальний вплив на учнів, який 
полягав у зміні їхніх переконань, настановлень, 
мотивацій щодо позашкільної трудової 
діяльності та професійного спрямування. 
Завдяки довірі учні Павлиської середньої школи 
мали змогу конструктивно долати соціальні 
суперечності, зокрема ті, що стосувалися поділу 
праці в суспільстві, вибору майбутньої трудової 
діяльності. Соціальна відповідальність та довіра 
системно породжували в учнів соціальний 
простір привабливості колективної трудової 
діяльності.  

Соціальна привабливість – сукупність 
соціально-економічних, соціально-культурних 
уявлень, завдяки яким утворюється 
узагальнений, позитивний образ у сприйнятті 
суб’єктів взаємодії у тій чи тій сфері людської 
активності;  компонент життєвої програми, котра 
орієнтує людину на стиль життя, який є 
найпривабливішим [3, с. 137, 352]. Соціальна 
привабливість суб’єкт-суб’єктних взаємин, 
навколишнього середовища, майбутньої трудової 
діяльності була педагогічним чинником 
формування в учнів Павлиської середньої школи 
готовності до професійного спрямування. У 

процесі професійного спрямування учнівської 
молоді гуманістичні цінності довіри, соціальної 
привабливості та соціальної відповідальності 
В. О. Сухомлинський упроваджував на рівні 
педагогічного і шкільного колективів. 

В. О. Сухомлинський і вчительський 
колектив Павлиської школи несли кругову 
соціально-педагогічну і моральну 
відповідальність за професійне спрямування 
старшокласників. Наявні у педагогів гуманні 
засоби професійного спрямування 
старшокласників були соціально-економічною 
основою підвищення інтелектуальних, 
моральних, вольових ресурсів учнів. Завдяки 
системному розвиткові цих засобів учні 
Павлиської середньої школи мали змогу 
обґрунтовано висувати щораз складнішу мету, 
пов’язану з майбутнім вибором професії, та 
виконувати цілераціональні і 
цінніснораціональні дії для її досягнення. 

Висновки. Соціально-педагогічні ідеї 
В. О. Сухомлинського підважували монопольні 
позиції ідеологічно-партійного прагматизму в 
культурно-освітньому просторі суспільства. 
В. О. Сухомлинський, як і загал громадян, вірив 
у гідне майбутнє гуманного, демократичного 
соціалізму, і ця віра, оперта на соціальний 
прагматизм, стійко переборювала труднощі, 
зумовлені ідеологічними суперечностями в 
тодішньому суспільному бутті. Задля духовного і 
віталістичного облаштування повсякденності 
вихованців педагог творив на засадах 
соціалістичного гуманізму і соціального 
прагматизму соціально привабливу концепцію 
професійного спрямування учнівської молоді та 
своєю педагогічною діяльністю утверджував її 
доцільність і своєчасність.  

Для висвітлення деяких питань соціально-
політичного паралелізму, ідейно-виховного 
дуалізму в педагогічній діяльності 
В. О. Сухомлинського, зокрема тих, що 
стосуються професійного спрямування 
учнівської молоді, зайшла потреба засягнути 
вглиб екзистенції його гуманістичного 
світогляду, інтегрованого уявленнями, 
переконаннями, ідеалами в демократичний 
соціалізм та впоряджуваного за настановленнями 
соціального прагматизму. 
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УДК 378.147 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА 

Тетяна ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО (с. Подорожнє, Кіровоградська обл.) 
У цій статті розглядаються аспекти поглядів відомого вченого та педагога В.О. Сухомлинського на формування 

творчого потенціалу вчителя у системі шкільної освіти. Виділено основні мотиви, які спонукають вчителя до творчої 
продуктивної діяльності. 

Ключові слова: педагогічна творчість, креативність, система шкільної освіти, управління розвитком творчого 
потенціалу вчителя, якість освіти, сучасна школа. 

В этой статье рассматриваются аспекты взглядов известного ученого и педагога В.А. Сухомлинского на 
формирование творческого потенциала учителя в системе школьного образования. Выделены основные мотивы, которые 
стимулируют учителя к творческой деятельности . 

Ключевые слова: педагогическое творчество, креативность, система образования, управления развитием 
творческого потенциала учителя, качество образования, современная школа. 
Сучасна шкільна освіта характеризується 

значними змінами в усіх сферах свого процесу. 
Вдосконалюються освітні стандарти, 
оновлюються програми, змінюються технології 
навчання, виховання та розвитку особистості 
школяра. Як ніколи, теза «Кадри вирішують усе» 
стає актуальною, адже тільки творчий учитель 
може розкрити творчий потенціал учня, тільки 
талановитий педагог може виховати 
талановитого учня. 

Творчі пошуки шляхів і засобів 
удосконалення професійної підготовки вчителів 
сучасної національної школи активізують пильну 
увагу до вивчення й використання багатої 
вітчизняної історико-педагогічної спадщини. 
Цінний внесок у теорію і практику підготовки 
вчительських кадрів зробив видатний 
український педагог-новатор і вчений-
експериментатор В.О. Сухомлинський. Він 
вважав, що центральною фігурою у модернізації 
освіти, у рeфoрмувaнні освітнього процесу має 
стати вчитель-дослідник, учитель-лідер – 
духовно розвинена, соціально зріла, творча 
особистість, компетентний фахівець, який 
професійно володіє всім арсеналом педагогічних 
засобів, постійно прагне до самовдосконалення 
та саморозвитку, стимулюючи до цього своїх 
учнів. 

Високі вимоги до сучасного педагога 
обумовлені об’єктивними потребами 
суспільства, новими завданнями, які ставить 
перед нами життя. Сучасний вчитель повинен 
навчити дітей системному мисленню, методам 
пізнання та самоорганізації, допомогти розкрити 
власний потенціал, стимулювати та активно 

використовувати творчі можливості кожної 
особистості.  

Професійна діяльність учителя за своїм 
характером давно віднесена до творчих видів 
діяльності та розглядається як дуже нелегка 
праця. Вона нерозривно пов’язана з творчістю. 
Практично при проведенні кожного уроку 
учителю доводиться щось змінювати й у змісті 
навчального матеріалу, і в методиці навчання. 
Кожне заняття кожного разу виходить новим. 
Учитель стає майстром своєї справи, 
професіоналом у міру того, як він створює і 
розвиває педагогічну діяльність, визначає 
педагогічні цінності. Творчу особистість 
характеризують такі риси, як готовність до 
ризику, незалежність і критичність суджень, 
самобутність, сміливість. Ці якості розвивають 
особливості дійсно вільної, самостійної й 
активної особистості. 

Ще В.О. Сухомлинський вказував, що 
робота вчителя – це творчість, а не буденне 
заштовхування у дітей готових знань. Тому 
першочергове завдання педагога – розвивати 
творчі можливості, здібності дитини, виховувати 
в неї потяг до нового, формувати творчу 
особистість. У «Розмові з молодим директором» 
Василь Олександрович називає творчість 
глибоко особистою, індивідуальною якістю і 
пов’язує її із здібностями, талантом педагога. На 
його думку, бачення нового у педагогічній 
діяльності є «важливою умовою творчого 
ставлення до роботи» [2, с. 413]. 

Важливою умовою реалізації такого підходу 
є креативність самого педагога. Які ж риси 
мають бути притаманні творчій особистості 
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креативного вчителя? Це, насамперед, високий 
рівень моральної свідомості, постійний пошук 
оптимальних оригінальних рішень поставлених 
завдань, творчий стиль мислення, здатність 
бачити проблему, виявляти суперечності, творча 
фантазія, розвинена уява, прагнення досягти 
ефективного результату за конкретних умов 
праці, високий рівень загальної культури. Творча 
особистість педагога завжди характеризується 
високим рівнем креативності, яскраво 
вираженими особистісними якостями і 
здібностями, які сприяють успішній професійній 
діяльності. Тож одним із основних завдань 
адміністрації школи стає розвиток творчого 
потенціалу вчителя як важливого фактора якості 
сучасної освіти. 

Проблема розвитку творчого потенціалу 
вчителя знаходить своє відображення у багатьох 
працях В.О. Сухомлинського. На думку 
видатного педагога розвиток творчості вчителя 
певною мірою залежить від якості 
внутрішкільного управління.  

Разом із тим, оновлення шкільної освіти, 
забезпечення її якості на рівні європейських та 
світових стандартів актуалізує подальше 
дослідження розвитку творчості вчителя. 

Оскільки розвиток творчого потенціалу 
вчителя пов’язаний з управлінням такою 
діяльністю, виникає необхідність у трактуванні 
основних понять. Аналіз наукових джерел 
свідчить, що поняття «творчість» розглядається 
вченими як продуктивна людська діяльність, що 
здатна народжувати якісні, нові матеріальні і 
духовні цінності. Отже, творчий процес – це така 
діяльність людини, що пов’язана з напруженням 
усіх психічних і фізичних сил щодо створення 
нових матеріальних і духовних цінностей. 
Поняття «креативність» – новітній термін, 
походить від латинського creation – створення. 
Більшість учених ці поняття ототожнюють. 
Разом з тим, є думка, що терміном «креативний» 
позначається творчість, яка не тільки висуває 
нові ідеї, але й доводить їх до конкретного 
практичного результату.  

Для належної організації управління 
розвитком творчого потенціалу вчителя 
необхідно розуміти сутність даного процесу, 
який складається із поняттєвої бази, 
управлінського інструментарію, відповідних 
умов. Спробуємо розглянути поняття 
«педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на 
феномені творчості як оригінальної, 
нестандартної діяльності.  

Забезпечення нової якісної освіти 
неможливе без володіння педагогом 
інноваційними технологіями, без 
самовдосконалення, самоосвіти та саморозвитку. 
Сучасний учитель має бути готовим до 
сприйняття й засвоєння нових педагогічних 

технологій та їх застосування в навчально-
виховному процесі, тобто до інноваційної 
педагогічної діяльності. Майстерність учителя, 
його фаховий рівень, технологічна та 
інноваційна культура, а відповідно й 
ефективність навчально-виховного процесу 
залежать від уміння правильно визначити та 
оптимально поєднати можливості та переваги 
педагогічних інновацій. 

Сучасний учитель покликаний розв’язувати 
завдання, що потребують серйозних 
педагогічних зусиль. Освоєння нового змісту 
навчальних програм, нових форм і методів 
викладання, пошуки ефективних шляхів 
виховання, реалізація гуманістичної парадигми, 
необхідність враховувати швидкі зміни в 
суспільстві й інформаційному просторі 
предмета, що викладається, – все це під силу 
лише психічно здоровому, професійно 
компетентному вчителю, який творчо працює. 

Творчий потенціал невичерпний, з роками 
він може розвиватися та збагачуватися 
відповідно до умов життєдіяльності особистості, 
її цілей,уявлень, прагнень. Вагомою умовою 
розвитку творчого потенціалу вчителя є творчий 
стиль життя. 

Державна програма відродження освіти 
передбачає необхідність створення й 
упровадження нових прогресивних технологій у 
навчально-виховний процес, тому вчителю 
відводиться провідна роль у втіленні інновацій. 
Але ефективність упровадження інноваційних 
підходів у навчально – виховний процес 
можлива за умови організації підготовки тих, хто 
навчається, і тих, хто навчає. 

Педагогічна творчість реалізується на двох 
рівнях: 

1. Творчість у широкому розумінні – 
відкриття нового для себе, тобто виявлення 
педагогом варіативних нестандартних способів 
розв’язання 

завдань. На цьому рівні відбувається перехід 
від алгоритмізованих, стереотипних прийомів до 
суб’єктивно нових. 

2. Творчість у вузькому розумінні – 
відкриття нового для себе і для інших, 
новаторство. 

У творчих педагогів краще розуміння себе, 
висока самоповага, задоволеність своєю 
професійною діяльністю. Але творчий, 
конструктивний педагог не обов’язково є 
педагогом з високим інноваційним потенціалом. 
Інтерес до новацій може співіснувати зі 
спрямованістю не на розвиток вихованця, а на 
підвищення престижу в очах адміністрації, колег, 
батьків вихованців, задоволеність від володіння 
«модними» методиками. Для творчого вчителя 
характерне розвинуте відчуття нового та 
відкритість новому (інноваційному) як система 
знань, переконань тощо. Під впливом 
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інноваційних процесів поступово змінюється 
структура освітньої системи: відмирають 
застарілі громіздкі педагогічні системи і 
виникають нові. Відбуваються зміни в структурі 
та реалізації різноманітних управлінських схем 
педагогічної діяльності, яка є насамперед 
творчою за характером і змістом. 

Провідне місце в змісті духовної культури 
вчителя, на думку В.О. Сухомлинського, посідає 
його морально-естетична культура, сутність якої 
полягає в умінні створювати, підтримувати в 
навчально-виховному процесі школи атмосферу 
творчого співробітництва, гуманних і 
демократичних взаємостосунків. Важливу роль у 
створенні атмосфери творчого співробітництва в 
навчанні та вихованні педагог-новатор відводив 
захопленості вчителя своєю працею, всім тим, 
що вчитель робить разом з дітьми: «Шлях до 
серця дитини лежить через дружбу, через спільні 
інтереси, захоплення, почуття, переживання» [1, 
Т. 4, с. 39-40]. Особливого значення набуває 
приклад навчально-виховної діяльності 
вчителя – ставлення до свого предмета, кругозір, 
глибина знань, особисті захоплення, які пов’язані 
з предметом й одночасно ведуть дітей у світ, що 
далеко виходить за межі шкільної програми.  

В.О. Сухомлинський, виходячи зі свого 
багаторічного творчого педагогічного досвіду, 
дійшов висновку, що вчитель повинен бути не 
тільки наставником, а й другом учнів, разом з 
ними переживати, радіти й засмучуватися. За 
його переконанням, емоційно-естетичною 
серцевиною морального обличчя вихователя в 
очах вихованців було співпереживання 
душевному стану дитини. Питанням виховання 
цієї здатності «відчувати серцем» – однієї з 
найвідповідальніших сфер удосконалення 
педагогічної майстерності – вчений приділяв 
виняткову увагу. Для В.О. Сухомлинського 
характерними були насамперед радість, щастя, 
життєрадісне відчуття. Справжня гуманність 
педагогіки полягала для нього в збереженні в 
житті школи радості та щастя, на які має право 
кожна дитина. Завдання вчителя – зрозуміти 
дитяче почуття та зробити все, аби розвіяти 
дитячу тривогу, дати дитині відчуття 
захищеності й спокою. Він говорив, що 
сердитись на дітей – великий гріх, бо дитина – то 
велике чудо природи, вона дивиться на світ 
широко відкритими очима і не таїть у собі 
ніякого зла. Треба радіти, коли діти веселяться і 
сміються. І горе, коли вони плачуть. Чомусь саме 
ці слова запали мені в душу. І коли я повертаюся 
думками до цієї теми , я все більше переконуюсь 
в глибокій правоті сказаного . Часто говорю 
черговим по школі, що діти – це не мумії, що їм 
дано від природи більше рухатись, сміятися і 
веселитись. Я не схвалюю вчителів, які під час 
чергування по школі намагаються на перервах 

домогтися, щоб діти говорили впівголоса, 
ходили тихо, не шуміли, не сміялися і на всі боки 
розкланювалися перед керівництвом та 
вчителями. Я завжди їм повторюю слова Василя 
Олександровича , що дітям має бути дитяче, що 
діти повинні багато рухатись і сміятись, бо в 
майбутньому буде ще всього – і радостей, і сліз.  

Принципово важливою складовою змісту 
духовної культури вчителя В.О. Сухомлинський 
уважав творче ставлення до навчально-виховної 
праці. На його справедливу думку, це було 
зумовлено тим, що сам об’єкт виховання – 
дитина – весь час перебуває в стані змін, 
формування: «Між ідеєю, яку педагог втілює в 
свій задум, і конкретними людськими 
відносинами, які мають розкрити ідею, стоїть 
жива людина, її думки, почуття, переживання, 
воля» [1, Т. 3, с. 327]. Перед учителем постійно 
виникає необхідність творчого пошуку шляхів і 
засобів досягнення максимальної досконалості 
своєї діяльності. У зв’язку з цим 
В.О. Сухомлинський вважав, що педагогічна 
творчість виникає тоді, коли в учителя 
народжується бажання бачити свою справу та її 
результати кращими, ніж вони є зараз. 

Елемент творчості обов’язково присутній у 
процесі, який В. О. Сухомлинський називав 
науковим передбаченням: «Без наукового 
передбачення, без уміння закладати в людині 
сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиліття, 
виховання перетворилося б у примітивний 
нагляд, вихователь – у неграмотну няньку, 
педагогіка – у знахарство. Треба науково 
передбачати – в цьому суть культури 
педагогічного процесу, і чим більше тонкого, 
вдумливого передбачення, тим менше 
несподіваних нещасть» [1, Т. 3, с. 327]. 

Теоретичні ідеї В.О. Сухомлинського з 
проблем формування духовної культури 
особистості та вдосконалення професійної 
підготовки як визначальних чинників 
ефективності професійної діяльності вчителів 
знайшли творче впровадження в різних напрямах 
організації навчально-виховної роботи 
Подорожненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів. Удосконалення професійної підготовки 
вчителів керованої директором школи 
Ковальовим Г. В. здійснюється в індивідуальних 
і колективних формах, різноманітними засобами, 
більшість з яких мають новаторський характер.  

Творчо використовують теоретичні знахідки 
і педагогічний цінний досвід 
В.О. Сухомлинського з питань формування 
гуманістичної педагогіки вчителі початкових 
класів нашої школи Дерев’янченко Т.С., 
Роспасієнко Л.І., Литвиненко О.М., 
Ковальва В.О. Вони вчать своїх вихованців 
спілкуватися з природою: чути сміх струмочка, 
стогін бджоли з тяжкою ношею меду, шепіт 
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польових трав і квітів, розповіді лісу та вітру. 
Вчать бачити красу рідного краю , берегти і 
примножувати її. 

Розвиток творчих здібностей – актуальна 
проблема, бо саме творча особистість може бути 
конкурентоспроможною в сучасному світі, саме 
цілісна, духовно багата, творча людина 
спроможна по-справжньому керувати майбутнім, 
лише така особистість може впевнено 
подивитися в обличчя новизні. Тому своїм 
проблемним питанням обрала наступне: 
«Формування творчих здібностей молодших 
школярів». Для розвитку творчих здібностей 
більшості школярів важливою є саме роль 
учителя. Завдання педагога – управляти 
процесами творчого пошуку, йдучи від простого 
до складного: створювати ситуації, що сприяють 
творчій активності та спрямованості школяра, 
розвивати його уяву, асоціативне мислення, 
здатність розуміти закономірності, прагнення 
постійно вдосконалюватися, розв’язувати дедалі 
складніші творчі завдання. 

Відомо, що здібності й нахили до творчості 
можна розвинути, поставивши учня у певні 
складні умови, за яких він буде вимушений 
самостійно щось створити. Такими умовами для 
моїх учнів є складання творів – описів. Навіть 
учні, які вважали, що не мають творчих 
здібностей за 30 хвилин уроку творили справжні 
шедеври художнього слова. Тому гаслом роботи 
у цьому напрямку для мене є слова 
В.О. Сухомлинського «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». Поруч із 
традиційними методами активно використовую 
інтерактивні методи: творчі завдання, роботу в 
малих групах, навчальні ігри, моделювання, 
роботу з наочними посібниками, практикую 
прийом «учень у ролі вчителя», елементи 
рольової гри, словникову роботу, алгоритми; 
метод проектів, який передбачає вирішення 

певної проблеми та орієнтується на самостійну 
дослідницьку діяльність учнів; різні форми 
оцінювання.  

Творча спадщина В.О. Сухомлинського 
переконує нас у різноманітності педагогічних 
підходів до формування особистості учня. Нині, 
у період активних пошуків ефективних методів 
виховання гуманістичних цінностей, практична 
діяльність Василя Олександровича є надійним 
помічником у вирішенні цих важливих завдань. 
«На перше місце в практиці нашої виховної 
роботи, – стверджує В. О. Сухомлинський, – 
ставляться вчинки, в яких виявляється гуманне, 
людяне ставлення дитини до інших людей. 
Багатство духовного життя особистості залежить 
значною мірою від того, як людина глибоко 
розуміє і відчуває благородство ідей гуманності, 
людяності» [3, с. 218]. 

У результаті дослідження цієї проблеми я 
дійшла таких висновків: педагогічна діяльність – 
це передусім діяльність творча. Без творчості 
неможливі ні виховний, ні навчальний процеси. 
Бо подібно до того, як скульптор ліпить свої 
скульптури, художник пише картини, а ювелір 
обробляє коштовне каміння, учитель творить 
нову особистість, яка житиме в цьому 
суспільстві, стане його невід’ємною часткою.  
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УДК 37(09) 

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОБОТУ  
З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Іван ДИКИЙ (с. Велика Андрусівка, Кіровоградська обл.) 
Стаття покликана розкрити поняття «обдарованість», показати основні форми роботи з обдарованими дітьми та 

визначити шляхи оптимізації педагогічної діяльності з вирішення проблеми обдарованості учнів. На основі останніх 
досліджень вітчизняної педагогічної науки та спираючись на праці В.О. Сухомлинського, визначені аспекти психолого-
педагогічної характеристики обдарованої дитини, критерії та діагностичні етапи обдарованості. 

Ключові слова: обдаровані діти, талант, прискорення, оптимізація, діагностика, мотивація, інтелект. 
В статье раскрыты понятия «одаренность», показаны основные формы работы с одаренными детьми, пути 

оптимизации педагогической деятельности с решения проблемы одаренности учеников. На основании последних 
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достижений отечественной педагогической науки и посылаясь на работы В.А. Сухомлинского, определены аспекты 
психолого-педагогической характеристики одаренного ребенка, критерии и диагностические этапы одаренности. 

Ключевые слова: одаренные дети, талант, ускорение, оптимизация, діагностика, мотивация, интеллект. 
Протягом багатьох років школа 

орієнтувалася на дитину із середніми 
здібностями, а робота з обдарованими дітьми 
залишалася осторонь. Перетворення, які 
відбулися у вітчизняній системі освіти за останнє 
десятиліття, переорієнтація на гуманістичні, 
особистісно зорієнтовані та розвивальні освітні 
технології змінили ставлення до учнів, які 
виявляють неординарні здібності. 

8 серпня 2007 р. за № 1016 Кабінетом 
Міністрів України була прийнята Постанова 
«Про затвердження Державної цільової програми 
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 
роки». Програма є основою для розроблення 
регіональних програм роботи з обдарованою 
молоддю. Ця програма спрямована на 
забезпечення формування інтелектуального 
потенціалу нації шляхом створення оптимальних 
умов для виявлення обдарованої молоді й 
надання їй підтримки в розвитку творчого 
потенціалу, самореалізації такої молоді та її 
постійного духовного самовдосконалення. 

Мета цієї програми полягає у вихованні 
громадянина в дусі патріотизму та 
демократичних цінностей, у створенні умов для 
надання системної підтримки обдарованій 
молоді, її творчого, інтелектуального, духовного 
і фізичного розвитку [1, с. 2]. Програма 
реалізується на принципах гуманізму, 
демократизму, науковості та інтегративності, 
індивідуалізації та диференціації (врахування 
індивідуально-психологічних особливостей 
дитини та запитів батьків); розвивального 
навчання, єдності інтелектуального, морального, 
фізичного й естетичного розвитку, методів, 
підходів навчання та їх прогнозованості, 
гнучкості. Структура програми пропонує 
комплекс заходів науково-практичного, 
психолого-педагогічного й організаційного 
характеру. Така програма розрахована на 
педагогів-практиків, практичних психологів, 
керівників навчальних закладів, батьків учнів. 
Програма розвитку обдарованих та здібних дітей 
має здійснюватися за умови взаємодії, 
взаєморозуміння, узгодженості діяльності всіх 
учасників навчального процесу [1, с. 2]. 

В.О. Сухомлинський поняття 
«обдарованість» розглядав як сукупність 
природних задатків та інтелектуальних 
здібностей, що сприяють поглибленому 
розумінню навколишнього світу, забезпечують 
високоякісне навчання і творчість учнів [2, 
с. 306]. Відповідно до цього модель 
«Обдарованість» охоплює кілька компонентів: 

1. Сприйняття; прагнення до власної 
емоційної незалежності, усвідомлення власної 
природно-соціальної цінності; інтуїтивність. 

2. Інтелектуальні здібності: пізнавальний 
інтерес; інформаційна ерудиція; високий рівень 
інтелектуального розвитку; нестандартність 
мислення; здатність до абстрагування; 
діалектичне бачення. 

3. Творчий потенціал: оригінальність у 
розв’язанні навчально-пізнавальних завдань; 
ініціативність; цілеспрямованість у виборі 
професійних видів діяльності; неординарність 
підходів; інтенсивність розумової праці. 

4. Світоглядні цінності: високий рівень 
свідомості й культури; ініціативно-активна 
відповідальність; активність; високий рівень 
морально- естетичної рефлексії, самоаналізу та 
самоконтролю; розвинені соціальні, державно-
правові, економічні, політичні, екологічні, 
громадські, організаційні, гуманістичні, родинні, 
моральні, естетичні якості. 

►►Здібності. Обдарованість. Інтелект. 
У своїх працях видатний педагог 

В.О. Сухомлинський відзначав, що здібності 
реалізують функцію відображення і 
перетворення дійсності в практичній і ідеальній 
формах. Здібності – одна з базових якостей 
психіки поряд зі змістовною стороною, що 
включає знання про об’єктивний світ і 
переживання. Розвиток здібностей відбувається в 
процесі життєдіяльності. Джерелом цього 
розвитку виступає протиріччя між наявним 
рівнем розвитку здібностей і вимогами 
діяльності. Людина від природи наділена 
загальними здібностями. Спеціальні здібності – 
це загальні здібності, що набули риси 
оперативності під впливом вимог діяльності. 

Обдарованість визначається як сумарний 
прояв здібностей із метою конкретної діяльності 
[3, с. 66]. 

Інтелект же можна визначити як 
інтегральний прояв здібностей, знань і умінь. В 
інтелекті операційні дії здібностей 
доповнюються більш узагальненими планами й 
програмами поводження, а також знаннями про 
зовнішній світ, про інших людей і самого себе. 

Талант – прояв інтелекту відносно 
конкретної діяльності, пізнання природи. 

Здібностями тією чи іншою мірою природа 
наділила всіх, але серед нас іноді зустрічаються 
дуже обдаровані люди. Може, їх було б більше, 
якби з дитинства їм давали можливість вийти за 
рамки «навчально-педагогічного процесу», якби 
стимулювали обдарованість. 

Василь Сухомлинський наголошував, що 
обдаровані діти виявляють себе ще в раннім 
дитинстві, але не завжди вони знаходять 
підтримку в учителів, оскільки виявляють 
бунтарські нахили і не вписуються в 
загальноприйняті стандарти [4, с. 303]. 
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Щоб розвивати обдарованість, необхідно 
насамперед створити оптимальні умови для 
прояву і становлення творчих можливостей 
учнів, у першу чергу, зняття обмежень, бар’єрів, 
що гальмують творчий ріст дітей. Тому 
обов’язковим моментом програми є вимога 
гнучкості в її організації, що допускає зміни в 
параметрах темпу, обсягу і предметного змісту 
навчальної програми. Оскільки високі вимоги до 
всіх відбивають бажання учитися в одних, а 
занижені – гальмують розвиток інших, то в цій 
ситуації індивідуалізація навчання забезпечує 
індивідуальний темп навчання і визначає 
характер і міру навчального навантаження в зоні 
найближчого розвитку учня, але за умови 
створення мотиваційних передумов власного 
руху учня. 

У сучасній школі таке малоймовірно, 
оскільки матеріальна база і підготовка вчителів 
залишають бажати кращого. Хоча, як і скрізь, є 
творчо обдаровані педагоги, що дають 
можливість розвиватися обдарованим дітям. 

►►Основні форми роботи з обдарованими 
дітьми та визначення шляхів оптимізації 
педагогічної діяльності з вирішення проблеми 
обдарованості учнів. 

Одним із напрямків може бути переведення 
обдарованих учнів у старшу вікову групу, але це 
практикується нечасто, оскільки його логічним 
за-вершенням є ранній перехід дитини до 
системи наступної освіти. А це викликає 
необхідність підготовки до випускних екзаменів 
у більш юному віці. Переведення обдарованих 
учнів у старшу вікову групу передбачає всебічну 
обдарованість дитини, хороший фізичний 
розвиток, соціальну зрілість. Без наявності цих 
факторів користуватися даною формою роботи з 
обдарованими недоцільно. 

Нерідко в роботі з обдарованими учнями в 
українських школах використовуються 
прискорені навчальні програми. Прискорення – 
це така форма навчання, за якої учень може 
розпочати вивчення якого-небудь предмета або 
курсу раніше, ніж більшість учнів його вікової 
групи; таким чином, прискорення стосується 
швидкості вивчення матеріалу. Прискорені 
програми бувають двох видів: прискорення 
першого виду подібне до переведення учнів у 
старшу вікову групу, однак здійснюється воно 
лише за однією або кількома дисциплінами, з 
інших же предметів учень займається з усім 
класом. Другий вид прискорення передбачає 
роботу обдарованої дитини з якого-небудь курсу, 
який рано чи пізно вивчатиметься всіма учнями. 
Обдарована дитина може пройти курс 
прискорено, випереджаючи інших учнів і 
одержуючи таким чином додатковий час на 
розвиток нових навичок. Однак, незважаючи на 
чіткі переваги прискорених програм для 
обдарованих, їх застосування в класах змішаних 

здібностей пов’язане з великими 
організаційними труднощами. Крім того, 
дефіцит розробленого навчального матеріалу й 
нестача підручників, які б дозволили учневі 
велику частину навчального часу працювати 
самостійно, обмежують можливість застосування 
цієї форми роботи. 

Для досягнення позитивних результатів у 
навчанні й вихованні обдарованих учнів у наших 
школах широко використовується метод 
збагачення навчальних програм, який вимагає не 
кількісні зміни в змісті навчального матеріалу, а 
якісні. Процес збагачення передбачає вивчення 
або дослідження матеріалу в межах одного і того 
ж навчального плану на більш високому рівні, 
більш глибоко. Реалізація збагачених програм 
для обдарованих також пов’язана з великими 
труднощами, оскільки вона здійснюється в 
межах класу, куди входять діти із змішаними 
здібностями, і вимагає від учителя гнучкості, 
інтуїтивного розуміння індивідуальних потреб 
учнів, прекрасного знання предмета та володіння 
вчителя. Одним із різновидів збагачених програм 
є диференційоване домашнє завдання. Як форма 
навчання і виховання цей метод, на жаль, 
використовується досить рідко. У більшості 
випадків обдарованим пропонується вдома 
розв’язати більшу кількість завдань, ніж іншим 
учням, що, зрозуміло, не є збагаченням і має 
сумнівну педагогічну ефективність. 

►►Основні принципи діяльності школи 
обдарованих дітей: 

1. Виявити основне захоплення. Для 
успішної роботи з обдарованою дитиною школа 
повинна віднайти її сильну сторону і дати їй 
можливість проявити її, відчути смак успіху й 
повірити у власні можливості. Складність 
виконання цього принципу полягає в тому, що це 
захоплення може лежати поза шкільною 
програмою. 

2. Виявити індивідуальні особливості. 
Обдарованість не лежить на поверхні, вона може 
бути непомітна, тобто прихована. 

3. Проводити заняття за індивідуальним 
розкладом. Мета – підтримання дитини в її 
основних досягненнях, що передбачає 
можливість індивідуальної швидкості засвоєння 
знань із різних навчальних дисциплін. 

4. Запровадити малі розміри навчальних 
груп. Бажано, щоб навчальні групи не 
перевищували десяти осіб. Тільки в цьому 
випадку можна досягнути індивідуального 
підходу і забезпечити індивідуальний розклад 
для учнів. 

5. Не підганяти учнів. Не варто 
пришвидшувати процес навчання із тих 
дисциплін, які учневі даються важко. 

6. Надавати спеціальну допомогу. 
Передбачаються як індивідуальні заняття із 
спеціалістами, так і використання спеціальних 
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засобів на заняттях, що також сприяє загальному 
розвитку. 

7. Готувати особистість, а не професіонала. 
Професіоналізація веде до звуження інтересів і 
заважає формуванню повноцінної особистості. 

8. Виховувати лідерські якості. 
9. Створювати навчальні програми, що 

відкривають простір для творчості. 
10. Організовувати заняття за типом 

«вільного класу». Цей тип занять допускається за 
невеликих розмірів навчальних груп, передбачає 
можливість переміщення учнів по класу під час 
занять, утворення груп, зайнятих розв’язанням 

різних питань, і відносно вільний вибір 
робіт дітьми. 

11. Дотримуватися стилю роботи вчителя – 
спільної творчості з учнями. Учитель у роботі з 
обдарованими дітьми повинен прагнути не 
стільки до того, щоб передати певну сукупність 
знань, скільки допомогти учням робити 
самостійні висновки й відкриття. 

12. Проводити роботу з батьками. Батькам 
повинна надаватися достовірна інформація про 
їх дітей, їх сильні й слабкі сторони та 
перспективи розвитку. 

13. Формувати коректні відносини між 
учнями. Установка на лідерство і на змагання не 
повинна переходити в неадекватну поведінку 
учнів. 

Пріоритетним напрямком роботи педагога є 
створення системи пошуку та моніторингу 
розвитку обдарованих учнів, розробка 
рекомендацій зі створення сприятливих умов 
навчання й виховання. Можна виділити такі види 
роботи педагога з обдарованими учнями: 
діагностика; психолого – педагогічне 
просвітництво педагогів і батьків, тобто 
розширення їх уявлень про природу і прояви 
обдарованості, особливості навчання й 
виховання обдарованих дітей; створення 
соціально-психологічних умов для прояву й 
розвитку обдарованих школярів; надання 
психолого-педагогічної допомоги обдарованим 
дітям і їх педагогам у вирішенні проблем; 
формування в шкільному середовищі певної 
психологічної установки щодо обдарованості як 
унікального цілісного стану особистості дитини, 
великої соціальної цінності, яка потребує 
виявлення і підтримки, але не повинна 
використовуватись як засіб забезпечення 
престижу школи. 

Основними шляхами оптимізації 
педагогічної діяльності з визначення, підтримки 
та розвитку обдарованості в дітей шкільного 
віку, на наш погляд, є: використання 
найсучасніших методів діагностики 
обдарованості; допомога обдарованим школярам 
у соціально-психологічній адаптації; організація 
спеціальних умов для всебічного, цілісного 

розвитку обдарованих школярів; надання 
обдарованим школярам методичної, 
технологічної допомоги з розвитку різних 
психічних особливостей і якостей, 
удосконалення їх здібностей; здійснення 
психопрофілактичної роботи; підготовка 
педагогічних кадрів, які б мали практичні 
навички роботи з даною категорією дітей; 
інтеграція усіх сил суспільства щодо 
діагностики, підтримки та розвитку 
обдарованості в школярів. 

Таким чином, на сьогоднішній день 
навчання і виховання обдарованих дітей ще не 
набуло пріоритетного рівня. 

►►Аспекти психолого-педагогічної 
характеристики обдарованої дитини: 

1. Психофізіологічний аспект: фізичний 
розвиток; здоров’я; тип нервової системи; 
рухомість нервових процесів; загальний 
розумовий розвиток. 

2. Пізнавальний аспект: інтелектуальне 
сприйняття; концентрація уваги; самостійність 
мислення; узагальненість мислення; швидкість 
та міцність засвоєння знань; інтелектуально-
творчі якості мислення. 

3. Мотиваційний аспект: потреба в 
самоактуалізації; необхідність у творчості; 
інтелектуальна необхідність; мотив досягнення; 
потреба в лідерстві. 

4. Аспект стосунків: спеціальні здібності; 
незалежність особистості; вольові якості; 
комунікативні якості; організаційні якості; якості 
вихованості. 

5. Взаємодія в сім’ї, матеріально-побутові 
умови.  

►►Критерії обдарованості. 
Обдарованими можна вважати дітей, якщо 

вони: 
1)  часто «перескакують» через послідовні 

етапи свого розвитку; 
2)  у них чудова пам’ять, яка базується на 

ранньому мовленні; 
3)  рано починають класифікувати і 

диференціювати інформацію, що надходить до 
них; 

4)   із задоволенням захоплюються 
колекціонуванням, при цьому їхня мета – не 
приведення колекції в ідеальний і досить 
постійний порядок, а реорганізація, 
систематизація її на нових підставах; 

5)  мають великий словниковий запас, із 
задоволенням читають словники та 
енциклопедії, придумують нові слова й поняття; 

6)  можуть займатися кількома справами 
відразу, наприклад, стежити за двома чи більше 
подіями, що відбуваються навколо них; 

7)  дуже допитливі, активно досліджують 
навколишній світ і не терплять жодних 
обмежень своїх досліджень; 
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8)  у ранньому віці здатні простежувати 
причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні 
висновки; 

9)  можуть тривалий час концентрувати 
свою увагу на одній справі, вони буквально 
«занурюються» в заняття, якщо воно їм цікаве; 

10)  мають сильно розвинуте почуття 
гумору; 

11)  постійно намагаються розв’язувати 
проблеми, які їм поки не під силу; 

12)  відзначаються різноманітністю 
інтересів, що породжує схильність починати 
кілька справ одночасно; 

13)  часто роздратовують ровесників 
звичкою поправляти інших і тим, що вважають 
себе такими, які завжди мають рацію; 

14) їм бракує емоційного балансу, вони 
часто нетерплячі та поривчасті. 

►►Діагностичні етапи обдарованості. 
Виявлення обдарованих учнів – досить 

складна багатоступінчаста процедура. Один із 
провідних фахівців в цій області Щебланова О. І. 
виділяє сім діагностичних етапів. 

1. Номінація (назва); імена кандидатів в 
обдаровані. 

2. Виявлення проявів обдарованості в 
поведінці і різних видах діяльності учня на 
підставі даних спостережень, рейтингових шкал, 
відповідей на анкети тощо. 

3. Вивчення умов і історії розвитку учня в 
сім’ї, його інтересів, захоплень, відомостей про 
сім’ю, про ранній розвиток дитини, про її 
інтереси та незвичайні здібності за допомогою 
опитувальників і інтерв’ю. 

4. Оцінка учня його однолітками зведення 
про здібності, що не виявляються в успішності й 
досягненнях за допомогою опитувальників. 

5. Самооцінка здібностей, мотивації, 
інтересів успіхів за допомогою опитувальників, 
самозвітів, співбесіди. 

6. Оцінка робіт (зокрема й 
екзаменаційних), досягнень, шкільної 
успішності. 

7. Психологічне тестування: показники 
інтелектуального (особливості абстрактного і 
логічного мислення, математичні здібності, 
технічні здібності, лінгвістичні здібності, 
пам’ять тощо), творчого й особового розвитку 
учня за допомогою психодіагностичних тестів [5, 
с. 49]. 

Робота з обдарованими дітьми – складний і 
довготривалий процес. Від її правильної 
організації багато в чому залежить майбутнє 
талановитих дітей, їх подальша адаптація в 
суспільстві. Ми добре усвідомлюємо, що 
В.О. Сухомлинський у свій час бачив далеко на 
перед. Усе те про що він говорив писав і 
застосовував на практиці, відповідає 
сьогоднішньому дню, воно навколо нас, у нашій 
повсякденній педагогічній лабораторії. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА 

Любов ДОРОШЕНКО (с. Йосипівка, Кіровоградська обл.) 
У статті розглядаються умови розвитку творчого потенціалу педагога у системі шкільної освіти. 
Ключові слова: творчість, потенціал, творчий потенціал, педагогічна творчість. 
В статье рассматриваются условия творческого потенциала педагога в системе школьного образования. 
Ключевые слова: творчество, потенциал, творческий потенциал, педагогическое творчество. 

Постановка проблеми. Актуальність теми 
набуває особливої значущості в сучасних 
умовах, коли шкільна освіта характеризується 
значними змінами в усіх сферах свого процесу. 
Вдосконалюються освітні стандарти, 
оновлюються програми, змінюються технології 
навчання, виховання та розвиток особистості 
школяра. У зв’язку з цим актуалізується 
проблема розвитку творчого потенціалу вчителя, 
який зможе забезпечити якісні зміни в освіті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розвитку творчого потенціалу вчителя 

знаходить своє відображення у багатьох працях 
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. На 
думку В. Сухомлинського, розвиток творчості 
вчителя певною мірою залежить від якості 
внутрішкільного управління [7, с.9-10], а 
дослідник педагогічної творчості С.Сисоєва 
акцентує увагу на таких важливих факторах 
педагогічної творчості, як уміння керувати своїм 
творчим потенціалом, оперативно приймати 
рішення, розв’язувати складні педагогічні 
завдання [6, с.159-160]. Російський вчений М. 
Поташник розглядає проблему управління 
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розвитком творчості вчителя з позицій 
оптимізаці навчального-виховного процесу 
школи. У дослідженнях Л. Ващенко, 
В. Пікельної проблема творчості вчителя 
розглядається у контексті змін функціонального 
складу менеджерів шкільної освіти [8, с.29-30]. 
Разом із тим, оновлення шкільної освіти, 
забезпечення її якості на рівні європейських та 
світових стандартів актуалізує подальше 
дослідження розвитку творчості вчителя. 

Мета статті: дослідити педагогічні умови і 
механізми, що забезпечують формування та 
стимулювання активності і творчості педагога у 
системі шкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу Оскільки 
розвиток творчого потенціалу вчителя 
пов’язаний з управлінням такою діяльністю, 
виникає необхідність у трактуванні основних 
понять.  

У наукових дослідженнях педагогічна 
творчість визначається як оригінальне й 
ефективно розв’язання вчителем навчально-
виховних завдань, збагачення теорії й практики 
навчання.  

Відомий дослідник даної проблеми 
В.Г. Риндак розглядає наступні характеристики 
творчості як виду діяльності: 

а) наявність протиріч, проблемної ситуації 
або творчого завдання; 

б) соціальна і особистісна значимість і 
прогресивність щодо внеску в розвиток 
суспільства і особистості; 

в) наявність об’єктивних (соціальних і 
матеріальних) передумов та умов творчості; 

г) наявність суб’єктивних (особистісних 
якостей – знань і умінь, позитивної мотивації, 
творчих здібностей особистості) передумов для 
творчості; 

д) новизна й оригінальність процесу або 
результату. 

Автор розглядає творчість як один із видів 
діяльності, для якої необхідні як об’єктивні, так і 
суб’єктивні особистісні умови, з наслідками 
прогресивними, значимими, що вирізняються 
новизною і оригінальністю. 

Під «потенціалом» ряд дослідників 
розуміють «зону ближчого розвитку» 
(Л.С. Виготський), вважаючи, що поняття 
«потенціал» в психологічному плані враховує не 
тільки задатки, а також і «психологічні резерви» 
особистості, які досі, в силу різних причин, 
залишилися невикористаними [4, с.25-26]. 

Психологи і педагоги, характеризуючи 
поняття «творчий потенціал», зазначають, що це 
інтерактивна, синтетична якість, яка 
характеризує міру можливості особистості 
здійснювати діяльність творчого характеру; 
сукупність реальних можливостей для 
здійснення такої діяльності, відкритість новому, 

ступінь розвитку мислення, його гнучкість, не 
стереотипність, оригінальність, установку на 
нетрадиційне вирішення суперечностей 
об’єктивної реальності (Л.Н. Москвичова, 
Т.Г. Браже, С.Р. Евінзон, А.М. Матюшкін). 

В.Г. Риндак творчий потенціал учителя 
розглядає як систему особистісних здібностей 
(винахідливість, уява, критичний розум, 
відкритість до всього нового), що дозволяють 
оптимально змінювати прийоми дій у 
відповідності до нових умов і знань, умінь, 
переконань, які визначають наслідки діяльності 
(новизну, оригінальність, особливості підходів 
об’єкта до здійснення діяльності) й у підсумку 
спонукають особистість до творчої 
самореалізації і саморозвитку [4, с. 26-27]. 

Очевидно, немає іншого такого педагога, 
який би стільки розмірковував, уболівав і 
написав про творчу особистість шкільного 
вчителя, скільки В.О. Сухомлинський. В усіх 
його найвідоміших книгах та в більшості статей 
знаходять актуальне відображення 
найрізноманітніші аспекти соціально-
гуманітарної, психолого-педагогічної, фахової і 
практичної підготовки вчителя [1, с. 195-197]. 

Проблему творчості В.О. Сухомлинський 
називав однією з незайманих ділянок 
педагогічної теорії та освітньо-виховної 
практики, вважаючи, що для її освоєння треба 
створити книгу про педагогічні аспекти 
творчості. На його думку, у педагогічному 
розумінні творчість не є таким самим творенням 
духовно-матеріальних цінностей, як у поезії, 
живописі, музиці тощо. «Педагогічна творчість, 
– підкреслює вчений, – це бачення людиною 
свого внутрішнього світу, передусім свого 
розуму, свого напруження інтелектуальних сил, 
свого розуміння і творення краси в наслідках 
своєї праці, своїх зусиль» [8, c.481]. 

В.О. Сухомлинський був переконаний, що 
найважливіше завдання навчання і виховання – 
розкрити задатки і здібності кожної дитини, що 
дозволило б їй піднятися на високий ступінь 
трудової майстерності, творчості. 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. Василь 
Олександрович 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. 

Головною особливістю педагогічної 
творчості є те, що об’єктом творчості є дитина, 
яка постійно змінюється «завжди нова, сьогодні 
не така, як вчора». «Немає абстрактного учня, – 
писав Василь Олександрович Сухомлинський, – 
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до якого можна було б вжити всі закономірності 
навчання і виховання». Він підкреслював, що 
самою сутністю педагогічної творчості є думка, 
задум, ідея, що пов’язані з тисячами 
повсякденних справ. Саме тому специфіка 
педагогічної творчості зумовлена тим, що 
об’єктом і результатом її є творення людини, а не 
образу [6, c. 91-92]. 

Враховуючи, що «перед педагогом постає 
велика кількість важкопрогнозованих, а іноді й 
непередбачених факторів, які впливають на його 
діяльність щодо формування творчої особистості 
дитини», М.Поташник підкреслює, що 
педагогічна праця нетворчою не буває. 
Справжню педагогічну творчість учителя слід 
відрізняти від підробок під неї – 
оригінальничання, прожектерства, 
волюнтаристського підходу до навчально-
виховного процесу. Критерій оцінки педагогічної 
творчості через її продукт (формування творчої 
особистості учня та підвищення рівня творчої 
педагогічної діяльності вчителя) дає змогу 
відразу відокремити справді педагогічну 
творчість вчителя від підробок під неї. Виділють 
такі специфічні риси педагогічної творчості 
вчителя: 

– об’єкт діяльності є особистість дитини, яка 
знаходиться у постійному розвитку; 

– співтворчий характер суб’єктів 
педагогічної взаємодії; 

– можливість суб’єктивної новизни й 
оригінальност процесу і результату; 

– обмеженість творчої діяльності педагога і 
учня у навчально-виховному процесі часом; 

– вплив на педагогічну творчість вчителя 
багатьох факторів, які важко передбачити [6, 
c. 107]. 

Розвиток особистості відбувається не тільки 
під впливом зовнішніх стимулів – завдань, а й 
внутрішнього саморуху, на який до цих пір не 
зверталося належної уваги в педагогічному 
процесі. Саме тому результативність 
педагогічної творчості вчителя значною мірою 
зумовлена його вмінням створити сприятливі 
умови для ефективного співробітництва вчителя 
й учня, які здатні викликати внутрішній саморух 
як дитини, так і самого вчителя. При цьому слід 
враховувати, що результат творчої педагогічної 
діяльності вчителя може мати об’єктивну чи 
суб’єктивну новизну та оригінальність, a творча 
навчальна діяльність учнів, як правило, завжди 
має своїм результатом суб’єктивно нове . 

У сучасних умовах професійна праця 
вчителя набуває якісних відмінностей, 
зумовлених такими факторами: 

- соціальною орієнтацією сучасної школи на 
розвиток творчих здібностей дітей, їх талантів і 
обдарованості; 

- демократизацією та гуманізацією 
педагогічної професії. З одного боку зазначені 

процеси змінюють громадську позицію вчителя, 
його взаємовідносини з іншими соціальними 
інститутами виховання, що позитивно впливає на 
можливість реалізації вчителем свого творчого 
потенціалу, а з другого – вимагають від 
педагогічних колективів утвердження педагогіки 
співробітництва як життєвого принципу сучасної 
школи. Співробітництво вчителя й учнів, їх 
співдружність і співтворчість значною мірою 
забезпечують створення «ситуації успіху», 
сприятливої для розкриття творчих можливостей 
дітей. Процеси гуманізації, демократизації освіти 
обумовлюють необхідність пошуку 
нестандартних форм і методів взаємодії школи, 
сім’ї та громадськості у створенні необхідних 
умов для розвитку особистості дитини, 
розкриття її творчих можливостей в освітньому 
середовищі. Координатором цієї діяльності 
повинен стати вчитель. 

- появою мережі нетрадиційних типів шкіл, 
альтернативних систем освіти, авторських 
методик навчання. Все це вимагає від учителя 
вміння працювати у творчому режимі, постійно 
вдосконалюватисвою професійну діяльність, 
створювати власну творчу лабораторію, 
спрямовувати викладання будь,якого 
навчального курсу на розвиток творчих 
можливостей учнів, їх талантів і здібностей; 

- діалектичними протиріччями між 
соціальною потребою у творчій професійній 
праці педагога і відсутністю скоординованої 
підготовки до неї вчителя в системі вузівської, 
післядипломної професійної освіти та самоосвіти 
[6, c. 79-81]. 

Аналіз теоретичних джерел та педагогічної 
практики дозволяє виділити основні мотиви, які 
спонукають учителя до творчої продуктивної 
діяльності: задоволення потреб у особистісному 
та професійному зростанні, причетність до 
прийняття важливих управлінських рішень, 
надання свободи вибору форм та методів 
навчально-виховної діяльності. Не менш 
важливою, на думку вчених-практиків ХХ 
століття Є. Березняка та В. Сухомлинсьткого 
розвиток творчого потенціалу вчителя залежить 
від суб’єктів внітрішкільного управління та від 
тих умов, у яких здійснює педагогічну діяльність 
учитель. Отже, організаційно-управлінський 
супровід розвитку творчого потенціалу вчителя є 
одним із основних. 

Управління розвитком творчості вчителя 
передбачає забезпечення наступних 
організаційно-педагогічних умов. 

1. Забезпечення вчителів вільним часом; не 
варто відволікати їх на завдання, не пов’язані з 
навчально-виховним процесом, якими б вони на 
той час важливими чи привабливими керівникам 
не уявлялися. Виняток становлять екстремальні 
події в державі, регіоні, школі, житті самих 
учителів. Керівник повинен пам’ятати думку 
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В.О. Сухомлинського: «Вільний час вчителя – це 
корінь, що живить гілки педагогічної творчості» 
[5, c. 441]. 

2. Створення сучасної матеріальної бази для 
творчої педагогічної діяльності (бібліотеки 
комп’ютери, спеціалізовані кабінети, 
мультимедійні дошки тощо). Інформатизація 
освіти як соціокультурного феномену 
спричинила необхідність визначення ширших 
освітніх завдань, ніж підготовка «користувачів» 
персонального комп’ютера та розробників його 
програмного забезпечення. Новітнім 
пріоритетом освітньої підготовки стає мета – 
сформувати у вчителя навички їх ефективного 
використання, які, безумовно, підвищують 
рівень сукупної професійної культури вчителя і 
сприяють формуванню його медіа культури, без 
якої нині не уявляється по-справжньому творчий 
учитель. Впровадження нових інформаційних 
технологій навчальний процес відкриває 
перспективи щодо гуманізації освіти, 
розширення і поглиблення теоретичної бази 
знань, надання результатам навчання практичної 
значущості, інтеграції навчальних предметів, 
інтенсифікації та активізації навчально-
пізнавальної і пошуково-дослідницької 
діяльності розкриття творчого потенціалу 
вчителя. Сучасна педагогічна наука поступово 
інтегрується систему інноваційних педагогічних 
та інформаційно-комунікаційних технологій. 
Широке залучення комп’ютерних засобів та 
створення нових програмних комплексів, які б 
активізували основні властивості сприйняття та 
засвоєння загальних і професійних знань, 
висунуло проблеми вивчення цих процесів з 
погляду психолого-педагогічних аспектів 
комунікації комп’ютерних, навчальних 
методичних систем та суб’єктів навчального 
процесу [3, c. 324]. 

3. Для розвитку творчого потенціалу 
вчителя потрібно максимально розширити його 
права у виборі форм і методів навчання і 
виховання, звернути увагу на розвиток його 
особистих здібностей та ініціатив. Успіх у цій 
справі, досягається високим авторитетом 
директора школи, його доброю вірою в учителя, 
повагою до його особистості [2, с. 5].  

4. У розкритті творчого потенціалу вчителя 
досить важливі соціально-психологічні фактори. 
Це офіційний і неофіційний статус учителя в 
педагогічному колективі, його моральне 
самопочуття. Створення морально-
психологічних умов у школі: доброзичливих 
ділових стосунків між педагогами, підтримки 
творчості вчителя з боку керівництва, 
попередження конфліктів. Сприятливий 
соціально-психологічний клімат обумовлює 
творчу атмосферу в педагогічному колективі, яка 

попереджує виникнення негативних стосунків 
[9, c. 28]. 

5. Планування керівництвом школи 
творчості вчителів. Джерелами такого 
планування є аналіз навчально-виховного 
процесу, виявлення його основних проблем, 
вивчення особистості кожного вчителя з метою 
виявлення його творчого потенціалу. Введення 
до обов’язкових параметрів визначення якості 
освітньої діяльності школи рівня розвитку 
творчих здібностей учителів та педагогічного 
колективу є на сьогоднішній день достатньо 
перспективним, враховуючи роль та значення 
педагогічних інновацій у сучасній педагогічній 
практиці. Але визначення такого рівня 
передбачає серйозну глибоку та систематичну 
методичну роботу з вчителями школи. На зміну 
формалізму в оцінці діяльності вчителя і 
педагогічного колективу школи мають прийти 
сучасні об’єктивні методи вимірювань, які 
ґрунтуються на кваліметричній основі, і, 
головне, спрямовані не на цькування чи 
залякування вчителів, а на стимулювання їх 
свідомого саморозвитку, самовдосконалення. 
Наявність об’єктивного оцінювання професійної 
діяльності педагогічних працівників надасть 
можливість не тільки планувати творче 
зростання кожного вчителя, а й забезпечить 
планомірне зростання якості їх професійної 
діяльності, що видається нам надзвичайно 
важливим у сучасних умовах [2, c.3-4]. 

6. Не менш важливою для керівника стає 
діагностика потенційних можливостей учителя 
та основних мотивів його професійного 
зростання. Насамперед, йдеться про організацію 
науково-методичної роботи в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Cпрямування зусиль на 
систематичне підвищення фахового рівня та 
педагогічної майстерності вчителя залежить 
рівень виховання інтересу до педагогічної 
діяльності, а значить, і до творчої діяльності. 
Розуміння керівництва розвитком учителя, 
вказує на особистісно-зорієнтований підхід до 
управління педагогічним колективом, який є 
сьогодні одним із провідних у системі шкільного 
менеджменту [2, c.6] 

7. Важливе значення у розвитку мотивації 
вчителя до творчої діяльності, на думку багатьох 
учених, має оцінка його роботи. З цієї точки зору 
слід зауважити, що оцінка стимулюватиме 
вчителя, якщо вона достатньо аргументована, 
тактовна і виноситься з урахуванням 
можливостей кожного педагога. При цьому 
необхідно наголосити, що така оцінка не 
повинна носити тільки суб’єктивний характер, а 
має враховувати думки й інших суб’єктів 
внутрішкільного управління. Така практика, на 
думку вчених, стимулює діяльність учителя, 
заохочує його до творчої праці, сприяє 
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згуртуванню колективу. «Оцінка роботи 
вчителя, – зазначає Є. Березняк, – не самоціль, 
вона має бути засобом, який стимулює його 
діяльність» [2, с. 4]. 

Підсумовуючи, слід сказати, що 
запропоновані вище організаційно-педагогічні 
умови розвитку творчого потенціалу вчителя 
необхідні вони можуть відчутно впливати на 
розвиток такої особистої сфери людини як його 
творчість й тільки за умови спрямування зусиль 
викладачів, методистів, керівників шкіл, колег та 
самого педагога можливо забезпечити реальне 
творче зростання вчителя упродовж його 
професійної педагогічної діяльності. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити 
висновок, що розвиток творчого потенціалу 
вчителя є важливим об’єктом внутрішкільного 
управління і вимагає значної уваги з боку 
адміністрації школи. Адже позитивні зміни у 
сучасній школі можливі лише за наявності 
творчого, цілеспрямованого вчителя, готового 
виховувати інноваційну особистість. 
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 

Оксана ДОЦЕНКО (м.Новоукраїнка, Кіровоградська обл.) 
У статті розглядається питання змісту поняття «освітнє середовище» та проблема формування компетентностей 

школярів, питання пропагування перспективного досвіду з даних проблем. Розрахована на широкий педагогічний загал. 
Ключові слова: освітнє середовище, компетентність, перспективний досвід, творча реалізація ідей 

В. Сухомлинського, комунікативно-інформаційні компетентності, ситуація успіху, кольористика. 
В статье рассматривается вопрос содержания понятия «образовательная среда» и проблема формирования 

компетентностей учеников, вопрос пропагандирования перспективного опыта. Рассчитана на широкий педагогический 
круг. 

Ключевые слова: образовательная среда, компетентность, перспективный опыт, творческая реализация идей 
В. Сухомлинского, коммуникативно-информационные компетентности, ситуация успеха, колористика. 
Постановка проблеми. Сучасний світ – це 

середовище відкритого інформаційного простору 
та динамічних змін. Вимоги, які ставить 
суспільство перед молодою людиною 
сьогодення, досить високі. Практика показує, що 
випускники загальноосвітніх шкіл, маючи 
достатньо високі теоретичні знання, дуже часто 
не можуть реалізуватися в сучасному житті. Це 
обумовлюється відсутністю компетенцій, що 
дозволяють вирішувати проблеми та завдання, 
які постають перед ними. Тож саме освітнє 
середовище має брати на себе відповідальність 
формування особистості, яка гідно витримає 
вимоги часу. 

Поняття «освітнє середовище» 
багатогранне. Воно обумовлюється змістовою 
наповнюваністю, об’єктами і суб’єктами 
освітнього процесу, чинниками та факторами, які 
впливають на формування пізнавальних, 

творчих, соціальних навичок, світоглядних 
переконань, тобто формування певних категорій 
компетентностей. 

Аналіз актуальних досліджень. Школа, 
учитель, учень – це триєдина сутність, без якої 
не може в повній мірі розглядатися питання 
освітнього середовища. Сучасна школа, надаючи 
освітні послуги, має забезпечувати реалізацію 
відповідних запитів і потреб суспільства, які 
виявляються у сформованих комунікативних, 
громадянських, соціально-емоційних, 
інформаційних, творчих компетентностях 
школярів. 

Сучасний учитель – це ерудована, 
професійно компетентна, морально виважена 
особистість, яка спрямовує свою діяльність на 
перспективу учня.  

Сучасний учень не може бути лише носієм 
певної системи знань, він має активно і творчо 
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переосмислити освітній багаж, втілити його в 
особистий продукт, результат інтелектуальної чи 
практичної діяльності. Тож саме компетентнісне 
навчання набуває нині найбільшої актуальності. 
Поділяю думку О. Овчарук про те, що «саме 
компетентності …є індикаторами, які 
дозволяють визначити готовність учня до життя, 
його подальшого розвитку й активної участі в 
житті суспільства» [1, с. 16]. 

Аналіз основного матеріалу. У сучасному 
світі знання стають більш доступними для тих, 
хто ставить перед собою мету оволодіти ними, 
тому переосмислюється самоцінність знань. 
Разом із цим зростає роль уміння здобувати 
знання, сприймати й аналізувати інформацію, 
одержану з різних джерел, застосовувати її. Тому 
перед учителем загальноосвітньої школи постає 
проблема формування успішної 
конкурентноспроможної особистості, яка 
реалізується через розвиток дієвої активності, що 
є ефективним засобом використання активних 
методів в організації навчального процесу. Це і 
використання інтерактивних форм навчання, що 
дають можливість учням учитися активно і 
ділитися знаннями одне з одним, і спеціальна 
форма організації пізнавальної діяльності, яка 
має мету створити комфортні умови навчання, за 
яких кожен учень відчуває свою успішність. 
Велику перспективу дають нові технології 
навчання. Саме вони забезпечують той 
навчально-пізнавальний простір, що оптимально 
формує особистість гуманну, креативну, 
компетентну, здатну до саморозвитку, таку, що 
уміє толерантно жити і діяти у змінному 
середовищі, комфортно себе у ньому відчуває і 
сприяє у цьому й іншим. Сучасний учень має 
право на вибір, а учитель має допомогти 
правильно його зробити.  

Учитель – це дар, талант і освіта. Тому все, 
що дала вчителеві природа, він має вміло 
поєднувати зі знаннями, засвоєними із 
підручників, практики попередніх поколінь 
педагогів. Педагогічний колектив, у якому 
працюю, спрямовує роботу відповідно вимог 
сучасного світу, опираючись на вельми багату і 
цінну світову педагогічну практику, зокрема 
педагогічну спадщину великого педагога, 
нашого земляка, В.О. Сухомлинського. Василь 
Сухомлинський – людина творчого пошуку. За 
його ініціативи і з його участю ставилися 
питання вироблення системи творчих робіт, 
розроблялася методика передового педагогічного 
досвіду (нині «перспективний»). Поділяю думку 
педагога-мислителя про те, що важливим є 
«створення середовища, необхідного для 
нормального розвитку життєвих явищ, керування 
цим середовищем» [2, с. 108].  

Ділячись досвідом роботи у Павлиській 
школі, Василь Олександрович зазначав: «Усі 

учителі знали середовище, в якому формувалась 
особистість дитини, знали особливості мислення, 
індивідуальні риси характеру, здібності, інтереси 
й захоплення …З року в рік два рази на місяць 
збиралися всі педагоги школи на головну 
розмову – розмову про дитину» [3, с. 98]. Саме 
особистість учня є об’єктом спрямування 
діяльності педагога. Тож хочу поділитися 
досвідом роботи своїх колег у питанні 
формування компетентностей школярів.  

Учитель хімії вищої кваліфікаційної 
категорії, старший учитель Жукова О. В. працює 
над розвитком пізнавальних компетентностей 
учнів на основі змісту шкільної хімічної освіти. 
Професійне кредо молодого талановитого 
учителя «не втрачай свій час у марній боротьбі 
за досконалістю, просто прагни робити все 
якнайкраще» визначає головну мету, яку 
поставила перед собою Оксана Володимирівна: 
розвивати здібності учнів, дати дитині 
упевненість у тому, що вона досягне успіху, 
навчити її вчитися, формувати уміння 
застосовувати набуті знання й отримувати 
насолоду від процесу учіння. Досягти цього 
можна залучивши учнів до активної співпраці. 
Провідна ідея досвіду – організація навчально-
пізнавальної діяльності школярів через активні 
методи навчання, керівництво навчальними 
діями учнів та спонукання школярів до 
виконання різних видів завдань і здійснення 
самоконтролю, самооцінювання; створення 
оптимальних умов для гуманізації освітньої 
роботи на засадах педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського. Впроваджувати в 
педагогічну діяльність і популяризувати ідеї 
В.О. Сухомлинського допомагають учителю 
районні та обласні семінари на базі КОІППО ім. 
Сухомлинського, зокрема навчання в обласній 
творчій школі методистів-кореспондентів (2010-
2013 рр.) «Навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього навчального закладу» під 
керівництвом Калініченко Н.А. 

Заслуговує уваги досвід роботи учителя з 
багаторічним досвідом , колишнього директора 
школи, учителя української мови та літератури 
Рибак Н.О. Працює над формуванням 
комунікативних компетентностей школярів. 
Професійне кредо «Урок – це творча співпраця 
учителя і учнів». Провідними ідеями досвіду 
Наталії Олександрівни є забезпечення 
лінгвістичної освіченості учнів, розвиток 
інтелектуальних і творчих здібностей, мовного 
чуття, мовного смаку, виховання усвідомленої 
мовної поведінки. Творчо розвиває педагогічні 
ідеї В.О. Сухомлинського, використовуючи у 
практиці інтерактивні форми роботи з текстом, 
рольові ігри на уроках, діалог, твори 
образотворчого мистецтва в літературному 
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контексті, уроки в природі як засіб морально-
естетичного розвитку учнів. 

Учитель світової літератури Ватульова Л.П., 
учитель – методист, що має більше сорока років 
педагогічного стажу, є джерелом невичерпної 
енергії для молодого покоління. Професійне 
кредо Лариси Павлівни стимулює до творчості і 
колег, і учнів: вимога любові до власної справи. 
Провідними ідеями досвіду роботи у формуванні 
творчих компетентностей є аналітико-
інтерпретаційна робота на уроці та під час 
самостійного прочитання художнього твору, 
збереження і розвиток у дитини почуття 
людської гідності, виховання красою, пошуково-
дослідницька діяльність, висока кваліфікація 
учителя. 

Сформована система напрацювань і 
знахідок щодо формування комунікативних та 
читацьких компетентностей молодших школярів 
у вчителів початкових класів. Досвід роботи 
Лугової Н.В., Бабій О.І. втілює традиції «школи 
під голубим небом» В. Сухомлинського. 
Народження казки, куточок мрії та музика 
природи стали невід’ємною частиною виховання 
дитячої особистості. 

Приємно зазначити, що колеги, з якими я 
працюю, живуть за принципом, озвученим 
В.О. Сухомлинським: «Вважайте справою своєї 
честі, щоб предмет, який ви викладаєте, учні 
вважали найцікавішим» [2, с. 84]. 

Моє знайомство із досвідом 
В.О. Сухомлинського почалося ще в дитинстві, із 
подарунка. Це була «Гаряча квітка». Сторінка за 
сторінкою карбували в пам’яті : «іменинного 
обіду не буде…», «чому ж це про мене забули?», 
«а що воно буде, як я кину оцей камінь у 
криницю?». .. Підсвідомо фіксувалися цінності, 
які формували світогляд. Вибір педагогічної 
професії був беззаперечним. 

За роки навчання в Олександрійському 
педагогічному училищі ім. В. Сухомлинського 
(нині педагогічний коледж) переконалася, 
наскільки близькими для мене, людини і 
майбутнього учителя, є педагогічні ідеї 
В. Сухомлинського. «Серце віддаю дітям» – 
провідний твір для обговорення на традиційних 
педагогічних читаннях – став визначальним у 
розумінні правильності обраної професії 
учителя. За фахом я учитель української мови та 
літератури. За роки практичної діяльності 
виробила певні напрямки педагогічної 
компетенції, які спрямовуються на 
перспективний розвиток учнівської особистості. 
Мета моєї роботи – творчий пошук. Мета 
рішення проблеми – створення умов для 
формування компетентної творчої особистості. У 
досвіді роботи практикую поєднання 
традиційних, інтерактивних та творчих методів. 
Їх вибір, чергування, «дозування» залежить від 
конкретних завдань уроку, діяльності на певному 

етапі пізнання, закріплення тощо. Особливого 
значення набуває розуміння учнями значущості 
одержаних знань і досвіду, уміння відібрати 
потрібну інформації і спроектувати доцільність 
її. Для цього на етапі узагальнення та рефлексії 
навчальної діяльності визначаю доцільним метод 
портфоліо чи «папки успіху». До речі, цей метод 
сприяє формуванню здорової конкуренції, 
«підтягує» учнів до вищого рівня, ініціює 
бажання змагатися і перемагати.  

Окремим напрямком роботи визначаю 
розвиток асоціативно-образного мислення, 
творчої уяви учнів. Це пояснюється специфікою 
предмета (культурологічний матеріал з 
української мови та зразки творів української 
літератури, своєрідні підходи до їх 
інтерпретації). Отже, цей матеріал дає широке 
коло розвитку творчого мислення через бачення 
художнього світу, через «кольористику», символ, 
деталь тощо. Учні створюють «вигляд» 
літературного твору, підключаючи уяву і 
мислення. Слово, колір, звук народжують 
асоціації, що виходять за межі прямого 
прочитання. «Кольорослово» допомагає збагнути 
ідейно-тематичний зміст твору, сутність і 
глибину образу. Тож, використовуючи вербальні 
та невербальні засоби спілкування, учні 
зображують настрій, бачення художнього тексту, 
вчаться виражати внутрішні переживання в 
колірних відтінках, відчувати емоційний стан 
твору. Дитяча райдуга барв – це їх образна уява: 
чим багатша – тим мальовничіше їх художнє 
мислення, тим багатший духовний світ. «Світла» 
душа дитини уміє розрізняти колір складного 
дорослого світу і давати йому оцінку.  

Мене завжди приваблювала створена 
Василем Сухомлинським «Школа радості», 
розроблена ним теорія «ситуації успіху». 
Навчання буде ефективним, якщо учень 
одержуватиме задоволення. Для одного це буде 
свідома мотивація потрібності чи внутрішньої 
необхідності здобуття знань, для іншого – 
радість того, що його слухали. Для створення 
ситуації успіху важлива не тільки професійна 
обізнаність учителя, а й емоційна культура, 
психологічна компетентність. Варто створити 
оптимістичну установку дитини, забути про її 
недоліки, побачити тільки перспективу її 
розвитку. Розуміння власної значимості дитини 
як особистості – результат педагогічної 
технології створення ситуації успіху. 
Переконана, що саме уроки словесності 
покликані дарувати дітям радість пізнання самих 
себе.  

На сьогоднішній день гостро стоїть 
проблема інформаційного спілкування, навчання 
учнів раціонально працювати з інформацією, 
формування їх інформаційної культури. « Треба 
створити таке спілкування , щоб кожне слово 
…пробуджувало внутрішні духовні 
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сили,викликало внутрішню роботу розуму й 
серця, спрямовувало на самопізнання і 
самовдосконалення» [2, с. 303]. Тож на часі 
актуальною є комунікативно-інформаційна 
компетентність, яка формує особистість, здатну 
до самоосвіти і саморозвитку, особистість, яка 
вміє критично мислити, знаходити інформацію, 
критично її оцінювати і творчо використовувати, 
тобто свідомо керувати одержаною інформацією. 
В.О. Сухомлинський у свій час стверджував: « 
Розумова діяльність – це величезна праця… 
Дитина, яка навчилася критично оцінювати 
результати праці, намагається зробити справу ще 
краще» [4, с. 151]. 

Компетентнісний підхід в навчально-
виховному процесі є однією з умов оновлення 
змісту освіти. Глибина змісту залежатиме від 
компетентності як учителя так і учня. Тож 
взаємодія цих категорій освітнього процесу 
виважена досвідом і часом та продиктована 
вимогами сьогодення. Глибоко переконана, що 
про справжній учительський успіх можна 
говорити тоді, коли вихованці перевершили 
свого наставника. Є стимул. Тож «до найкращого 
свого уроку учитель має йти усе своє життя» [4, 
с. 28]. 

Учителю, на мій погляд, долею даровано 
займатися найпрекраснішою справою на землі – 
творити людську особистість. « Без прямого 
впливу на дітей…можна втратити найважливішу 
рису педагога – здатність відчувати духовний 
світ дитини» [4, с. 5]. Тож від того, наскільки 
вчитель буде майстром своєї справи, залежить 

майбутнє нації . У роботі дотримуюсь певних 
правил етики взаємовідносин із учнями та 
колегами: не допускати «панібратства», бо 
зникне повага, не зловживати «керівництвом», 
бо втратиться довіра. Отож, ключовими 
компетентнісними рисами сучасного наставника 
і керівника є професійність, людяність, чесність, 
порядність у поєднанні з вимогливістю та 
принциповістю.  

Педагогіка як наука надзвичайно складна. 
Не виключено, що це одна із найскладніших 
наук у природі. А міра відповідальності її дуже 
висока – людина. Тож пам’ятаймо про це кожен 
день, кожну хвилину нашого учительського 
життя. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

Дарья ЕЛИСЕЕВА (Оренбург, Россия) 
У статті розглядається проблема формування пізнавальних універсальних навчальних дій молодшого школяра в 

педагогічній спадщині В. Сухомлинського; розкривається сутність педагогічного феномена «пізнавальні універсальні 
навчальні дії молодшого школяра», уточнюється внесок В. Сухомлинського в сучасну систему форм, методів і засобів 
формування пізнавальних універсальних навчальних дій молодшого школяра. 

Ключові слова: формування, пізнавальні універсальні навчальні дії, молодший школяр, система форм, методів і засобів 
формування, вміння вчитися. 

В статье рассматривается проблема формирования познавательных универсальных учебных действий младшего 
школьника в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского; раскрывается сущность педагогического феномена 
«познавательные универсальные учебные действия младшего школьника»,  уточняется вклад В.А. Сухомлинского в 
современную систему форм, методов и средств формирования познавательных универсальных учебных действий 
младшего школьника. 

Ключевые слова: формирование, познавательные универсальные учебные действия, младший школьник, система 
форм, методов и средств формирования, умение учиться. 
Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения 
(далее ФГОС – II) потребовало принципиального 

обновления содержания образования, его 
нацеленность на кардинально новый 
образовательный результат. От признания 
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«знаний, умений и навыков»  как основных 
итогов образования произошел сдвиг к 
пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, готовности к 
тому, чтобы самостоятельно решать 
разнообразные жизненные задачи. Обществу 
необходимо появление личности, готовой к 
генерированию идей, поиску собственных 
решений в различных ситуациях.  

Таким образом, задача современного 
образования заключается в формировании 
творческой личности через организацию 
творческой деятельности учащихся, через 
развитие их творческих способностей и 
творческого потенциала. 

Творчество рассматривается психологами 
«как важнейший механизм развития личности  и 
необходимое условие для её самореализации [2, 
с. 36]. Творчество характеризуется продуктивной 
деятельностью, в которой происходит 
восхождение от более простых форм к сложным.  
Более того, творчество предполагает наличие у 
человека способностей, мотивов, знаний и 
умений, которые помогают в создании продукта, 
отличающегося новизной, оригинальностью, 
уникальности [2, с. 36].   

Творческая деятельность – высший уровень 
учебно-познавательной деятельности, результат 
и одновременно важнейшее условие 
дальнейшего развития личности [2, с. 36]. 

Однако развитие творческих способностей и 
осуществление учащимися творческой 
деятельности невозможно без овладения ими 
познавательными универсальными учебными 
действиями, которые в контексте идей ФГОС – II 
направлены в первую очередь на познавательное 
развитие личности. 

Универсальные учебные действия 
рассматриваются как способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ним 
навыков учебной работы), обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию 
этого процесса [1, с. 27].  

Познавательные универсальные учебные 
действия – это универсальные действия, 
обеспечивающие учебно-познавательную 
компетентность, организацию учебно-
познавательной деятельности и направленные на 
познавательное развитие личности.  

Познавательное развитие личности 
определяется как формирование у учащихся 
научной картины мира, развитие способности 
управлять своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью, овладение 
методологией познания, стратегиями и 
способами познания и учения, развитие 

репрезентативного, символического логического 
и творческого мышления, продуктивного 
воображения, произвольных памяти и внимания, 
рефлексии [8, с. 7].  

Таким образом, познавательные 
универсальные учебные действия направлены на 
обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирование умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области, 
на обеспечение всех этапов усвоения учебного 
содержания и формирования психологических 
способностей учащихся.  

Однако главная функция познавательных 
универсальных учебных действий заключается в  
создании условий для гармоничного 
познавательного развития личности и её 
готовности применять приобретенные знания в 
ситуациях проблемности и неопределенности [1, 
с. 27 – 28]. 

В блоке познавательных универсальных 
учебных действий А. Г. Асмолов выделяет 
общеучебные действия, логические действия, а 
также действия постановки и решения проблемы 
[1, с. 90 – 91].  

Более подробно система познавательных 
универсальных учебных действий школьника 
представлена в таблице «Компонентный состав 
познавательных универсальных учебных 
действий школьника» [1, с. 29 – 30]. 
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Таблица 1. Компонентный состав познавательных 
универсальных учебных действий школьника 

Уточним, что именно младший школьный 
возраст является сензитивным периодом для 
формирования познавательных универсальных 
учебных действий, так как все виды 
деятельности, в том числе и учебная 
деятельность, в этом возрасте способствуют 
развитию познавательной сферы. Внимание, 
память, воображение, восприятие приобретают 
характер большей произвольности. Ребенок 
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осваивает способы самостоятельного управления 
ими. Более того, в умственном плане 
осваиваются классификации, сравнения, 
аналитико-синтетический тип деятельности, 
действия моделирования, становящиеся 
предпосылками формирования в будущем 
познавательных универсальных действий. 

Формирование познавательных 
универсальных учебных действий сложный и 
длительный процесс, требующий учета 
возрастных особенностей учащихся, а также 
тщательного отбора методов, форм и средств 
обучения, способных в полной мере реализовать 
задачу формирования познавательных 
универсальных учебных действий младшего 
школьника. Именно на разработку таких 
методов, форм и средств обучения направлены 
современные педагогика, психология и методика 
обучения отдельным дисциплинам. 

Однако, несмотря на то, что понятие 
«познавательные универсальные учебные 
действия» является новым, в истории педагогики 
уже накоплен богатый опыт формирования 
отдельных познавательных универсальных 
учебных действий младшего школьника.  

Для нас одной из наиболее продуктивных и 
интересных систем формирования 
познавательных универсальных учебных 
действий младшего школьника является 
педагогическая система В.А. Сухомлинского, так 
как идеи этого великого педагога наиболее полно 
и точно соответствуют таким задачам 
современного начального образования, как 
«формирование у младшего школьника основ 
умения учиться» [7, с. 7], воспитание 
любознательности и интереса к познанию 
окружающего мира. 

Итак, основную задачу начальной школы 
В.А. Сухомлинский видел в формировании у 
учащихся «умения учиться». В структуре 
учебно-познавательной компетентности 
младшего школьника В.А. Сухомлинский 
выделял следующие умения, связанные с 
овладением знаниями:  умение читать, писать, 
наблюдать явления окружающего мира, думать, 
выражать свою мысль словами [5, с. 136]. 
Перечисленные умения, по мнению В.А. 
Сухомлинского, являлись «инструментами, без 
которых невозможно овладеть знаниями» [5, с. 
136].  

Особое значение В.А. Сухомлинский 
предавал обучению чтению, т.к. «чтение – это 
один из источников мышления и умственного 
развития» [5, с. 140]. Без чтения, которое 
заставляет мыслить, удивляться, учение 
становится повинностью, непосильным трудом, 
зубрежкой [6, с. 20].  

В.А. Сухомлинский стремился к 
формированию у учащихся универсальных 

действий смыслового чтения, которое 
впоследствии превращалось  из цели в средство 
обучения, становясь для учащихся «очень 
тонким инструментом овладения знаниями и 
вместе с тем источником богатой духовной 
жизни» [5, с. 140]. Однако успешное обучение 
смысловому чтению невозможно без 
формирования техники чтения. Поэтому, 
приступая к работе с младшими школьниками, 
В.А. Сухомлинский следил за тем, чтобы у 
каждого ребенка выработалась необходимая 
техника чтения.  

Уточним, что к началу обучения в классе 
все «питомцы» Павлышской школы умели 
читать, т.е. хорошо знали буквы и алфавит. В.А. 
Сухомлинский был убежден, «что чем раньше 
ребенок начал читать, тем сложнее 
мыслительные процессы, протекающие во время 
чтения, тем больше дает чтение для умственного 
развития» [5, с. 113]. 

Однако овладение звуко-буквенным 
составом языка – довольно сложный процесс, 
требующий от ребенка неимоверных усилий. В 
связи с этим, пытаясь максимально облегчить 
этот процесс и сделать его увлекательным, В.А. 
Сухомлинский делал все возможное, чтобы 
обучение чтению и письму стало для детей 
«захватывающей частью жизни, наполненной 
живыми образами, звуками, мелодиями» [5, с. 
105].  

Так в Павлышской школе появилась такая 
форма обучения как «путешествие к истокам 
слова». При этом процесс обучения 
сопровождался интеграцией изобразительной 
деятельности. Раскрывая перед ребятами красоту 
и «музыку» природы, красоту окружающего 
мира и родного языка, В.А. Сухомлинский 
стремился пробудить интерес ребят «к рисункам, 
которые передают музыку звуков человеческой 
речи – к буквам» [5, с. 105]. Синтез рисования и 
чтения способствовал соединению зрительного и 
звукового восприятия, созданию целого богатств 
эмоциональных оттенков, вложенных как в 
зрительный, так и в звуковой образ слова.  

Например, знакомство со словом ЛУГ 
осуществлялось следующим образом: выбрав 
вместе с детьми красивое живописное место на 
природе, В.А. Сухомлинский нарисовал луг в 
своем альбоме, подписав рисунок; затем, 
рассматривая рисунок учителя, ребята стали 
думать, какие образы навеивает им каждая буква 
слова ЛУГ. Оказалось, что это стебелек травы: 
перегнули стебелек – получилась буква Л; 
сложили два стебелька – буква У. После этого 
ребята подписали словом ЛУГ уже свои рисунки. 
Далее ребята вместе с учителем читали уже не 
отдельные буквы, а целое слово [5, с. 106]. В 
результате детям удавалось с легкостью 
запоминать и букву и маленькое слово, так как 
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для большинства детей буквы – это рисунки, и, 
вкладывая в начертание каждой буквы, в 
изображение каждого рисунка живое звучание, 
учащиеся легко запоминали буквы.  

Вскоре, хорошо овладев первичными 
навыками чтения и письма, ребята подписывали 
свои рисунки не отдельными словами, а целыми 
предложениями. Так появились первые 
сочинения-миниатюры, а затем и книжки-
картинки, при создании которых трудности 
овладения грамотой преодолевались благодаря 
интересу к рисованию [5, с. 112]. В.А. 
Сухомлинский верил, что «чем ближе дети к 
первоисточнику мысли и слова – к 
окружающему миру, - тем богаче и 
выразительнее будет их речь» [5, с. 109]. 
Сочинения – миниатюры о природе, которая 
являлась первым толчком к творчеству, стали 
важнейшей формой работы не только по 
обучению чтению и письму, но и по развитию 
речи и мысли.  

Для В.А. Сухомлинского чтение было 
«окошком, через которое дети познавали мир, и 
самих себя» [5, с. 267]. Поэтому для настоящего 
чтения было недостаточно владеть в 
совершенстве техникой чтения. Чтение, с точки 
зрения В.А. Сухомлинского, открывалось перед 
ребенком в полной мере лишь тогда, когда 
начиналась кропотливая работа над словом. Эта 
работа должна была охватывать все сферы 
активной и познавательной деятельности детей – 
труд, игру, общение, творчество.  

Так появилась идея вести «словесные 
шкатулки» - записные книжки, в которых 
записывались слова, фразы, выражения, которые 
показались ребенку интересными или 
непонятными [5, с. 266]. 

Но до того как прочитать первое слово 
самому ребенку необходимо  услышать чтение 
учителя, матери, отца, почувствовать красоту 
художественных образов [5, с. 267]. С середины 
первого года обучения в начальной школе стали 
проводиться коллективные чтения, так как 
произведение входит в духовной мир ребенка 
лишь тогда, когда ему хочется прочитать 
товарищам то, что взволновало его сердце, 
хочется передать в слове свои чувства и 
переживания» [5, с. 273]. Вскоре появились 
уроки, посвященные любимому рассказу и 
стихотворению; вечера и утренники 
выразительного чтения; праздник родного слова, 
отмечаемый в конце учебного года; кружки 
любителей и почитателей родного слова. Все это 
усиливало интерес к чтению.  

Уточним, что в системе педагогических 
идей В.А. Сухомлинского обучение чтению 
неотделимо от обучения устной и письменной 
речи. И немаловажная роль в процессе 
формирования у младшего школьника умения 
выражать свои мысли как устно, так и письменно 

отводилась работе с поэзией и сказкой, а также 
работе над созданием сочинений. 

В.А. Сухомлинский верил, что каждый 
ребенок в детстве – поэт [5, с. 290]. Поэтическое 
творчество в свою очередь – «высшая ступень 
речевой культуры, а речевая культура выражает 
самую сущность культуры человеческой» [5, с. 
291]. В связи с этим одна из главных задач 
педагога – подарить ребенку радость 
поэтического творчества, дать ему неиссякаемый 
источник вдохновения. Таким источником 
являлась, безусловно, природа. Дети не только 
знакомились с лучшими образцами мировой 
поэзии, но сами сочиняли стихотворения о 
минувшем лете, о теплых днях, о журавлях, о 
том, что окружало их.   

В.А Сухомлинский стремился к тому, чтобы 
его воспитанники чувствовали и переживали 
музыку поэтического слова, так как красота 
слова ярче всего воплощена в поэзии [5, с. 288]. 
Вскоре для многих ребят поэтическое 
вдохновение стало потребностью. Во многом 
этому способствовало создание маленькой 
поэтической библиотечки. Безусловно, 
способность младшего школьника «сказать 
красиво о красоте», потребность в поиске 
нужного слова не могли не оказать 
положительного влияния на развитие устной и 
письменной речи учащихся.  

Одним из важных способов формирования 
речевой культуры младшего школьника В.А. 
Сухомлинский видел в написании сочинений. 
Сочинения – миниатюры о природе, которая 
являлась первым толчком к творчеству, стали 
важнейшей формой работы не только по 
обучению чтению и письму, но и по развитию 
речи и мысли. Однако самостоятельному 
написанию сочинения учащимися 
предшествовала кропотливая работа и 
подготовка самого учителя. В.А. Сухомлинский 
был убежден, что «творчество не приходит к 
детям по наитию. Творчеству нужно учить» [5, с. 
283]. Таким средством обучения творчеству стал 
личный пример учителя. Сначала В.А. 
Сухомлинский сам читал детям собственные 
сочинения о природе, показывая тем самым, как 
наглядный образ можно передавать словами. 
Затем дети повторяли сочинения учителя и лишь 
потом переходили к созданию собственных 
сочинений, которые, как и раньше 
сопровождались рисунками.  

Нередко младшие школьники составляли 
коллективные сочинения. Так из воспоминаний о 
прошедшем лете появился альбом «Наше родное 
слово».  

Особое место в системе средств и методов 
развития устной и письменной речи учащихся в 
контексте идей В.А. Сухомлинского необходимо 
отвести сказке. Сказка, игра и фантазия были для 
В.А. Сухомлинского «животворным источником 
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детского мышления [5, с. 243]. Благодаря 
богатству чувств, пробуждаемых сказочными 
образами, ребенок постепенно начинает мыслить 
словами: «без сказки невозможно представить 
детское мышление и детскую речь как 
определенную ступень человеческого 
мышления» [5, с. 243]. При этом речь идет не 
только о чтении сказок, но и об инсценировку 
прочитанного, а также о написании собственных 
сказок.  

В. А. Сухомлинский верил, что «сказка 
неотделима от красоты. Благодаря сказке 
ребенок познает мир не только умом, но и 
сердцем» [4, с. 166]. Следуя этому убеждений, В. 
А. Сухомлинский немало времени уделял 
занятиям в «Комнате сказки». С помощью 
старших школьников была создана особая 
обстановка, в которой дети чувствовали себя в 
мире сказочных образов. Много сил было 
потрачено, чтобы все вокруг напоминало 
ребятам о сказках. В этой комнате поселились 
сказочные персонажи (Баба – Яга, Хитрая лиса, 
Серый волк, гуси – лебеди, Красная шапочка и 
многие другие). Интерьер был также выдержан в 
духе сказочного фольклора: дети могли 
любоваться избушкой на курьих ножках, 
домиком бабушки и дедушки, синем морем – 
океаном. Каждый раз, когда ребята приходили в 
«Комнату сказки», им хотелось поиграть. Но это 
не смущало В. А. Сухомлинского, ведь «игра 
перерастала в творчество: малыши становились 
сказочными героями, а куклы в их руках 
помогали лучше передать мысли и чувства» [3, с. 
179].  

В «Комнате сказки»  впоследствии 
зародился кукольный театр и драматический 
кружок. Именно там дети впервые 
инсценировали украинскую народную сказку о 
Рукавичке, в которой поселились храбрые звери. 
Затем с большим интересом была подготовлена 
инсценировка сказки «Царевна – лягушка», 
«Горбатый воробушек». Зимними вечерами 
ребята с удовольствием слушали повесть о 
Робинзоне Крузо, «Приключения Мюнхаузена», 
«Путешествия Гулливера», «Сказку о царе 
Салтане» и другие истории, которые читал им В. 
А. Сухомлинский.  

В «Комнате сказки» дети занимались 
творчеством. Они научились изготавливать 
фигурки из папье – Маше, фанеры, дерева. 
Благодаря стараниям учащихся обстановка в 
«Комнате сказки» обновлялась раз в 2 – 3 
месяца. Детей влекла романтика путешествий и 
приключений, и после рассказов о Робинзоне 
Крузо ребятам захотелось создать свой «Остров 
чудес», который стал своеобразным 
продолжением «Комнаты сказки». На «Острове 
чудес» дети проводили время в теплую погоду, 

когда не удавалось совершать более дальних 
путешествий.  

В «Комнате сказки» ребята сочинили и свои 
первые сказки, которые были объединены В.А. 
Сухомлинским в рукописном сборнике под 
названием «Сказки вечерних сумерек» [5, с. 251]. 

В.А. Сухомлинский доказал на практике, 
что «между эстетическими чувствами и 
словарным богатством речи есть прямая связь» 
[5, с. 251]. Составление сказок позволяет 
осуществить постепенный и гармоничный 
переход от сбивчивой и путаной речи и 
хаотичного мышления, характерных для 
начального этапа обучения, к богатой, связной, 
выразительной речи и образному мышлению.  

Развитию образного мышления, 
выразительной устной и письменной речи 
способствовала также работа с музыкальными 
произведениями. В.А. Сухомлинский был 
глубоко убежден, что «красота музыки – 
могучий источник мысли» [5, с. 264], так как 
музыка «оживляет» мысль, давая учащимся 
возможность выразить словами то, что создало 
воображение, то, что они чувствуют. Боле того, 
родная песня открывала перед ребятами красоту 
родного слова. Благодаря ей, дети 
«воспринимали тонкость звучания слова» [5, с. 
261].  

Таким образом, главными средствами 
формирования действий смыслового чтения, а 
также действий построения устного и 
письменного высказывания стали книга, слово и 
природа. В.А. Сухомлинский писал, что «школа 
становится подлинным очагом культуры лишь 
тогда, когда в ней царят четыре культа: культ 
Родины, культ человека, культ книги и культ 
родного слова» [5, с. 276]. В связи с этим 
большое внимание в Павлышской школе 
уделялось отбору материала для чтения, а также 
созданию не только школьной, но и личной 
библиотеки учащихся. Книга открывала перед 
младшими школьниками богатство 
интеллектуальной жизни, закладывая основы для 
формирования мыслителя-труженика [6, с. 19].  
Все учителя Павлышской щколе делали все 
возможное, чтобы пробудить у учащихся 
интерес к книге, научить ребенка читать, 
«постепенно формируя у них высокую культуру 
чтения» [6, с. 20]. 

Помимо формирования универсальных 
учебных действий смыслового чтения, а также 
построения устного и письменного 
высказывания В.А. Сухомлинский большое 
внимание уделял развитию интеллекта учащихся 
через формирование у детей способности 
оперировать такими понятиями как явление, 
причина, следствие, событие, обусловленность, 
зависимость, различие, сходство, общность, 
совместимость, несовместимость, возможность, 
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невозможность [5, с. 182]. Без овладениями 
данными понятиями В. А. Сухомлинский считал 
невозможным формирование  у детей 
абстрактного мышления.  

Главным методом овладения данными 
понятиями стало наблюдение, исследование 
явлений и фактов природы, установление между 
ними причинно – следственных связей. Во время 
изучения природы у детей возникали вопросы, 
которые способствовали постепенному переходу 
от конкретного факта, явления к абстрактному 
обобщению. Наблюдение именно за явлениями 
природы осуществляло связь мышления с 
конкретными образами. А это, в свою очередь, 
позволяло учащимся оперировать абстрактными 
понятиями.  

Таким образом, В.А. Сухомлинский 
стремился к тому, чтобы «запечатлеть в сознании 
детей яркие картины действительности», 
добивался того, чтобы «процессы мышления 
протекали на основе живых образных 
представлений, чтобы ребята, наблюдая 
окружающий мир, устанавливали причины и 
следствия явлений, сравнивали качества и 
признаки вещей» [5, с. 177]. Умственное 
воспитание, с точки зрения В.А. Сухомлинского, 
начиналось с теоретического мышления, в 
котором наблюдение за природой через «живое 
созерцание не конечная цель, а лишь средство» 
[5, с. 177]. Яркий образ окружающего мира стал 
для учителей Павлышской школы источником, 
«в различных формах, красках, звуках которого 
крылись тысячи вопросов» [5, с. 177]. Эти 
вопросы составили содержание так называемой 
«Книги природы». Чтение «Книги природы» 
было началом «активного мышления, 
теоретического познания мира, началом системы 
научных понятий» [5, с. 186]. 

Знакомя учащихся с тайными окружающего 
мира, загадками природы, В.А. Сухомлинский 
часто использовал метод проблемного 
изложения материала, проблемных или 
эвристических вопросов. «Вопросы, 
возникающие во время чтения «Книги природы», 
- писал В.А. Сухомлинский, - это начало 
стремительного полета к вершине знаний» [5, с. 
192]. В.А Сухомлинский заботился о том, чтобы 
дети были не просто пассивными получателями 
знаний, «а пытливыми исследователями и 
открывателями природы» [5, с. 192].  В.А. 
Сухомлинский стремился ответить на каждый 
вопрос так, чтобы не только раскрыть перед 
учащимися сущность явлений природы, но и 
пробудить в них пытливость и 
любознательность, создать мотивацию к 
самостоятельному поиску истины. Ответы на 
вопросы детей, беседы об окружающем мире 
стали первой школой мысли младшего 
школьника [6, с. 24].  

Еще однин метод, активно применяемый в 
процессе обучения младших школьников, это 
рассказ учителя. Однако главным условием было 
то, что учитель знал меру своим рассказа и не 
рассматривал ученика как пассивного объекта 
восприятия слов [6, с. 23]. Умение дать ребенку 
подумать рассматривалось в Павлышской школе 
как одно из тончайших качеств педагога и его 
педагогического мастерства. Рассказ учителя 
должен был обязательно соответствовать ряду 
требований, к которым В.А. Сухомлинский 
относил «яркость, образность, краткость» [6, с. 
24] и недосказанность. Учитель должен был 
открывать перед учащимися в окружающем мире 
что-то одно, при этом сохраняя элемент 
недосказанности, незавершенности, подталкивая 
ребенка к тому, чтобы вернуться к проблемному 
вопросу или заданию еще раз.   

Таким образом, В.А. Сухомлинский, 
активно и творчески применяя 
исследовательский и деятельностный подход к 
обучению, на опыте Павлышской школы доказал 
важность взаимосвязи интеллекта и мышления: 
осознанию научной истины непременно должно 
предшествовать накопление, анализ, 
сопоставление и сравнение фактов [5, с. 194]. 

Важной задачей школы, по мнению В.А. 
Сухомлинского, являлось также «воспитание 
человека пытливой, творческой, ищущей мысли» 
[5, с. 198]. Представляя годы детства как «школу 
мышления» [5, с. 198], В.А. Сухомлинский 
стремился к формированию у учащихся умения 
решать задачи, не только творческого и 
поискового, но и практического характера. Речь 
идет о решении арифметических задач. В.А. 
Сухомлинский был убежден, что задачи, 
«пробуждающие внутреннюю силу мозга» [5, с. 
199] и направленные на развитие 
сообразительности и сметливости, кроются в 
«самих вещах, предметах и явлениях 
окружающего мира» [5, с. 199].  

Так появились тысячи задач-загадок из 
«Живого задачника», которые В.А. 
Сухомлинский позаимствовал из народной 
педагогики. К таким задачам – загадкам можно 
отнести задачи «Волк, коза и капуста», «Соколы 
и дубы», «На пастбище», «Головы и ноги» и т.д. 
Решение задач из «задачника окружающего 
мира» стимулировало не только интерес 
учащихся, но их познавательную, 
интеллектуальную деятельность, так как 
закономерности, скрытые в подобных задачах-
загадках, не были принесены откуда-то извне, а 
вытекали из самой природы вещей.  

Однако уточним, что решение задач из 
«Живого задачника» было не единственным 
средством повышения успеваемости по 
арифметике. В.А. Сухомлинский активно 
использовал образовательный потенциал таких 
наглядных пособий, как «арифметический ящик» 
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(математический квадрат, цифры на каждом 
кубике которого, давали в сумме одинаковое 
число на всех сторонах) и арифметическая 
электрина [5, с. 210]. Воспитание умственной 
культуры младшего школьника В.А. 
Сухомлинский не представлял без шахмат. «Игра 
в шахматы должна войти в жизнь начальной 
школы как один из элементов умственной 
культуры», - писал В.А. Сухомлинский [5, с. 
211]. Уточним, что неотъемлемой чертой 
педагогических идей В.А. Сухомлинского 
являлась гармония всех аспектов воспитания: 
нравственного, интеллектуального, физического, 
трудового, эстетического. Для В.А. 
Сухомлинского подлинная школа была 
«царством деятельной мысли» [4, с. 99], в 
которой «умственный труд на уроках становится 
желанным и увлекательным, развивает и 
обогащает при условии, если в жизни ребенка 
есть одухотворенный мыслью физический труд» 
[5, с. 172]. Поэтому Павлышскую школу 
невозможно представить без часа любимого 
труда, который впоследствии стал элементом 
проектной деятельности.  

За время обучения ребятами сначала под 
руководством учителя, а затем и самостоятельно 
уже в начальной школе были созданы Сад 
матери, сад роз, «птичья лечебница», «Остров 
чудес», «Зеленый домик».  

Таким образом, нами был рассмотрен опыт 
формирования познавательных универсальных 
учебных действий младшего школьника в 
системе педагогических идей В.А. 
Сухомлинского.  

В таблице «Формирование универсальных 
познавательных учебных действий младшего 
школьника в контексте педагогических идей В.А. 
Сухомлинского» педагогический опыт В.А. 
Сухомлинского и Павлышской школы 
представлен в контексте форм, методов, приемов 
и средств. 
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Таблица 2. Формирование универсальных 
познавательных учебных действий младшего школьника 
в контексте педагогических идей В.А. Сухомлинского. 

 
Подробный анализ форм, методов, приемов 

и средств, применяемых В.А. Сухомлинским, 
позволил выделить ряд принципов, следование 
которым обеспечило В.А. Сухомлинскому и 
педагогическому коллективу Павлышской 
школы высокие результаты в процессе 
формирования познавательных универсальных 
учебных действий младшего школьника, среди 
которых общеучебные действия (смысловое 
чтение, построение устного и письменного 
высказывания), логические действия, решение 
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задач творческого и поискового характера 
(практико-ориентированные проектные задачи).  

Итак, учет возрастных и психологических 
особенностей младшего школьника, богатый 
эмоциональный фон, интеграция различных 
видов деятельности в процесс формирования 
познавательных универсальных учебных 
действий, гармония умственного и физического 
труда, диалогическое общение, принцип 
сознательности и активности, принцип 
наглядности, принцип индивидуальности, 
принцип системности и целостности, принцип 
связи обучения с жизнью посредством 
использования образовательного и 
развивающего потенциала природы позволяли 
В.А. Сухомлинскому воспитывать не только 
природную любознательность и раскрывать 
творческий потенциал младшего школьника, но 
и добиваться актуализации опыта своих 
воспитанников, прочного усвоения ими системы 
научных понятий.  

Система форм, методов и средств 
формирования познавательных универсальных 
учебных действий младшего школьника, 
разработанная В.А. Сухомлинским, была также 
направлена на развитие увлеченности 
познавательной деятельностью, на развитие 
творческой инициативы и критического 
мышления, а также на развитие оптимизма в 
преодолении трудностей познания и учения.  

Таким образом, в педагогическом наследии 
В.А. Сухомлинского представлен широкий 
спектр форм, методов, средств и приемов 
формирования познавательных универсальных 
учебных действий младшего школьника через 
воспитание любви и уважительного отношения к 
книге, слову, природе, через разностороннее 
развитие интеллекта, познавательной и 
творческой сферы личности младшего 
школьника. Перенос педагогических идей В.А. 
Сухомлинского в практику современного 
образовательного процесса мог бы 
способствовать не только формированию 
познавательных универсальных учебных 

действий младшего школьника, но и развитию их 
творческого потенциала.  

Однако сам В.А. Сухомлинский 
предостерегал от механического заимствования 
опыта. Формирование познавательных 
универсальных учебных действий младшего 
школьника на основе практического опыта В.А. 
Сухомлинского – это творчество, «а всякое 
творчество не терпит шаблона» [5, с. 109]. 
Поэтому заимствовать его идеи можно только 
творчески, с учетом потребностей, интересов и 
способностей современного младшего 
школьника, а также с учетом реалий 
современной системы образования. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ  ЯК 
ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 
Тетяна ЄСЄНАЛІЄВА (Донецьк) 

Розкрито питання психолого-педагогічних умов творчого розвитку школярів у контексті формування компетентної, 
творчої особистості випускника загальноосвітнього навчального закладу.  

Ключові слова: творчий розвиток особистості; умови формування та розвитку особистості; підходи до навчання; 
творча навчальна діяльність; творче самозростання. 
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Раскрыт вопрос психолого-педагогических условий творческого развития школьников в контексте формирования 
компетентной, творческой личности выпускника общеобразовательного учебного заведения. 

Ключевые слова: творческое развитие личности, условия формирования и развития личности; подходы к обучению; 
творческая учебная деятельность; творческое самовозрастанию. 
Проблема творчого розвитку особистості в 

сучасному світі стоїть гостро. Кожна 
цивілізована країна або та, яка хоче бути 
цивілізованою, дбає про творчий потенціал 
суспільства загалом і кожної людини зокрема. 
Усе це разом пов'язане із рівнем загальної освіти, 
увагою до розвитку творчих здібностей 
особистості, надання їй можливості виявляти їх. 
Окрім того, як свідчить досвід, людина, яка 
здатна генерувати ідеї, використовувати знання й 
уміння в нових ситуаціях, комфортно 
почувається в нестабільних соціальних умовах – 
швидше знаходить своє місце в суспільстві.  

Сучасне суспільство потребує такої 
особистості, яка б мала сформовані моральні 
якості та систему базових цінностей: природа, 
людина, праця, пізнання життя. 

Актуальність сприяння розвитку творчих 
здібностей обдарованих школярів зумовлена 
реаліями сьогодення, які вимагають від 
особистості не лише знань, але й усвідомлення 
нею власної ролі та відповідальних дій згідно з 
принципами життя та пріоритетом прав людини.  

Такі підходи знайшли відображення у 
Національній доктрині розвитку освіти України. 
Зокрема, у документі підкреслюється: «Держава 
повинна забезпечувати: ... підготовку 
кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, 
професійного розвитку, освоєння і впровадження 
інформаційних технологій, 
конкурентоспроможних на ринку праці; 
створення умов для розвитку обдарованих дітей і 
молоді...» та визначається головна мета 
української системи освіти, що полягає у 
створенні умов для розвитку і самореалізації 
кожної особистості [1, с. 80]. 

У Законі України «Про освіту» 
наголошується, що метою освіти є всебічний 
розвиток дитини як особистості, її нахилів, 
здібностей, талантів [1, с. 14]. 

Закон України «Про загальну середню 
освіту» на сучасному етапі відродження 
самостійності України потребує створення нової 
системи освіти, спрямованої на формування 
творчої особистості, а також забезпечення умов 
для найповнішого розкриття її здібностей, 
задоволення освітніх потреб [1, с. 60]. 

2013 рік оголошено в Україні роком дитячої 
творчості. 

Робота школи в сучасних умовах 
підпорядкована меті – створення умов для 
формування та розвитку особистості, реалізації її 
потенціалу. 

Завдання, що стоять перед 
загальноосвтнім навчальним закладом: 

 створення ситуації успіху для кожної 
дитини; 

 виявлення та сприяння розвитку 
обдарованих школярів; 

 сприяння самовираженню учнів у різних 
видах діяльності, задоволенню їх потреб, 
інтересів та стимулювання творчого 
самовдосконалення; 

 формування покоління майбутніх 
науковців та практиків, творчих, ініціативних, 
підприємливих, для різних галузей суспільного 
життя; 

 підвищення інтересу до поглибленого 
вивчення базових дисциплін, виявлення рівня 
сформованості вмінь дослідницької роботи через 
гуртки, факультативи, олімпіади тощо;  

 формування готовності до свідомого 
вибору майбутньої професії, стимулювання 
школярів до навчання у вищих навчальних 
закладах; 

 виховання компетентної особистості, 
здатної здійснювати самостійний вибір та 
приймати відповідальні рішення; 

 сприяння вдосконаленню навчально-
виховного процесу та застосуванню сучасних 
прийомів і методів навчання. 

Принципово важливим є такий аспект: у 
сучасній психології і педагогіці розвиток творчої 
особистості трактується як процес її 
самозростання на основі забезпечення 
відповідних умов: "Складність вирішення 
проблеми полягає також у тому, що мета 
розвитку якостей творчої особистості не може 
механічно нав’язуватись, ставитись ззовні перед 
дитиною, ігноруючи її як суб’єкта діяльності" 
[10, с. 143]. "Неможливо "зі сторони" розвивати 
здібності дитини. Власні здібності вона розвиває 
сама. А справа вихователя (педагога, батьків) – 
створити для цього всі необхідні умови" [15, 
с. 78]. Учень, вважають психологи, повинен 
визначитись як творча особистість (можливо, з 
допомогою вчителя), повірити у власні 
можливості, а потім їх творчо реалізувати під час 
навчання, одержуючи відповідну підтримку. 

Щоб в учня виникло бажання творчо 
самореалізуватись під час вивчення певного 
предмета, необхідно, вважають дидакти і 
психологи, виховати в нього пізнавальну 
потребу, розвинути інтерес до навчання, "жадобу 
пізнання" (за висловом В.О. Сухомлинського) [2; 
3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12 та ін.]. З цією метою 
потрібно створити передумови: налаштувати 
учнів, умотивувати важливість творчої 
діяльності, інакше кажучи, сприяти виникненню 
мотиву, забезпечити усвідомлений вибір 
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активної пізнавальної позиції кожним 
старшокласником у процесі навчання. 

На основі аналізу психолого-педагогічної 
літератури можна виділити основні шляхи 
творчої компетентності учнів [15, с.28]:  

- розв’язання творчих завдань (М.П.Гузик, 
М.І.Жалдак, В.М.Монахов, М.І.Шкіль, 
Т.Б.Волобуєва та ін.); 

-  впровадження розвивальних творчих 
ігор (Д.А. Балл, Т.Гергей, А.М.Довіяло, 
І.П.Підласий, С.Смірнов та інші);  

- індивідуальний підхід у навчанні 
(Ю.К.Бабан ський, X.І.Лійметс, І.Унт, 
Є.С.Рабунський, І.М.Чередов, О.О. Кірсанов, 
С.І.Подмазін);  

-  проблемний підхід (Ю.К.Бабанський , 
Д.В.Вількєєв, М.О.Данілов, І.Я.Лернер, 
М.Махмутов);  

- самостійна робота творчого характеру 
(С.Г. Шаповаленко, І.І. Тихонов та інші);  

- впровадження технічних засобів 
навчання (Л.П.Пресман, Е.Е.Соловйова, 
М.М.Шахмаєв та ін.) 

В педагогічній літературі виділені головні 
стратегії розвитку творчої компетентності учнів 
[15, с. 26]: прискорення (інтенсивні курси 
навчання за диференційованими програмами, 
спецкурси, факультативи, літні та зимові 
табори); поглиблення (поглиблене, профільне 
вивчення предметів); збагачення (якісно новий 
зміст навчання з виходом за рамки програми, 
внутрипредметні і міжпредметні зв’язки, 
навчання різноманітних засобів і прийомів 
роботи, залучення до участі у дослідницьких 
проектах, використання інтелектуальних 
тренінгів); проблематизація (оригінальні 
пояснення, пошук нового змісту та 
альтернативних інтерпретацій, наявність 
самостійних навчальних, тренінгових 
позанавчальних програм). 

Індивідуальний підхід щодо розвитку 
творчої компетентності учнів передбачає: різні 
рівні подачі нового матеріалу; регулювання 
швидкості подачі нового матеріалу, завдань; 
використання чотирирівневих завдань за 
ступенем складності та самостійного вибору 
учнем свого рівня; комп’ютерне тестування 
індивідуальних можливостей дітей; подача 
навчального матеріалу і завдань у двох видах: з 
використанням опорних схем і з урахуванням 
провідного типу мислення учнів. 

Очевидним є необхідність забезпечення 
відповідного психологічного фону занять, які 
розвивають творчі компетентності учнів Це 
передбачає створення умов для вільного 
вираження емоційних станів учнів, навчання 
засобам групової взаємодії, створення умов для 
вільного вибору засобів навчальної діяльності і 
рівня навчальних завдань, розвиток навичок 
використання наявних знань в нових умовах.  

З метою розвитку творчої компетентності 
учнів на уроках психологи рекомендують: 
створювати умови для випереджального 
розвитку здібних дітей; активізовувати 
пізнавальну самостійність, не подаючи нових 
знань в готовому вигляді; використовувати 
творчі, проблемні завдання; керувати 
самоосвітою учнів, навчати трансформувати 
особистий досвід і вивчений матеріал із різних 
джерел, творчо обґрунтовувати результати 
діяльності, конструювати новий досвід; 
розвивати навички контролю та самоконтролю; 
створювати умови для максимального 
напруження інтелектуальних сил; 
урізноманітнювати форми творчого 
співробітництва учнів; через рефлексивне 
управління навчальною діяльністю формувати 
навички самоорганізації, саморозвитку, 
самовизначення особистості у творчій 
діяльності. 

Розвиток інноваційного потенціалу учнів 
через формування творчої компетентності 
повинен мати науковий, системний, 
комплексний характер. Тому навчання дітей в 
умовах загальноосвітньої школи необхідно 
будувати на основі принципів індивідуалізації й 
диференціації навчально-виховного процесу. 

Індивідуалізація може здійснюватись за 
допомогою індивідуального навчального плану 
або навчальних програм. Важлива роль 
відводиться наставнику (тьютору) – 
висококваліфікованому спеціалісту, який на 
основі діалогу й спільного пошуку допомагає 
учню виробити найбільш ефективну стратегію 
розвитку. 

Заняття за вільним вибором – факультативні 
й особливо організація малих груп – дозволяють 
здійснювати диференціацію навчання. 
Перспективною є диференціація на основі 
профілізації навчання. Значні можливості щодо 
формування творчої компетентності містяться в 
таких формах роботи, як організація 
дослідницьких секцій, об’єднань учнів (клубів 
„Юний науковець”, „МАН-юніор”, „Крок до 
ЗНО”, „Школа олімпійського резерву” тощо). 

Перспективними шляхами розвитку творчої 
компетентності учнів і формування рис 
інноваційної особистості є також творчі 
розвивальні ігри, розв’язання творчих задач. 

Тільки інноваційна особистість здатна 
виховати інноваційну особистість, тільки 
творчий педагог може розвивати творчі 
компетентності учнів. Тому провідна роль у 
реалізації освітніх завдань належить учителеві, а 
усвідомлення ним цієї ролі є неодмінною 
умовою розв’язування як сьогоденних, так і 
перспективних завдань навчання й виховання 
учнів. 

Основні принципи та функції сприяння 
розвитку творчих здібностей школярів 
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Вихідні положення, які покладаються в 
основу забезпечення розвитку творчих 
здібностей школярів, базуються на 
загальнопедагогічних та дидактичних принципах 
освіти й визначаються загальними вимогами до 
формування компетентності, знань, умінь та 
мають низку специфічних принципів, зокрема: 

• зорієнтованість на позитивні дії 
(цілеспрямованість розвитку на соціальні 
очікування учнів, формування позитивного 
іміджу компетентної особистості, потреби 
вчитися впродовж усього життя); 

• демократичність (передбачення суб’єктно-
суб’єктних відносин між учасниками навчально-
виховного процесу); 

• гуманізм, що означає пріоритетність прав, 
свободи, творчий розвиток особистості, 
співвідношення освітніх вимог з можливостями 
та здібностями школярів; 

•дисциплінованість, що передбачає розвиток 
особистості в умовах узгодження змісту всіх 
видів роботи, спрямованої на розвиток творчо 
обдарованої дитини; 

• зв’язок з практичною діяльністю, що 
передбачає формування вмінь самостійно 
аналізувати, приймати відповідальні рішення і 
діяти відповідно до вимог сьогодення. 

Реалізація соціокультурних функцій 
навчально-виховного процесу спрямована на:  

• забезпечення фізичного та психофізичного 
здоров’я особистості; 

• задоволення пізнавальних потреб 
особистості; 

• формування моральних якостей та 
цінностей особистості, які є передумовою 
моральних вчинків, дій, помислів; 

• формування базових суспільних цінностей: 
природа, людина, Батьківщина, праця, пізнання, 
життя; 

• розвиток мотиваційно-емоційної сфери 
(задоволення від праці, орієнтація на 
досягнення); 

• розвиток творчих здібностей; 
• формування навичок спілкування в системі 

взаємин. 
Зміст роботи в напрямку забезпечення 

розвитку творчих здібностей обдарованих 
школярів 

Зміст роботи спрямований на виявлення, 
підтримку дитини; узагальнення, поширення 
кращого досвіду педагогічних працівників, що 
забезпечує розвиток особистості з урахуванням 
специфіки й рівня її здібностей та формування в 
молоді системи уявлень, сприяє становленню 
світоглядних орієнтацій, виробленню власної 
філософії життєдіяльності, самоідентифікації та 
самореалізації в кожній із сфер суспільного 
життя. 

Цій меті при застосуванні тренінгових 
методів діагностики виявлення й розвитку 
прихованої обдарованості підпорядковуються 
пошук, відбір та підтримка обдарованої дитини. 

Навчання й розвиток обдарованих дітей 
забезпечує розширене та поглиблене вивчення 
навчальних предметів з використанням таких 
методів, як проблемно-розвивальне, гуманно-
особистісне, проектне, індивідуальне навчання 
тощо. 

Організація навчальної діяльності поєднує 
два взаємопов’язаних напрями: набуття знань 
(провідних ідей, понять, теорій, законів) та 
практичне їх застосування. Це сприяє розвитку 
пізнавальних здібностей, логічного мислення, 
виробленню практичних умінь та навичок, 
необхідних для трудової діяльності, створює 
умови для формування в особистості вміння 
міркувати, аналізувати, співставляти, ставити 
запитання, шукати відповіді, критично та 
всебічно розглядати проблему, досліджувати та 
експериментувати, робити власні висновки, 
орієнтуватися й адаптуватися до нових 
соціальних умов. 

Шляхи формування творчої компетентності 
На рівні сім’ї: 
• створення стимулюючої духовної та 

морально-психологічної атмосфери; 
• побудова оптимального режиму життя, 

діяльності та розвитку учня; 
• інтеграція зусиль зі школою, позашкільним 

закладом; 
• забезпечення адекватної фінансової та 

матеріальної підтримки прагнень дитини; 
• оволодіння необхідним обсягом 

психолого-педагогічних знань, умінь і навичок 
щодо вивчення та підтримки школяра. 

  На рівні діяльності педагога: 
• створення ситуації успіху; 
• стимулювання інтелектуального й 

творчого пошуку, вміння бачити проблеми та 
шляхи їх розв’язання; 

• пріоритет відносин співробітництва, 
співтворчості; 

• визначення мети, розробка плану й режиму 
роботи школяра, забезпечення циклічності, 
тривалості навчання згідно з його віковими та 
індивідуальними особливостями; 

• наукова насиченість змісту освіти; 
• впровадження у навчально-виховний 

процес нових гуманістичних підходів, які б 
ґрунтувалися на принципах педагогіки співпраці; 

• модернізація форм, методів навчання та 
виховання; 

• створення належних умов для творчого 
розвитку особистості; 

• стимулювання постійного самоаналізу 
учнем своєї самоосвітньої діяльності. 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 110

На рівні діяльності адміністрації 
навчального закладу: 

• організація педагогічного процесу з метою 
забезпечення розвитку здібностей обдарованих 
школярів; 

• підбір педагогічних кадрів відповідного 
рівня, здатних сприяти творчій праці учнів, 
вивчення їх педагогічної майстерності;  

• забезпечення умов для самостійної 
діяльності педагогів, підвищення їх 
загальнокультурного та професійного рівня; 

• забезпечення участі обдарованої молоді у 
конкурсах, олімпіадах, спортивних заходах, 
конференціях, заочних та позашкільних формах 
навчання тощо. 

Прогнозований результат 
Результатом роботи з розвитку творчих 

здібностей школярів має стати випускник – 
сформована компетентна особистість, що любить 
свій край, шанує своїх близьких, рідну мову, 
пісню, змалечку прилучається до традицій та 
звичаїв рідного народу, до основних морально-
етичних цінностей, національної та світової 
культури, досягне успіху в житті.  
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ З ІДЕЯМИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ У ВНЗ 
Алла ЖЕЛАН (Миколаїв) 

У статті розглянуті основні положення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського з позицій можливостей 
ознайомлення з ними майбутніх учителів початкових класів під час навчання у ВНЗ. 

Ключові слова: педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського, виховання, навчальний процес, професійна підготовка. 
В статье рассмотрены основные положения педагогического наследия В.А. Сухомлинского с позиций возможностей 

ознакомления с ними будущих учителей начальных классов во время обучения в ВУЗе. 
Ключевые слова: педагогическое наследие В.А.Сухомлинского, воспитание, учебный процесс, профессиональная 

подготовка.  
Постановка проблеми. Напевно немає 

жодного науковця, коло інтересів якого пов'язане 
з проблемами освіти й виховання минувшини та 
сучасності, хто б не звернувся до доробку таких 
видатних педагогів як К.Ушинський, 
А.Макаренко, В.Сухомлинський. Цей факт 
обумовлений важливістю та актуальністю 

викладених ними педагогічних ідей та 
концепцій.  

Система професійної підготовки вчителів 
початкових класів направлена на аналіз та 
впровадження прогресивних поглядів педагогів 
минулого в сучасний навчально-виховний 
процес. В даній статті хочемо звернути увагу на 
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педагогічний досвід яскравого фахівця, 
талановитого педагога-гуманіста Василя 
Олександровича Сухомлинського та шляхи 
ознайомлення з його спадщиною студентів (на 
прикладі Інституту педагогічної освіти МНУ ім. 
В.О. Сухомлинського). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із 
проблеми. Діяльність та педагогічна спадщина 
В.О. Сухомлинського є предметом дослідження 
багатьох науковців як в Україні, так і за 
кордоном. Різні аспекти педагогічної концепції 
та творчої діяльності В.Сухомлинського 
ґрунтовно досліджені Е.Андреєвою, 
М.Антонцем, І.Антоновою, Р.Атояном, 
Є.Березняком, І.Бехом, Н.Бібік, Л.Бондар, 
А.Борисовським, М.Боришевським, В.Бутенком, 
В.Василенком, М.Вaшуленком, В.Волошиною, 
О.Дзеверіним, І.Зязюном, Н.Кодак, 
М.Красовицьким, М.Кузіним, В.Кузем, 
М.Любициною, Б.Наумовою, І.Остапйовським, 
Д.Пащенком, І.Печеніковою, А.Розенбергом, 
О.Савченко, Т.Самсоновою, М.Сметанським, 
О.Сухомлинською, В.Хайруліною, 
М.Ярмаченком та багатьма іншими. Значним 
внеском у вивчення життя, педагогічної 
діяльності та поглядів В. Сухомлинського стали 
праці Ю. Азарова, М. Антонця, І. Зязюна, 
О. Дзеверіна, В. Кузя, А. Розенберга, 
Є. Родчаніна, О. Савченко, С. Соловейчика, 
О. Сухомлинської та інших. Окремі аспекти 
реалізації принципу природовідповідності 
В.Сухомлинським у розумовому, моральному, 
трудовому, естетичному, фізичному, 
екологічному вихованні розглядаються у 
наукових роботах Є.Андреєвої, І.Беха. Л.Бондар, 
Т.Будняк, В.Бутенка, С.Карпенчук, 
Т.Когачевської, М.Левківського, С.Мельничука, 
М.Сметанського, М.Стельмаховича, Б.Тартаков-
ського; в дисертаційних роботах А.Бика, 
Г.Бондаренка, М.Дубінки, В.Василенка, 
Н.Василенко, К.Кривошеєнко, Т.Остапйовської, 
В.Лоскутова, О.Петренко, Л.Петрук, А.А.Семеза, 
І.Г.Слюсаренка, З.М.Шевців, К.А.Юр'євої та ін. 
Педагогічний доробок всесвітньовідомого 
педагога, в тому числі й окремі елементи 
реалізації принципу природовідповідності, 
знайшли своє відображення у працях зарубіжних 
вчених: Х. Франгоса, М. Ціандзі (Греція), 
Л. А. Мілкова (Болгарія), М. Библюка і 
С. Лашина (Польща), Е. Гартман, Р. Штайник та 
В. Іфферта (Німеччина), А. Кокеріля (Австралія), 
Д. Вайса, Дж. Маргуліса, Ю. Красовицького 
(США), Дж. Зайда, Дж. Данстена (Англія), 
Бі Шуджі та Ван Ігао (КНР).  

В Україні центрами вивчення педагогічного 
доробку педагога є Українська асоціація імені 
Василя Сухомлинського, Донецький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти, 
Кіровоградський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка та 
Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського (на їх базі проходять 
Міжнародні та Всеукраїнські педагогічні 
читання, присвячені Сухомлинському). Плідну 
роботу з вивчення та впровадження ідей педагога 
проводять викладачі та студенти Інституту 
педагогічної освіти Миколаївського 
національного університету імені 
В.О.Сухомлинського, а саме: існує лабораторія 
гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського, 
що розробляє і впроваджує технології 
персоніфікованого підходу у вивченні його 
педагогічної спадщини, проведення традиційних 
Сухомлинських читань "Педагогіка гуманності 
В.О.Сухомлинського" та олімпіад знавців 
творчості видатного педагога, конкурсу 
"В.О.Сухомлинський очима студентів", 
студентських проектів "Школа радості – школа 
майбутнього", круглих столів, екскурсій тощо 
[2]. 

Мета статті – розглянути основні 
положення педагогічної спадщини 
В.О.Сухомлинського з позицій можливостей 
ознайомлення з ними студентів – майбутніх 
вчителів початкових класів під час навчання у 
ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність 
видатного педагога В.Сухомлинського 
наповнила теорію та практику педагогічного 
процесу безліч ідеями, методами та прийомами, 
значення яких має важливий вплив на педагогіку 
сьогодення. Василь Олександрович був 
неординарною та талановитою особистістю, яка 
увібрала в себе якості чудового педагога, 
директора, вихователя, науковця та 
письменника. Його педагогічну спадщину 
становлять монографії, методичні посібники і 
статті, у яких викладено новаторські погляди на 
зміст, форми і методи виховання, навчання 
рідної мови у школі. Спираючись на власний 
досвід, він розробив педагогічну систему, суть 
якої полягає в застосуванні нових типів уроків та 
модернізації методів навчання. Найважливішими 
засобами навчання В.Сухомлинський вважав 
слово вчителя, словники, довідники, наочність, 
технічні засоби [1, с. 5].  

Під час навчання в Інституті педагогічної 
освіти Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлинського студенти 
на заняттях з таких предметів як "Вступ до 
спеціальності", "Основи педагогіки", "Історія 
педагогіки", "Теорія виховання", "Основи 
педагогічної майстерності", "Педагогіка 
В.О. Сухомлинського" знайомляться з 
основними положеннями педагогічних ідей 
видатного вчителя. 
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Так, розглядаючи теми "Особливості 
педагогічної професії", "Професійні вимоги до 
особистості сучасного вчителя" в процесі 
вивчення курсу "Вступ до спеціальності" 
викладачу доцільно зачитувати зі студентами 
яскраві сторінки творів В.Сухомлинського 
("Павлиська середня школа", "Праця душі" 
«Письмо про педагогічну етику», «Педагог – 
колектив – особистість»), акцентувати увагу на 
найцікавіших фрагментах біографії видатного 
педагога, намагаючись якомога глибше розкрити 
особистість вченого і письменника. Адже 
Сухомлинський – це не тільки видатний педагог-
практик, а й цікава людина, яка постійно 
удосконалювала себе, йшла на особисті жертви, 
переживала труднощі та нападки. І не дивлячись 
на це зберегла в душі любов до вихованців, своєї 
справи, вважаючи свою роботу важливою і 
необхідною для виховання дітей. 

Надаючи великого значення особистості 
педагога-вихователя, Василь Олександрович 
висував до нього певні вимоги: він повинен мати 
добру загальноосвітню, професійну і педагогічну 
підготовку, яка включала б в себе знання 
фізіологічний, психологічних, розумових 
можливостей і здібностей дитини; бути і 
вихователем, і вчителем; бути ініціативним, 
ерудованим, культурним, активним, енергійним, 
життєрадісним, гуманним і чуйним, вимогливим 
до себе і до вихованців, працювати творчо, з 
“вогником”, уміти аналізувати свою роботу і 
вивчати досвід інших фахівців, не боятися 
труднощів, мати педагогічний такт, бути 
прикладом для наслідування. А для цього 
потрібно багато працювати над собою, 
вдосконалювати себе і світ навколо себе [3].  

На практичних заняттях розглядаються 
цікаві педагогічні ситуації, описані в таких 
працях, як “Сто порад учителеві”, “Духовний 
світ школяра”, «Людина неповторна», 
проводяться дискусії на тему “Ідеал вчителя за 
В.О. Сухомлинським”, “Відмінності між цілями 
навчально-виховного процесу 50-70 років 
ХХ століття і сьогоденням”. 

Вивчаючи курс “Основи педагогіки” слід 
розглянути ставлення Василя Олександровича до 
педагогіки, яка "повинна стати наукою для всіх", 
з'ясувати, які основні педагогічні завдання 
потрібно вирішувати під час виховного процесу. 
В. Сухомлинський підійшов до дитинства як до 
цілісного, самодостатнього періоду життя 
людини. У працях “Серце віддаю дітям”, “На 
нашій совісті – людина”, “Виховання почуттів”, 
“Педагогіка серця”, “Народження громадянина”, 
“Рани дитячого серця”, “Народження добра”, 
“Батьківська педагогіка”, “Не бійтесь бути 
ласкавими”, “Обережно: дитина!” 
В.Сухомлинський відстоював самоцінність та 
значущість дитинства. У своїх педагогічних 
творах В.Сухомлинський створив ціннісний 

гармонійний образ дитинства – радісного, 
щасливого. «Дети не могут жить без радостей. 
Наше общество делает все для того, чтобы 
детство было счастливым» [4, с.92]. 

Розглядаючи основні педагогічні категорії, 
слід звернути увагу студентів на погляди 
Сухомлинського на виховання як на головний 
шляхперетворення суспільного устрою. Він 
виходив з переконання, що зміна світу, 
недосконалих суспільних відносин і норм 
можливо тільки через виховання нового 
покоління. 

Пріоритетне значення в педагогічній системі 
В.Сухомлинського належало соціально-
педагогічному забезпеченню процесів 
саморозвитку, самоактуалізації та 
самовихованню кожної підростаючої особистості 
шляхом організації основних видів їх активної 
життєдіяльності. Педагог був переконаний: 
активно проявляти себе, реалізувати свій 
потенціал, самостверджуватися – це життєва 
необхідність кожної здорової дитини. 
Результатом правильної організації виховання та 
навчання є активність особистості, її 
самовиявлення, самоствердження та 
самореалізація. В.Сухомлинський був глибоко 
переконаним, що вчитель для дитини повинен 
бути не лише наставником, а й авторитетом, 
майстром своєї справи, партнером в їх спільній 
діяльності: «Важная задача школы – воспитать 
человека пытливой, творческой, ищущей мысли. 
Я представляю себе детские годы как школу 
мышления, а учителя – как человека, заботливо 
формирующего организм и духовный мир своих 
воспитанников. Забота о развитии и укреплении 
мозга ребенка, о том, чтобы это зеркало, 
отражающее мир, всегда было чутким и 
восприимчивым – одна из главных обязанностей 
педагога [4, с.154].  

Під час знайомства з темою «Індивідуальні 
та вікові особливості дитини», слід зазначити, 
що, на думку педагога, дитина 
самостверджується, самовиявляється та 
самореалізується, розкриваючи свої духовні 
сили, тим самим впевнюється у власних силах. У 
своїх працях В.Сухомлинський неодноразово 
наголошував на тому, що для вчителя 
найголовніше – знати дитину: знати її силу і 
слабкості, розуміти її думки, переживання, 
бережливо доторкатися до її серця, це та 
найголовніша точка, де перетинаються теорія і 
практика педагогіки, де сходяться всі нитки 
педагогічного керівництва шкільним 
колективом.  

Підтвердження цього – думка 
В.Сухомлинського про те, що без знання дитини 
нема школи, нема виховання, немає справжнього 
педагога і педагогічного колективу, а знати 
дитину можна лише тоді, коли постійно 
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розвивається, збагачується педагогічна культура 
вчителя [4]. 

Цю тему слід продовжити під час вивчення 
предмету "Основи педагогічної майстерності". 
Аналізуючи такі праці, як «Духовний світ 
школяра», «Народний учитель», «Павлиська 
середня школа», «Розмова з молодим 
директором школи», слід виявити основні 
компоненти педагогічної майстерності вчителя: 
уміння побачити обдарованість дитини, 
визначити сферу застосування її інтелектуальних 
і творчих сил, вибрати найрезультативніший 
індивідуальний підхід для подальшого розвитку 
її здібностей та нахилів.  

Василь Олександрович важливим вважав 
єдність виховання й навчання з вивченням 
особистості дитини. Сучасна тенденція до 
врахування індивідуальних і особистісних 
особливостей учнів є одною з головних тем і 
його педагогіки. В цьому – вияв не тільки 
гуманістичного спрямування його виховних ідей, 
а й урахування палітри індивідуальних проявів 
кожної дитини.  

На лекційних та практичних заняттях з 
“Історії педагогіки” студенти мають можливість 
більш детально ознайомитись з життєвим і 
професійним шляхом В.О. Сухомлинського 
(аналіз праць “Абетка почуттів”, “Нагорода за 
добро”, “Народження громадянина”, “Серце 
віддаю дітям”, “Моя педагогічна віра”, “Лист про 
педагогічну етику”), з'ясувати, як активно 
сьогодні вивчається й аналізується його 
спадщина і педагогічний доробок, шляхи 
упровадження проголошених їм прогресивних 
ідей в педагогічних процес сучасних шкіл (статті 
педагогів-практиків у фахових журналах).  

Крім того майбутнім вчителям пропонується 
переглянути документальні фільми про 
В.Сухомлинського та Павлиську школу, 
написати твір-роздум “Моє перше знайомство з 
В.О.Сухомлинським”, написати власні казки для 
дітей, скласти узагальнюючу таблицю 
“Принципи та методи виховання 
В.О.Сухомлинського”, розробити тестові 
завдання на базі пройденого матеріалу, 
оформити стенд з висловами педагога. І як 
узагальнення теми “В.О.Сухомлинський – 
гуманіст, педагог, батько” – створення та захист 
мультимедійної презентації. 

Обов'язковим є звернення до ідей Василя 
Сухомлинського під час вивчення курсу “Теорія 
виховання”. Вчитель повинен направити увагу 
студентів на той факт, що становлення його 
виховної системи – це результат багаторічного 
досвіду та постійної самоосвіти. Увібравши в 
себе кращі здобутки педагогічної думки та 
практики попередників, теорія виховання 
Сухомлинського направлена на всебічний 
розвиток особистості і складається з таких 

нерозривний складових, як колективне 
(«Виховання колективізму у школярів»), трудове 
(«Виховання комуністичного відношення до 
праці»), естетичне («Серце віддаю дітям»), 
розумове, моральне, патріотичне, громадянське, 
родинне виховання («Народження громадянина», 
«Виховання радянського патріотизму в 
школярів», «Моральний ідеал молодого 
покоління», «Слово до батьків»). Педагог 
наголошував, що людина не виховується 
частинами, вона створюється синтетично всією 
сумою впливів. І тому слід організувати 
виховання таким чином, щоб вдосконалити 
систему особистості в цілому. Вирішальною в 
теорії виховання педагога є увага до кожної 
індивідуальності, піклування про кожного 
вихованця, чуйне, вдумливе ставлення до 
позитивних рис і недоліків кожної дитини.  

Використовуючи в своїй роботі чималий 
багаж виховних прийомів, В.О. Сухомлинський 
прагнув допомогти своєму вихованцю стати 
справжньою людиною, освіченою, 
добропорядною, патріотом своєї країни, бути 
ввічливим, добрим і вільним у своїх діях і 
думках. Він хотів, щоб діти любили життя і 
могли бути щасливими не тільки в майбутньому, 
але й кожного сьогоднішнього дня [4].  

Висновки. Теоретико-практична спадщина 
В.О. Сухомлинського була і залишається 
надійним підґрунтям для підготовки майбутніх 
вчителів. Вона детально вивчається на 
лекційних, практичних заняттях із загально 
педагогічних предметів та “ Історії педагогіки”. 
В стінах Інституту педагогічної освіти МНУ 
ім. В.О. Сухомлинського розробляються різні 
форми ознайомлення та опрацювання доробку 
видатного українського педагога. Такий підхід 
до викладання дає свої результати: у студентів 
виникає бажання глибше ознайомитися з 
творчістю В. Сухомлинського; складається 
особистий погляд на проблеми, що 
обговорюються, студенти активніше працюють 
на практичних заняттях, виникає бажання 
самостійно опрацювати додатковий матеріал.  
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УДК 37.018.1 

ВПЛИВ СІМЕЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Світлана ЗАЄЦЬ (Умань) 
Висвітлено вплив сімейного середовища на процес формування людської особистості. Визначено чинники та умови 

впливу сімейного середовища на особистість. Розглянуто залежність між структурою сім’ї та реалізацією функцій.  
Ключові слова: особистість, сімейне середовище, об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на особистість, 

структура та функції сім’ї, методи виховання, сімейні ролі, «виховна територія». 
Раскрыто влияние семейной среды на процесс формирования личности. Определены факторы и условия влияния 

семейной среды на личность. Рассмотрена зависимость между структурой семьи и реализацией функций. 
Ключевые слова: личность, семейная среда, объективные и субъективные факторы влияния на личность, структура и 

функции семьи, методы воспитания, семейные роли, «воспитательная территория». 
Постановка проблеми. Особистісний 

розвиток людини відбувається протягом усього 
життя. Особистість є одним з тих феноменів, що 
рідко витлумачуються однаково двома різними 
авторами. Усі визначення особистості так чи 
інакше обумовлюються двома протилежними 
поглядами на її розвиток. З погляду одних, 
кожна особистість формується і розвивається 
відповідно до її вроджених якостей здібностей, а 
соціальне оточення при цьому грає дуже 
незначну роль. Представники іншої точки зору 
цілком відкидають вроджені внутрішні риси і 
здібності особистості, вважаючи, що 
особистість – це продукт, який сформований у 
ході соціального розвитку. Очевидно, що це різні 
точки зору процесу формування особистості. 
Незважаючи на численні понятійні й інші 
розходження, що існують між ними майже всі 
психологічні теорії особистості єдині в одному: 
особистістю – людина не народжується, а стає в 
процесі свого життя. Це фактично означає 
визнання того, що особистісні якості і 
властивості людини як соціальної істоти 
здобуваються не генетичним шляхом, а 
внаслідок розвитку, тобто вони формуються і 
розвиваються.  

Формування особистості – є початковим 
етапом становлення особистісних властивостей 
людини. Особистісний розвиток проходить під 
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів 
сімейного середовища. До зовнішніх відносять: 
приналежність індивіда до визначеної культури, 
соціально-економічного класу й унікальність 
сімейного середовища. З іншого боку, внутрішні 
детермінанти включають генетичні, біологічні і 
фізичні особливості. Сім’я є базовим інститутом 
суспільства, без якого неможливо уявити 
існування і розвиток кожного індивіда і 
суспільства в цілому. Отже проблеми сім’ї та 
сімейного виховання дитини залишаються 
відкритими. За пошуком альтернативи 
відповідей звернемося до педагогічної класики 
«Батьківської педагогіки» Василя 
Олександровича Сухомлинського (1918–1970). 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Загальні питання сімейного виховання 
розглянуто у працях багатьох зарубіжних і 
вітчизняних класиків педагогічної та 
психологічної наук: Л. Виготського, 
А. Макаренка, І. Песталоцці, Я. Коменського та 
ін. До цих питань звертаються також наші 
сучасники: Е. Берн, Л. Божович, В. Титаренко, 
С. Максименко, В. Семиченко, А. Рацул. 

У системі взаємодії особистість – сім’я – 
суспільство. І. Підласий виділив недоліки 
сімейного середовища, як фактору впливу на 
виховання дитини. 

В. Кравець, В. Постовий акцентують увагу 
на класифікації сімейного середовища за 
структурою, типом влади та ознаками відносин. 

М. Фіцула розглядає педагогічно 
неспроможні, педагогічно пасивні, 
антипедагогічні сім’ї, які продукують 
педагогічно занедбаних дітей. 

Мета статті – на основі аналізу наукових 
джерел висвітлити вплив сімейного середовища 
на процес формування людської особистості. 

Головною структурною одиницею 
суспільства, що закладає основи ціннісно- 
мотиваційної сфери особистості, формує її 
характер, прийнято вважати сім’ю. Сім’я – це 
найменша клітина нашого суспільства, в якій як 
у фокусі, відображається все життя нашої країни 
(В. Сухомлинський) [5, с. 5]. 

Сімейне виховання це комплекс 
цілеспрямованих педагогічних впливів на дитину 
найближчого оточення.  

Виклад основного матеріалу. 
Безкорислива любов до дитини, яка вселяє їй 
почуття захищеності, створює атмосферу 
душевності, соціального і життєвого оптимізму. 
Взаємини дітей і дорослих у сім'ї є справжньою 
школою почуттів, найважливішим фактором, що 
формує емоційно-мотиваційну сферу людини, її 
ставлення до інших людей та життя. Все це є 
важливими передумовами розвитку 
індивідуальності дитини. В. Сухомлинський 
застерігав: « Любов батьків до дитини має бути 
мудрою. Де не має батьківської мудрості у 
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вихованні, така любов батьків до дітей морально 
уродує та калічить дітей» [5, с.30]. 

Природне включення дитини у 
найрізноманітніші людські стосунки. 
Відбувається це передусім завдяки участі дитини 
у спільних з дорослими видах діяльності. 
Багатоплановість життєвих ситуацій, які 
виникають в сімейному житті дитини, 
неможливо змоделювати в жодній досконалій 
виховній системі. Питання як поєднати 
вимогливість і доброту, строгість і ласку, 
покірливість і свободу у вихованні дітей 
хвилювало завжди. «Це можна назвати альфою і 
омегою сімейного виховання», – писав 
В. Сухомлинський у своїй відомій праці 
«Батьківській педагогіці» [5, с.27]. Мудрість 
виховання приходить з часом, але чи будуть 
чекати діти, чи можливо і чи не пізно виправити 
помилки.  

Сім’я має свою структуру, відповідні 
соціальні ролі її членів: чоловіка й дружини, 
батька й матері, сина й дочки, сестри й брата, 
дідусі й бабусі. На основі цих ролей складаються 
міжособистісні відносини в родині. Ступінь 
участі людини в житті родини може бути 
найрізноманітнішої, і залежно від цього родина 
може робити на людину більший або менший 
вплив. Багаторольова структура сімейного 
колективу, яка забезпечує багатогранність, 
постійність і тривалість його виховного впливу. 
Цей вплив відбувається у процесі взаємодії 
дитини і дорослих за найрізноманітніших 
життєвих ситуацій, щодня повторюється у різних 
формах. 

Виховання дитини в сім’ї – це можливість 
набуття дитиною позитивного досвіду і 
переживання негативних почуттів. Усе це 
відбувається в атмосфері довіри, гуманного 
ставлення до дитини, які є необхідними для 
набуття почуття впевненості, відповідальності, 
уміння долати життєві негаразди, гідно 
поводитися за будь-яких обставин. «Краса, – 
могутній засіб виховання чутливості душі, – 
писав видатний український педагог Василь 
Сухомлинський. – Це вершина, з якої ти можеш 
побачити те, чого без розуміння і почуття 
прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи 
не побачиш. Краса – це яскраве світло, що осяває 
світ. При цьому світлі тобі відкривається істина, 
правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш 
відданим і непримиренним. Краса вчить 
розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав 
красу гімнастикою душі, вона виправляє наш 
дух, нашу совість, наші почуття і переконання. 
Краса – це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і 
завдяки йому так чи інакше ставишся сам до 
себе» [5, с.35 ]. 

Головне, щоб дитина сприймала сім'ю як 
фактор її емоційного затишку, внутрішнього 

комфорту, гарантію того, що за будь-яких умов 
вона знайде тут розуміння, підтримку і захист. 

Виховні можливості сім'ї можуть бути 
реалізовані за наявності відповідних об'єктивних 
і суб'єктивних умов [4, с.39 ]. 

До об'єктивних умов реалізації виховного 
потенціалу в сім'ї належать: рівень матеріального 
достатку сім'ї (рівень і структура використання 
доходів, матеріальні умови життєдіяльності); 
забезпеченість дитячими дошкільними 
закладами, школами, закладами охорони 
здоров'я; кількість і склад (структура) сім'ї.  

Суб'єктивними умовами реалізації 
виховного потенціалу сім'ї є: громадянська 
спрямованість і культура батьків, їхнє прагнення 
бути авторитетними для своїх дітей, виховувати 
їх як гармонійних особистостей; загальний 
культурний потенціал, традиції, моральні та 
духовні цінності сім'ї; місце дитини в сімейному 
колективі, моральний авторитет батьків в її очах; 
педагогічна культура батьків. 

Гармонійна взаємодія об'єктивних і 
суб'єктивних чинників є передумовою 
формування і розвитку досконалої особистості. 
Однак з різних причин такої гармонійної єдності 
не існує. У різні історичні епохи ці причини 
мають свої специфічні особливості, хоч загалом 
їх джерела приблизно однакові та й наслідки 
мало чим відрізняються. Наприклад, соціально-
політична, економічна стабільність у суспільстві 
є передумовою матеріального благополуччя і 
сприятливого для розвитку дитини морального, 
психологічного клімату в сім'ї. За таких умов 
дитина має змогу відкривати для себе й 
опановувати механізми міжособистісної 
взаємодії, вчитися поводитися у конкретних 
життєвих ситуаціях на рівні цивілізаційної 
культури. Головним у цьому для неї є реальна 
життєва практика її батьків і найближчих 
родичів. 

Родина впливає на особистість дорослих не 
тільки у зв'язку з вихованням дітей. Більшу роль 
відіграють у родині взаємини між 
представниками різних поколінь, а також у 
межах того самого покоління (чоловіками, 
братами, сестрами, дідусями, бабусями). Родина 
як мала соціальна група впливає на своїх членів. 
Одночасно кожний з них своїми особистими 
якостями, своїм поведінки впливає на життя 
родини. Окремі члени цієї малої групи можуть 
сприяти формуванню духовних цінностей її 
членів, впливати на мету й життєві установи всієї 
родини [1, с.53 ] 

Всі етапи розвитку вимагають від людини 
адаптації до нових соціальних умов, що 
допомагають індивідові збагачуватися новим 
досвідом, ставати соціально більше зрілим. 
Багато етапів розвитку родини можна 
передбачати й навіть підготуватися до них. 
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Однак у житті бувають такі ситуації, які не 
піддаються передбаченню, тому що виникають 
миттєво, як би стихійно, наприклад, важка 
хвороба когось зі членів родини, народження 
хворої дитини, смерть близької людини, 
неприємності на роботі й т.п. Подібні явища 
також вимагають від членів родини адаптації, 
тому що їм доводиться вишукувати нові методи 
взаємин. Подолання кризової ситуації 
найчастіше підсилює згуртованість людей. 
Однак буває, що така ситуація стає поворотним 
пунктом у житті сім’ї призводить до її розпаду, 
дезорганізує її життя. 

Відомо, що на поведінку багатьох людей 
впливає присутність інших осіб. Багато індивідів 
поводяться в присутності інших людей інакше, 
ніж тоді, коли залишаються наодинці. Причому 
якщо людина відчуває доброзичливе відношення 
присутніх, то в неї найчастіше з'являється 
певний стимул до таких дій, які викличуть 
схвалення оточуючих людей і допоможуть їй 
стати кращою. Якщо ж людина відчуває 
недоброзичливе ставлення, то в неї з'являється 
опір, що проявляється різними способами. Добре 
вихована людина докладаючи зусиль зможе 
перебороти цей протест. 

У малій групі, де панують дружні взаємини, 
колектив чинить досить сильний вплив на 
індивіда. Це особливо проявляється у 
формуванні духовних цінностей, норм і зразків 
поведінки, стилю взаємин між людьми. Завдяки 
своїм особливостям родина як мала група 
створює своїм членам такі умови для емоційних 
потреб, які, допомагають людині відчувати свою 
приналежність до суспільства, підсилюють 
почуття її безпеки й спокою, викликають 
бажання надавати допомогу й підтримку іншим 
людям. 

Сімейне середовище відіграє колосальну 
роль у житті й діяльності суспільства. Функції 
сім’ї можна розглядати як з позиції реалізації 
цілей суспільства, так і з позиції виконання своїх 
обов'язків стосовно суспільства. Родина як 
мікроструктура задовольняє важливі соціальні 
потреби й виконує важливі соціальні функції [3, 
с.38]. 

Завдяки своїй репродуктивній функції 
родина є джерелом продовження людського 
життя. Це та соціальна група, що споконвічно 
формує особистість людини. Родина сприяє 
збільшенню творчих і продуктивних сил 
суспільства. Родина вводить у суспільство його 
нових членів, передаючи їм мова, вдачі й звичаї, 
основні зразки поводження, обов'язкові в даному 
суспільстві, уводить людини в мир духовних 
цінностей суспільства, контролює поводження 
своїх членів. Соціальні функції родини 
проявляються не тільки у відношенні дітей, але й 
відносно чоловіків, тому що життя в шлюбі є 
процесом, що грає більшу роль у житті 

суспільства. Одна з найголовніших функцій 
родини – створення умов для розвитку 
особистості всіх своїх членів. Родина 
задовольняє різні потреби людини. У шлюбі 
чоловік і дружина знаходять щастя інтимного 
спілкування. Народження дітей викличе радість 
не тільки від свідомості продовження свого роду, 
але й дає можливість впевненіше дивитися в 
майбутнє. У родині люди піклуються один про 
одного. Також у родині задовольняються різні 
потреби людини. У подружнім житті людини 
найбільше яскраво проявляється почуття любові 
й взаєморозуміння, визнання, поваги, почуття 
безпеки. Однак задоволення своїх потреб 
пов'язане з виконанням певних функцій родини. 

На жаль, родини не завжди виконують свої 
функції. У таких випадках виникає проблема 
асоціальної ролі родини. Не виконують своїх 
функцій родини, які не в змозі забезпечити своїм 
членам безпека, необхідні умови побуту й 
взаємодопомога, якщо в родині неправильно 
піднесені деякі цінності. Крім того, коли родина 
виховує емоційно незрілих людей з ослабленим 
почуттям небезпеки, з людськими якостями, 
далекими від суспільних норм, вона завдає 
шкоди своєму народу. 

Розглядаючи роль сім’ї в житті кожної 
людини, необхідно також відзначити її 
психологічну функцію, тому що саме в родині 
формуються всі ті якості особистості, які 
являють цінність для суспільства. 

Кожна людина протягом свого життя, як 
правило, є членом двох родин: батьківської, з 
якої вона походить, і родини, що вона створює 
сама. На життя в родині батьків доводяться 
періоди приблизно до юнацького віку. У період 
змужніння людина поступово знаходить 
самостійність. Ніж далі, тим більше життєвого, 
професійного й соціального досвіду накопичує 
людина, і все більшу роль для нього починає 
грати родина. 

Для розвитку родини дуже важливими 
етапами є: шлюб чоловіка й жінки; народження 
первістка; фаза вторинного подружнього життя 
після відокремлення дітей, настання їхньої 
самостійності. Окремим періодам у житті родини 
відповідають різні відрізки часу й різні потреби. 
Визначення тривалості окремих періодів життя 
родини ускладнюється через різні строки взяття 
шлюбу. У зв'язку із цим буває досить складно 
погодити розвиток родини з періодами розвитку 
особистості, однак узгодження даних циклів 
необхідно. 

Ролі батьків всеосяжні й багатобічні. Батьки 
відповідають за вибір дитиною життєвої позиції. 
Народження дитини й необхідність забезпечення 
їй умов для розвитку спричиняють певну 
реорганізацію домашнього життя. Але крім 
турботи про дітей, роль батьків поширюються й 
на формування особистості дитини, миру її 
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думок, почуттів, прагнень, на виховання 
власного "Я".  

Гармонійний розвиток особистості дитини 
пов'язано не тільки з батьківською присутністю й 
активною діяльністю в родині, але й 
погодженістю виховних дій кожного з батьків. 

Розбіжності у виховних методах і 
міжособистісних відносинах батьків не дають 
дитині зрозуміти й осмислити, що добре, а що – 
погано. Крім того, коли згода між батьками 
порушується, коли найближчі люди для дитини 
перебувають у сварці, не можуть бути опорою, 
тоді дитина почуває себе винною, що це 
відбувається із причин, що стосуються її, і не 
може почувати себе впевнено й у безпеці. А 
звідси й дитяча тривога, страхи й навіть 
невротичні симптоми. Для дитини дуже важливі 
взаємини між членами родини. І особливо 
важливо для неї розуміти, як дорослі ставляться 
до неї. 

Характер емоційного відношення батьків до 
дитини можна назвати батьківською позицією. 
Це один з найважливіших факторів, формуючих 
особистість дитини. Існує кілька варіацій цього 
фактора, від домінування до повної байдужності. 
І постійне нав'язування контактів, і повна їхня 
відсутність шкідливо дитині. Дуже важливо 
налагодити контакт із дитиною, щоб згодом 
можна було говорити про віддачу з боку дитини.  

Із самого раннього віку правильний процес 
розвитку дитини здійснюється в першу чергу 
завдяки турботам батьків. Маленька дитина 
вчиться у своїх батьків мислити, говорити, 
розуміти й контролювати свої реакції. 

Завдяки особистісним зразкам, якими є для 
неї батьки, вона вчиться правильному ставленню 
до інших членів родини, родичів, знайомих: кого 
любити, кого уникати, з ким водитися, кому 
виражати свою симпатію або антипатію, коли 
стримувати свої реакції. Сімейне середовище 
готовить дитину до майбутнього самостійного 
життя в суспільстві, передає йому духовні 
цінності, моральні норми, зразки поведінки, 
традиції, культуру свого суспільства. 

Направлені, погоджені виховні методи 
батьків сприяють формуванню в дитини 
розкутості, у той же час вона вчиться управляти 
своїми діями й учинками відповідно до 
моральних норм. У дитини формується світ 
цінностей. 

У цьому багатобічному розвитку батьки 
своєю поведінкою і власним прикладом надають 
дитині більшу допомогу. Однак деякі батьки 
можуть утруднити, гальмувати, навіть 
порушувати поведінку своїх дітей, сприяючи 
прояву патологічних рис особистості. 

Дитина, що виховується в родині, де 
особистісними зразками для неї є батьки, 
одержує підготовку до наступних соціальних 

ролей: жінки або чоловіка, як представника 
різної статі; дружини або чоловіка, як виконавців 
ролей подружжя; матері або батька. Крім того, 
досить сильним є соціальний тиск. Дітей 
звичайно хвалять за гарну поведінку, що 
відповідає їхній статі, і сварять за неналежні дії. 
Правильне статеве виховання дитини, 
формування почуття приналежності до своєї 
статі становлять одну з основ подальшого 
розвитку особистості дитини. 

«Педагогічні знання батьків особливо 
важливі в той період, коли батько і мати є 
єдиними вихователями своєї дитини. У віці до 6-
ти: років розумовий розвиток, духовне життя 
дітей в вирішальній мірі залежить від ... 
елементарної педагогічної культури матері і 
батька, яка виражається в мудрому розумінні 
надзвичайно складних душевних рухів людини, 
яка розвивається», – писав В. Сухомлинський [5, 
с.29]. 

У результаті розумного застосування 
заохочень розвиток людини як особистості 
можна прискорити, зробити більше успішним, 
ніж використовуючи покарання й заборони. 
Якщо все-таки виникає нестача у покаранні, то 
для посилення виховного ефекту покарання по 
можливості повинні випливати безпосередньо за 
провину, що заслуговує. Покарання більш 
ефективно в тому випадку, якщо провина, за яку 
дитина покарана, доступно їй пояснена. Дуже 
суворе покарання може викликати в дитини 
страх або озлоблення. Будь-який фізичний вплив 
формує в дитини переконання, що вона теж 
зможе діяти силою, коли її щось не влаштує. 

Методи дуже залежать від встановлених 
батьками виховних пріоритетів: одні хочуть 
виховати в дітей рису слухняність, тому методи 
їх спрямовані на те, щоб дитина безвідмовно 
виконувала вимоги дорослих. Інші вважають 
більш важливим бачити як дитина самостійно 
мислить, вчать виявляти ініціативу і, звичайно, 
знаходять для цього відповідні методи . 

Всіма батьками використовуються методи: 
переконання (пояснення, настанова, порада, 
розповідь, навіювання та інші); вправи і 
привчання, організація різних доручень і 
обов’язків дітей, режиму їх навчання, праці та 
відпочинку; заохочення (похвала, подарунки, 
цікава для дітей перспектива); покарання 
(позбавлення задоволень, відмова від дружби 
тощо, крім фізичного і морального насилля) 

Вибір і застосування методів сімейного 
виховання спирається на ряд загальних умов: 
Знання батьками своїх дітей; особистий досвід 
батьків; спільна діяльність; педагогічна культура 
батьків; вміння спілкуватися, частота, обсяг, 
мова, тема спілкування, інтереси. Сімейна 
педагогіка обережно підходить до покарання 
дітей і не схвалює методів, що є проявом 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 118

жорстокості, які шкодять фізичному і 
психічному здоров’ю дитини і принижують 
людську гідність. 

Взаємодія двох вихователів – батьків і 
педагогів – крок до взаєморозуміння, до набуття 
довіри, обміну духовними та емоційними 
цінностями, засвоєння педагогічного досвіду, 
знань, які вчитель і батьки передають один 
одному. Школа і сім’я мають єдину «виховну 
територію» і байдужість або зневага хоча б 
однієї із сторін до цих питань негативно 
позначаються на функціонуванні складових 
педагогічного трикутника „батьки – дитина – 
вчителі”, гальмують успішне формування і 
розвиток зростаючої особистості, її активне, 
суб’єктне входження в культуру суспільства, її 
індивідуалізацію [2, с.90]. 

Висновки. Таким чином зміни, що 
відбуваються сьогодні у світі у структурі і складі 
сім’ї, функціях сім’ї, сімейних ролях, доводять 
доцільність перегляду існуючого змісту 
сімейного виховання та розробки нової моделі 
взаємовідносин держави та інституту сім’ї. Це 
обумовило, зокрема, суспільні та наукові пошуки 
щодо: розв’язання проблем сімейного виховання; 
взаємодії школи і сім’ї; підвищення педагогічної 

культури батьків; створення консультативних 
центрів для батьків та осіб, що їх замінюють; 
розробки змісту програм підготовки молоді до 
сімейного життя та становлення особистості 
дитини. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Наталія ІВАНЕЦЬ (Миколаїв) 
Стаття присвячена дослідженню ідей В.Сухомлинського щодо формування і розвитку творчості у молодших 

школярів. Проаналізовано концепції формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В.Сухомлинського; 
визначено суть поняття “творчі здібності” як педагогічної категорії; висвітлено шляхи й засоби формування творчої 
особистості школяра (уроки мислення, дослідницька діяльність, технічна творчість, мистецтво, педагогічна творчість 
учителя).  

Ключові слова: творчість, творчі здібності, розвиток здібностей, особистість школяра, педагогічна творчість 
учителя. 

Статья посвящена исследованию идей В. Сухомлинского по формированию и развитию творчества у младших 
школьников. Проанализированы концепции формирования личности школьника в педагогическом наследии Сухомлинского, 
определена сущность понятия "творческие способности" как педагогической категории; освещены пути и средства 
формирования личности школьника (уроки мышления, исследовательская деятельность, техническое творчество, 
искусство, педагогическое творчество учителя). 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, развитие способностей, личность школьника, педагогическое 
творчество учителя. 
Постановка проблеми. Питання розвитку 

творчої особистості викликає гострий інтерес у 
всьому світі. Розв’язання її суттєве в зв’язку з 
тим, що головна умова прогресивного розвитку 
суспільства – людина, що здатна до творення. У 
сучасному світі необхідно від початку, з перших 
років життя людини, закладати основи розуміння 
світу як такого, що динамічно змінюється, в 
якому особистість перебуває в стані постійного 
творення цього світу і самого себе. 

Сьогодні в умовах величезних змін у 
соціальному, економічному та політичному 
житті України постала проблема радикальної 

перебудови у сфері освіти та виховання, мета 
якої – формувати конкурентно здібну, творчу 
особистість, яка спроможна до самовизначення, 
до самореалізації та самовдосконалення. 

Проголосивши людину найвищою цінністю, 
наша держава стала на шлях втілення 
гуманістичних ідей у педагогічну теорію і 
практику. Тому навчання у сучасній школі має 
забезпечувати оптимальні передумови для 
самореалізації особистості школяра, розкриття 
усіх закладених у ній природних задатків, її 
здатності до свободи, відповідальності й 
творчості. Розвиток творчих здібностей має бути 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 119

невід’ємною умовою змісту усіх навчальних 
предметів початкової школи, органічно 
доповнювати навчальний процес, щоб 
забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів 
та їхніх творчих можливостей. 

Аналіз останніх публікацій з проблеми 
показав, що дослідження особливостей розвитку 
творчої активності молодшого школяра 
здійснювались у працях Л.С. Виготського, 
Б.М. Теплова, С.Л. Рубінштейна, М.С. Лейтеса, 
педагогів Ш.О. Амонашвілі, Г.І. Щукіної, 
В.М. Дружиніна, В.Д. Шадрикова, І.Ф. Харла-
мова.  

На особливу увагу в цьому аспекті 
заслуговують педагогічні погляди й практичний 
досвід видатного педагога ХХ ст. 
В.О.Сухомлинського, ідеї якого впливали і 
значною мірою впливають на утвердження засад 
гуманістичної педагогіки. 

Педагогічні засади естетичного виховання 
як одного з дієвих чинників розвитку та 
формування творчої особистості школяра в 
спадщині В.Сухомлинського розкрито в працях 
Т.Будняк, С.Денисюк, М.Євтуха, Л.Масол, 
І.Наливайка та ін. 

Окремий напрям – наукові пошуки в галузі 
трудового виховання особистості в доробку 
В.Сухомлинського як складової розвитку її 
творчих потенцій, створення умов для розкриття 
творчих здібностей школярів (Л.Абрамова, 
Н.Калініченко, О.Максимчук, Л.Сіднєв, 
А.Соколовська та ін.). 

Важливого значення в межах дослідження 
проблеми формування творчої особистості 
школяра набуває виявлення можливостей та 
ефективності впливу на цей процес учителя – 
вихователя, здатного активізувати інтерес і 
потребу учнів у власному творчому розвитку. 
Саме тому проблема підготовки вчителя до 
формування творчої особистості школяра в 
спадщині В. Сухомлинського набула 
актуальності в працях Л. Бондар, 
М. Боришевського, А. Луцюка, С. Сисоєвої, 
Є. Юр’євої та ін. 

Мета статті – розкриття концептуальних 
засад формування творчої особистості 
молодшого школяра у педагогічній спадщині 
В.Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. Особливість 
змісту початкової освіти полягає в тому, що крім 
традиційних знань, умінь і навичок, в нього 
включаються принципово нові компоненти і 
досвід творчої діяльності, досвід емоційно – 
розумового ставлення до навколишнього світу. 
Це сприяє розвитку творчих здібностей. У 
процесі становлення сучасної національної 
школи на Україні особливої актуальності 
набувають численні положення із спадщини 
В.О. Сухомлинського. 

У педагогічній діяльності 
В. О. Сухомлинського проблема розвитку 
розумових і творчих здібностей постає як 
категорія педагогіки, психології, філософії. У 
працях «Сто порад вчителеві», «Павлиська 
середня школа», «Розмова з молодим 
директором», у статтях «На трьох китах», 
«Гармонія трьох начал», «Розумова праця в 
процесі навчання», «Розвиток індивідуальних 
здібностей і нахилів учнів» та інших В. 
Сухомлинський з різних точок зору розглядає 
проблему розумового розвитку учнів. [4, с. 74] 

Перш за все, дамо визначення ключовим 
поняттям даного дослідження:  

- творчі здібності – це індивідуальні 
психологічні здібності людини, що відповідають 
вимогам творчої діяльності й пов’язані зі 
створенням нового, оригінального продукту;  

- розвиток творчих здібностей – це вміння 
використовувати знання в нестандартних 
ситуаціях, розвиток психічних процесів. 

Повноцінний розвиток творчої особистості 
учня за В. О. Сухомлинським передбачає: 

- врахування вчителем психофізіологічних 
особливостей дітей даного віку; 

- визначення вчителем перспективних 
цілей розвитку творчих здібностей кожного 
учня; 

-  турботу про фізичне й емоційне 
здоров’я вихованців; 

- досягнення тісного взаємозв’язку 
мовленнєвої, розумової і трудової діяльності 
молодших школярів; 

- проведення уроків мислення в природі; 
- систему творчих робіт з розвитку 

мовлення; 
- стимулювання інтелектуальних та 

естетичних почуттів дитини. 
В. О. Сухомлинський виходив з того, що 

вчителям не слід чекати природного дозрівання 
психічних функцій дітей, а за допомогою 
відповідного розвивального середовища, змісту і 
методики навчання прискорювати їх розвиток. 
[4, с. 74] 

Якщо з самого дитинства творчому розвитку 
дитини не приділялося достатньої уваги, то 
розкрити його здібності в старшому віці буде 
трохи складніше. Це пов’язано з тим, що у 
маленьких дітей відсутній негативний досвід 
самовираження, і вони не бояться проявляти свої 
здібності. Так само в молодшому віці діти тільки 
починають пізнавати світ, а їх дії не скуті 
шаблонами та стереотипами, які з’являються з 
набуттям досвіду. Щоб викликати інтерес до 
творчості й розкрити здібності школяра, 
необхідно надати йому на деякий час повну 
свободу дій під час дозвілля і поспостерігати, 
якій діяльності він присвячує свій час. [7, с. 63] 
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В.О. Сухомлинський виняткову роль 
відводив впливу на розвиток дітей казок, які 
розкривають малюкам на достатньому рівні 
філософію життя, сутність загальнолюдських 
цінностей. Дуже часто ці твори – перлинки 
народжувались у колективній творчості з дітьми, 
у взаємодії з природою. Кожна дитина має 
прочитати в класі або вдома разом із дорослими 
казки з книг «Школа під голубим небом», «Чиста 
криниця». Кожна казка звернена не лише до 
дитини, а й до дорослих. У них сотні яскравих 
дитячих образів і життєвих ситуацій, які 
змушують замислитись про добро і зло, красу і 
велич людини, про ставлення до рідних, 
природи, до краси, до мови… [6, с. 284] 

«Я тисячу разів переконувався, – писав 
педагог, – що, населяючи навколишній світ 
фантастичними образами, творячи ці образи, діти 
відкривають не тільки красу, а й істину. Без 
казки, без гри, фантазії дитина не може жити»… 
[6, с. 285] 

Для розвитку уяви і фантазії педагог 
пропонував користуватися різними прийомами: 
створення ситуації фантазування, згортання 
«Школи радості» в момент найбільшого 
загострення інтересу дітей до предмета 
спостереження або праці, якою вони зайняті, 
відсутність часової регламентації у діяльності, 
«мандрування у хмарах» та ін. 

Великого значення Сухомлинський надавав 
розвивальному впливу музики і образотворчого 
мистецтва у змісті початкової освіти. Якщо 
проаналізувати деякі його висловлювання, то 
можна переконатися у виховних і розвивальних 
можливостях художньої педагогіки, педагогіки 
образів і почуттів. 

Василь Олександрович радив не обтяжувати 
дитину лавиною знань про предмет, а вміти 
відкрити перед нею в навколишньому світі щось 
одне, але так, щоб залишилось щось 
недомовлене, щоб дитині захотілося ще і ще 
повернутися до того, про що вона дізналася. 
Саме здатність молодшого школяра до 
знаходження невідомого у відомому, 
незвичайного у звичайному, до постановки 
запитань, які фіксують невідоме, виступають як 
ланка народження проблеми, як етап, з якого 
починається розгортання мислительного пошуку. 

Уміння бачити прекрасне навколо робить 
людину – мудрішою, добрішою, духовно 
багатшою. 

Щоб сформулювати творчі здібності, дитині 
необхідно якнайбільше вражень про 
навколишній світ під час виконання різних видів 
діяльності, які їй подобаються найбільше, а 
потім – в усіх притаманних учням видах 
діяльності (гра, малювання, конструювання, 
читання та розігрування сюжетів знайомих 
літературних творів, складання віршів, казок, 
робота з геометричним матеріалом, 

експериментування тощо). Формуючи в учнів 
інтерес до будь – якого з цих видів діяльності, 
вдається захопити дитину процесом творчості. 

Головною метою творчого розвитку є не 
надання дiтям максимуму нової iнформацiї, а 
залучення їх до процесу творчого пiзнання через 
набуття звички мiркувати, чiтко формувати 
питання. [7, с.65] 

Головне завдання вчителів початкової 
школи – у розкритті індивідуальності кожної 
дитини, тому що від того, якими будуть перші 
шкільні роки вихованців, залежить усе їхнє 
подальше навчання і майбутній життєвий шлях 

В. Сухомлинський писав, що кожна 
нормальна дитина іде в школу з вогником в душі, 
а завдання педагога цей вогник, підтримати, щоб 
він не згас. 

Робота над розвитком пізнавальних, 
творчих, інтелектуальних здібностей підвищує 
продуктивність праці учнів. Вони цікавляться, 
що буде завтра, придумують свої завдання, 
вірші, загадки. 

Творчі, пізнавальні, інтелектуальні 
здібності, як і інші здібності людини, вимагають 
постійного тренування. Завдання вчителя – 
збудити здібності своїх учнів, виховувати в них 
сміливість думки і впевненість у тому, що вони 
розв’яжуть кожну задачу, у тому числі і творчого 
характеру. 

Велика увага в педагогічній спадщині 
вченого відводиться якостям особистості 
учителя. Насамперед, педагог вимагав від 
учителя глибокого знання і розуміння 
закономірностей навчання і виховання дітей. 
Намагання визначити оптимальні підходи, які б 
дозволили розв'язати наявну суперечність між 
соціально-педагогічними запитами до 
особистісних професійних якостей сучасного 
вчителя та його діяльності і реальним станом, 
пов'язаним із спроможністю фахівця вирішувати 
сучасні завдання виховання, призвели до 
потреби по-новому оцінити вагомість творчих 
ідей, які містяться у педагогічній спадщині В. 
Сухомлинського. Він дійшов висновку про 
виключну роль саме особистісних якостей 
вчителя, його духовно-морального стрижня в 
досягненні результативності педагогічного 
впливу на особистість вихованця. [5, с. 11]  

Отже, узагальнюючи аналіз педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського, можна зробити 
висновки про те, що умовами організації 
розвитку творчих здібностей молодших 
школярів є емоціогенний, особистісно значущий 
для дітей зміст, естетичне предметно – 
розвивальне середовище, багатство життя 
шкільного колективу, творча, гуманна 
особистість учителя, різноманітні організаційні 
форми реалізації змісту (спілкування, навчання, 
праця, гра). 
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УДК 371.3 

ДОСЛІДНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Валерія ІРЗА (Краматорськ) 
У статті представлені теоретичні розробки та педагогічні підходи В.О. Сухомлинського до організації дослідної 

роботи в загальноосвітній школі. Розкрито основні напрямки дослідницької роботи учителів Павлиської середньої школи. 
Ключові слова: В.О. Сухомлинський, Павлиська школа, дослідна робота, пізнавальна діяльність, спостереження, 

дослідницький підхід. 
В статье представлены теоретические разработки и педагогические подходы В.А. Сухомлинского к организации 

опытной работы в общеобразовательной школе. Раскрыты основные направления исследовательской работы учителей 
Павлышской средней школы. 

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, Павлышская школа, опытная работа, познавательная деятельность, 
наблюдение, исследовательский подход. 
Постановка проблеми. Сучасний етап 

розвитку нашої держави характеризується 
інтеграцією в європейський освітньо-культурний 
простір. Продовжуються процеси гуманізації та 
демократизації освіти; пріоритетними стають 
нові цінності, зорієнтовані на самоосвіту, 
самовиховання та самореалізацію особистості; 
впроваджуються прогресивні концептуальні ідеї 
стосовно забезпечення розвитку освіти не лише в 
якості засобу отримання інформації, засвоєння 
певної системи знань, умінь і навичок, але й як 
процесу особистісно-орієнтованого розвитку та 
самовдосконалення індивіда.  

На цьому етапі важливими завданнями є 
пошук нових підходів до структурування знань, 
створення умов для розкриття творчих 
здібностей учнів, розвитку дослідницьких умінь, 
здатності до самостійного наукового пізнання. Ці 
завдання знайшли своє відображення у 
державних стандартах освіти, Національній 
доктрині розвитку освіти та Концептуальних 
засадах розвитку української педагогічної освіти. 

Це означає, що педагогічна діяльність 
учителя має бути спрямована не лише на 
засвоєння учнями знань з відповідного 
навчального предмета, але й на розвиток 
пізнавальної активності учнів, навичок 
самостійного пошуку нестандартних рішень, 
тобто на формування в учнів дослідницьких 
умінь.  

Пошуково-дослідна робота є складовою 
натуралістичної, екологічної, природоохоронної 
діяльності учнів, ґрунтується на принципах 
пізнання живої природи і функціонування живих 
систем, їх розвитку та взаємодії. Її основу 
становлять методи дослідження природи та 
спостереження [1, с. 62]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи дослідницької технології, її 
вплив на особистісний розвиток учнів 
розкриваються в роботах О. Анісімової, 
С. Бондар, А. Кіктенко, М. Пєхоти, 
Г. Цехмістрової. В їхніх працях розкривається 
сутність та зміст дослідницької діяльності, 
розглядаються її складові. Питанням організації 
дослідної роботи учнів присвячені праці 
Т. Гончарука, І. Сотніченко, І. Чернецького, 
А. Юрченко та інших.  

У працях О. Бугрія, С. Герасимової, 
Л. Фрідмана, Л. Шабашова розглядаються 
проблеми формування дослідницьких умінь 
учнів середньої школи, активізації дослідницької 
діяльності. Педагогічні підходи організації 
дослідництва в умовах сучасної сільської школи 
досліджують Г. Джевага, Л. Осипенко.  

Деякі аспекти підготовки вчителя до 
дослідної педагогічної діяльності розкриті у 
роботах В. Борисова, А. Лушнікова, К. Макагон, 
Л. Макарової, Г. Шишкіна.  

Достатньо актуальними в такому контексті 
стають теоретичні розробки і практичний досвід 
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роботи великого педагога-дослідника Василя 
Олександровича Сухомлинського. Різноманітним 
аспектам педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського присвячені історико-
педагогічні дослідження Н. Безлюдної, 
Г. Бондаренко, М. Дубінки, Г. Калмикова, 
В. Кіндрата, В. Кравцова, О. Сухомлинської, 
Г. Ткаченко та інших учених. Але аналіз 
літератури з досліджуваної проблеми свідчить 
про те, що питанням організації дослідної роботи 
вчителя та учнів у педагогічній спадщині 
В. Сухомлинського не приділяється достатньо 
уваги. 

Метою даної статті є висвітлення 
педагогічного доробку В. Сухомлинського щодо 
здійснення дослідної роботи у загальноосвітній 
школі, розкриття поглядів видатного вченого на 
дослідницький метод навчання як один з 
найефективніших методів пізнання. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
багаторічного досвіду роботи В. Сухомлинського 
дає підстави стверджувати, що проблема 
дослідної роботи вчителя та учнів – одна з 
найважливіших у педагогічній спадщині 
великого педагога. На думку вченого, навіть 
підготовка до школи повинна починатися не з 
навчання читанню та письму, а з практичної 
пізнавальної діяльності дитини. 

“Уже в 5–6-річному віці виділяється група 
дітей, яких ми називаємо дослідниками. Вони 
досліджують рослинний світ у саду, на городі. 
Ось малюки приходять у березні до школи, а 
починати їм учитися ще через півтора року. Вони 
збираються через день-два, а потім і щодня в 
шкільній теплиці, у саду. Висівають насіння 
зернових культур (пшениці, гречки, ячменю, 
проса) і плодових дерев (яблуні, груші, персика, 
вишні, черешні), висаджують чубуки винограду і 
живці троянд. Поливають ґрунт за допомогою 
насосів, спеціально зроблених для них, малят. 
Невдовзі з’являються перші сходи зернових 
культур, потім – плодових дерев, з’являється 
листя на живцях. 

Чим значніші результати цієї праці, тим 
більше в дітей запитань: чому одна рослина дає 
врожай уже першого року, а інша – тільки через 
кілька років? Чому персик за літо виростає на 
метр, а на дубку виростають лише чотири 
листочки? Чому колос пшениці не схожий на 
волоть проса? Чому в кавуна насіння в “солодкій 
коморі”, а в пшениці ніякої “комори” немає? У 
хвилину напруженого мислення над кожним з 
цих запитань думка дитини тисячі разів умить 
переключається, предмет досліджується з усіх 
боків. Дитина вчиться думати, спостерігаючи, і 
спостерігати, думаючи, – в цьому й полягає зміст 
уроків мислення” [2, с. 239]. 

Важливим завданням початкової школи, на 
думку В. Сухомлинського, є розвиток 
пізнавальних інтересів молодших школярів. 

Педагог зазначав, що джерелом дитячого 
інтересу є потреба дитини відчувати себе 
дослідником. “Дитина від своєї природи, – писав 
В. Сухомлинський, – допитливий дослідник, 
відкривач світу. Так нехай же перед нею 
відкривається чудовий світ у живих фарбах, 
яскравих і тремтливих звуках, у казці і грі, у 
власній творчості, в красі, яка надихає її серце, в 
прагненні робити добро людям. Через казку, 
фантазію, через неповторну дитячу творчість – 
певна дорога до серця дитини. Я буду так 
вводити малюків у навколишній світ, щоб вони 
кожного дня відкривали в ньому щось нове, щоб 
кожен наш крок був мандрівкою до 
першоджерел – до чудесної краси природи” 
[3, с. 32]. Виховне завдання він вбачав у тому, 
щоб “повсякчас підтримувати, поглиблювати 
бажання учня бути відкривачем, реалізовувати 
це його бажання спеціальними методами роботи” 
[4, с. 480]. Серед таких методів провідне місце 
займає спостереження, узагальнення, 
систематизація, порівняння. Окрім того, цікавим 
є його досвід оформлення кабінетів, в яких він 
радив створювати для учнів різні куточки 
(“Куточок Думки”, “Куточок Мрії”, “Куточок 
Важких Справ” тощо), наповнювати їх науково-
популярною літературою, залучати учнів до 
творчої пошукової діяльності, допомоги 
вчителям у підготовці до навчальних занять [5, 
с. 528]. 

 Спостереження та читання педагог називав 
основними засобами дослідної роботи учнів 
початкових класів. “Активне спостереження – це, 
по суті, перша діяльність дитини, в процесі якої 
вона ознайомлюється з навколишнім світом, 
передусім з природою. У поєднанні з вдумливим 
читанням спостережливість є міцною основою 
розвитку розумових здібностей дитини” [6, 
с. 408].  

В. Сухомлинський вважав, що необхідною 
умовою розумового розвитку дитини, 
передумовою ефективної організації 
дослідницького характеру навчальної праці є 
прагнення до пізнання. Педагог зазначав: “Чим 
більше діяльності, пов’язаної з активним 
пізнанням природи, тим більш глибоким і 
усвідомленим стає бачення навколишнього 
світу” [3, с. 138]. 

Великого значення науковець надавав 
дослідницькому підходу до сприйняття і 
розуміння явищ навколишнього світу. Під час 
проведення “уроків під відкритим небом” він 
реалізовував цей підхід, називаючи уроки-
спостереження, уроки-дослідження – читанням 
“Книги природи”. “Дуже важливо, щоб спосіб 
мислення учнів ґрунтувався на дослідженнях, 
пошуках, щоб усвідомленню наукової істинності 
передувало накопичення, аналіз, зіставлення і 
порівняння фактів. Спостерігаючи за явищами і 
картинами природи, дитина оволодіває формами 
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і процесами мислення, збагачується поняттями, 
кожне з яких наповнюється реальним 
розумінням причинно-наслідкових зв’язків, що 
підмічені пильним оком допитливого 
спостерігача” [3, с. 142]. 

Результативності дослідної роботи учнів 
сприяло продумане В. Сухомлинським 
різноманітне педагогічне інструментування, яке 
включало в себе такий методичний прийом, як 
створення на уроці проблемної ситуації, коли 
вчитель, пояснюючи, спеціально залишав 
частину матеріалу недомовленою. Це слугувало 
своєрідним стимулом для мислення школярів, 
породжувало у них численні запитання, 
викликало потребу продовжити роздуми в 
позаурочний час. Велике значення також мало 
спонукання учнів до самостійного складання 
завдань, підготовки наукових доповідей та 
рефератів, активної участі в дослідно-
експериментальній та винахідницькій діяльності. 
“Важко переоцінити роль знань, – пише 
В.О. Сухомлинський, – що узагальнюють 
численні факти, явища, події, якщо вони здобуті 
самостійними розумовими зусиллями учнів у 
процесі аналізу” [7, с. 60–61]. Саме тому на 
території Павлиської середньої школи, якій він 
присвятив більше двох десятиліть своєї праці та 
натхнення, були створені всі умови для розвитку 
дослідницьких умінь її вихованців. На шкільній 
ділянці, між плодовим садом і виноградником, 
були розміщені теплиця і зелена лабораторія. У 
теплиці вирощували квіти і овочі, проводили 
досліди. Зелена лабораторія – центр дослідної 
роботи юннатських та науково-предметних 
гуртків. У кімнаті – стелажі з ящиками для 
зразків ґрунтів, посуд, зразки ґрунтових сумішей, 
інвентар. З південного боку – засклена веранда. 
Взимку тут ставилися досліди, що вимагають 
зниженої температури для загартовування 
рослин; навесні це була ще одна теплиця для 
вирощування квіткової розсади. З веранди вхід в 
льох. Тут в льодовику ставилися біологічні та 
біохімічні досліди, зберігалися насіння та 
саджанці деяких рослин, для розвитку яких 
необхідне тривале витримування при низькій 
температурі.  

У зеленій лабораторії – сушильна камера 
для висушування насіння і плодів і для 
засушування окремих органів рослин (листя, 
гілок, коренів).  

Поруч з теплицею – парники, ґрунт яких 
зігрівається біологічним паливом. За парниками, 
в зелені плодового саду, будиночок навчально-
дослідної кролівничої ферми. 

Поруч з садом – навчально-дослідна ділянка 
площею 2 гектари. На ділянці – поля сівозміни 
зернових та технічних культур, плодорозсадник, 
дитяча фабрика добрив. Тут же розташовувалися 
радіолабораторія (зі шкільним радіовузлом), 

фотолабораторія, куточок образотворчих 
мистецтв і спортивний зал. 

Це далеко не повний перелік того, що 
Сухомлинський відносив до “навчально-
матеріальної бази” школи, який дає уявлення про 
“педагогічне середовище”, повне стимулів і 
можливостей задоволення найрізноманітніших 
інтересів школярів.  

Педагоги Павлиської школи вміли надати 
пізнавальній діяльності учнів пошуково-
дослідницький характер. З цією метою вони 
планували навчально-виховний процес як 
напружену розумову працю дітей, прагнучи 
пробудити у них бажання оволодівати знаннями, 
пізнавальну активність і творчу ініціативність, 
почуття віри у свої сили. В. Сухомлинський був 
переконаний, що дослідження є основою 
мислення, запорукою міцних та ґрунтовних 
знань. 

Велике значення В. Сухомлинський надавав 
дослідній роботі самого педагогічного 
колективу. Він вважав, що поєднання практичної 
роботи з науково-дослідною призводить до 
розуміння та правильного пояснення теоретичної 
сутності будь-якої педагогічної проблеми і 
сприяє розумовому заглибленню дослідника у 
суть справи, у конкретні питання навчання і 
виховання. Аналізуючи праці видатного 
педагога, можна зробити висновок, що дослідна 
робота учителів Павлиської школи 
здійснювалася за наступними напрямами:  

1. Індивідуальна дослідна робота. Метою 
цієї роботи було отримання нового наукового 
результату, поглиблення теоретичних знань, які 
дозволять вдосконалити навчально-виховний 
процес і дають можливість вчителю ефективно 
та якісно розв’язувати різні педагогічні ситуації. 
В. Сухомлинський вважав, що дослідна робота 
учителя повинна бути спрямована на вивчення 
індивідуальних особливостей кожного учня. І 
перше, на що необхідно звертати увагу – це 
здоров’я дитини. “Без знання здоров’я дитини 
неможливе правильне виховання. …залежно від 
стану здоров’я кожна дитина потребує не тільки 
індивідуального підходу, але й цілої системи 
захисних заходів, які б зберігали й зміцнювали 
здоров’я” [4, с. 511]. Не менш важливим є 
дослідження взаємовідносин у сім’ї, бо від цього, 
за переконанням ученого, залежать фізичне 
здоров’я та духовні інтереси дитини. Для того, 
щоб правильно та ефективно керувати 
розумовою діяльністю учнів, необхідно 
дослідити тип мислення кожної дитини 
(математичне чи художнє).  

Для того, щоб аналізувати та порівнювати 
результати спостережень, В. Сухомлинський 
пропонує вести педагогічний щоденник. 
“Щоденник допомагає зосередити думку, 
спрямувати розумові зусилля на щось одне. 
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Щоденник учить думати” [4, с. 530]. 
Педагогічний щоденник має вестися роками, він 
є джерелом роздумів та творчості. У щоденнику 
мають бути записи про пізнавальні інтереси 
учнів, міцність їх знань, особливості поведінки, 
відомості про батьків, умови проживання 
дитини. Окреме місце повинні займати дані про 
важких дітей.  

2. Колективна дослідницька діяльність – це 
дослідна робота над комплексною темою, метою 
якої є вивчення особистості учня. 
В. Сухомлинський вважав, що творчість 
педагогічного колективу невіддільна від 
наукового дослідження власної праці та 
глибокого вивчення дитини. Це обов’язкові 
елементи творчої діяльності кожного вчителя, 
вони спільні для колективної дослідної роботи 
вчителів школи. “Свій обов’язок педагогічний 
колектив убачає в тому, щоб усе, що стосується 
кожної дитини, – її мислення, її емоції, задатки, 
здібності, інтереси, нахили, захоплення знали всі 
педагоги” – зазначав видатний педагог [2, с. 56]. 
Тому двічі на місяць у Павлиській середній 
школі відбувався психологічний семінар або 
науково-педагогічна рада, на яких розглядалися 
проблеми розвитку особистості учня. На такому 
семінарі виступали класні керівники, які 
звітували про рівень вихованості класу та давали 
характеристику окремим учням. Про дітей 
висловлювали свої думки й вчителі-
предметники, які викладали в їхньому класі. 
Результатом такої педагогічної ради було 
визначення шляхів виховної роботи з окремими 
учнями.  

Колективна науково-дослідна робота у 
Павлиській школі починалася із постановки 
спільної мети (наприклад, дослідження ролі 
малювання у духовному житті учнів), вибору 
методів педагогічного дослідження 
(педагогічний експеримент, спостереження за 
діяльністю шкільних дитячих колективів, за 
участю дітей в праці та іграх, опитування та 
анкетування батьків, аналіз учнівських творів, 
узагальнення, порівняння, систематизація), 
колективне обговорення результатів роботи, 
загальні висновки [5, с. 527].  

Головним принципом керівництва 
колективною дослідною роботою вчителів 
В.Сухомлинський вважав індивідуальний підхід 
до кожного вчителя. Він підкреслював, що під 
час індивідуальної роботи з учителем директор 
має проаналізувати методи виховання, які 
використовує цей вчитель, і в той же час 
надавати йому необхідну практичну допомогу. 
“Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в 
нього не може не виникнути інтересу до 
теоретичного осмислення свого досвіду” [2, 

с. 72]. Після декількох років такої роботи вчителі 
готували доповіді, з якими виступали на 
теоретичному семінарі або на засіданні науково-
педагогічної ради. Кожна з таких доповідей була 
частиною колективної дослідної роботи і 
публікувалася у рукописному збірнику 
“Педагогічна думка”, який випускався в 
Павлиській школі. 

 Висновки. Аналізуючи педагогічну 
спадщину В. О. Сухомлинського, можна зробити 
висновок, що видатний вчений приділяв багато 
уваги проблемі організації дослідної роботи 
вчителів та учнів. У своїй педагогічній 
діяльності педагог створював умови для 
розвитку дослідницьких умінь школярів. 
Навчально-виховний процес в Павлиській школі 
мав пошуково-дослідницький характер, навіть 
матеріально-технічна база школи спонукала до 
проведення учнями дослідної роботи. Залучаючи 
учнів до цієї роботи, В. Сухомлинський дбав про 
створення гармонії знань, умінь та навичок. 

Дослідну роботу в Павлиській школі 
здійснювали й самі вчителі. Метою їхньої роботи 
було всебічне вивчення особистості учня, пошук 
шляхів виховного впливу на дитину та 
вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. Наступне дослідження полягає 
у вивченні питань організації дослідної роботи 
учнів середніх і старших класів на уроках 
суспільно-гуманітарного циклу в Павлиській 
школі. 
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УДК 378.14 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ 

Ірина КАЗАНЖИ (Миколаїв) 
У статті подано аналіз нових тенденцій розвитку теорії виховання, розкрито значення формування педагогічної 

креативності як пріоритетної складової готовності майбутнього вчителя початкової школи до професійної діяльності; 
запропоновано педагогічні умови розвитку творчого потенціалу студентів у позааудиторній роботі. 

Ключові слова: творчий потенціал, педагогічна креативність, позааудиторна робота, групові та індивідуальні 
форми, позааудиторної роботи, ціннісні орієнтації особистості. 

В статье подан анализ новых тенденций развития теории воспитания, раскрыто значение формирования 
педагогической креативности как приоритетной составной готовности будущего учителя начальной школы к 
профессиональной деятельности; предложены педагогические условия развития творческого потенциала студентов во 
внеаудиторной работе. 

Ключевые слова: творческий потенциал, педагогическая креативность, внеаудиторная работа, групповые и 
индивидуальные формы, внеаудиторной работы, ценностные ориентации личности. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Актуальною проблемою сучасної вищої 
школи є переорієнтація основних позицій 
професійної підготовки на те, щоб студент був у 
центрі навчально-педагогічного процесу, 
побудованого за індивідуальними потребами, 
мотивами, інтересами, прагненнями до вияву 
свого „Я”. Основне завдання вищого 
навчального закладу полягає в тому, щоб 
навчити студента бачити альтернативу вибору, 
планувати дії у навчанні, враховуючи власну 
особистість, оволодівати процесом творчого 
пошуку, формувати творчий потенціал 
майбутнього освітянина. Могутнім засобом 
формування творчих здібностей майбутніх 
учителів початкових класів є позааудиторна 
робота з педагогіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання проблеми. 
Проблема особистісної готовності майбутніх 
педагогів має широке висвітлення в теорії і 
практиці, є предметом  дослідження вчених у 
різних галузях (О.О. Абдулліна, Л.М. 
Ахмедзянова, І.Д. Бех, І.М. Богданова, Г.О. 
Гаєвський, А.Д. Ганюшкін, Л.Г. Гусєва, М.І. 
Дьяченко, І.А. Зязюн, Г.Г. Кіт, Н.В. Кічук, Н.В. 
Кузьміна, О. Мудрик, В.І. Шинкарук, Н. Фролова 
та ін.).  

Аналізуючи дисертаційні дослідження і 
наукові публікації останніх років, можна 
констатувати появу нових підходів до підготовки 
студентів до позаурочної діяльності. 

Питання творчого підходу до виховної 
діяльності у школі висвітлюється в багатьох 
дослідженнях на сучасному етапі. Форми 
активного вузівського навчання як передумови 
становлення творчої особистості майбутнього 
вчителя знайшли своє відображення у 
дослідженні Н.В.Кичук [2]. Серед шляхів 
формування творчої особистості студента 
Є.І.Коваленко  пропонує такі: 

- посилення уваги до формування 
особистісної готовності студента до педагогічної 
діяльності, його громадянської позиції, 
усвідомлення соціальних очікувань від 
професійно-педагогічної діяльності, 
педагогічного покликання, педагогічних 
здібностей. 

- збільшення питомої ваги творчих видів 
діяльності в навчальному процесі проблемних 
лекцій, семінарів, дискусій, ділових ігор, 
самостійної науково-дослідної діяльності, 
проблемні завдання під час контролю. 

- розв’язання завдань формування творчої 
особистості потребує і суттєвих зрушень у 
дидактичній системі вищого навчального 
закладу, відходу від традиційної лекційно-
семінарської системи навчання до гуманістичної 
особистісно орієнтованої, модульно-
розвивальної, в якій більша частина годин була 
визначена для самостійної роботи студентів [3]. 

На думку Г.В.Троцко, у вузівському 
навчальному процесі нерідко здійснюється 
розподілення за науками і навчальними 
предметами засвоєння знань і вмінь без 
орієнтування їх на предмет майбутньої 
педагогічної діяльності студента [4]. 
Компонентами гуманітарної, спеціальної, 
психолого-педагогічної і методичної підготовки 
не завжди органічно пов’язані між собою. Вони 
засвоюються, а потім існують паралельно, не 
сприяючи, а іноді навіть заважаючи створенню 
цілісної професійно спрямованої системи 
набутих знань і практичних умінь. Частина 
знань, одержаних в інституті, не будучи 
спрямованими на застосування в майбутній 
практичній діяльності, не включається до 
системи засвоюваного змісту освіти випускника 
і, як наслідок, втрачається. 

За висновком Г.В.Троцко, зараз існує 
чимало концепцій підготовки студентів 
педагогічних навчальних закладів до виховної 
роботи у школі. Це концепції: комплексного 
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підходу,: професійно-діяльнісного, 
інтенсифікації навчально-виховного процесу на 
основі цільового підходу, цілісності, цілісного 
“бачення” педагогічного процесу, виховання 
особистісної культури вчителя, формування 
педагогічної майстерності через спеціальні 
вправи в контрольованих умовах, 
професіоналізації поза аудиторної роботи з 
педагогіки  [4]. 

На думку вчених, що досліджують питання 
теорії і методології професійної підготовки, 
пріоритетною формою розвитку системи освіти 
повинно стати створення інтегративних курсів, 
що віддзеркалюють динамізм сучасної наукової 
парадигми, багатогранність її внутрішніх 
взаємозв’язків. Сьогодні у структуруванні знань 
повинен використовуватися принципово інший 
підхід, а саме – філософська інтеграція 
різнорідних галузей знань і окремих теоретичних 
систем, точок зору на природу людини, 
суспільство (Гончаренко С.У., Мальований Ю.І.) 
[1]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз психолого-
педагогічної літератури з питань підготовки 
майбутніх учителів до виховної роботи дав змогу 
дійти висновку, що напрацьовані матеріали 
потребують подальшого осмислення й аналізу. 
Більшість дослідників, виділяючи одну якусь 
частину чи певний напрямок, роблять саме цей 
аспект головним, тоді як насправді вони є 
сторонами єдиного складного технологічного 
процесу; інші дослідники, намагаючись створити 
систему, здійснити комплексний підхід до 
проблеми, не враховують важливих деталей. 

В умовах значно зміненого соціально-
політичного та екологічного середовища до 
майбутнього вчителя висуваються більш широкі 
вимоги. Це не тільки володіння обсягом 
загальнонаукових і спеціальних знань, який 
постійно збільшується, але й моральна чистота, 
вимоглива доброта, душевна щирість, любов до 
дітей. Усе це має професійний статус. Успіх 
реалізації  усіх ланок педагогічної підготовки 
студентів визначається впровадженням у 
практику навчання нових підходів до його 
організації і сучасних педагогічних технологій. 
Розробляючи і впроваджуючи нові технології у 
навчальний процес педагогічного університету, 
слід подбати про те, щоб змінити  ставлення 
студентів до педагогічної роботи, стимулювати 
позитивну мотивацію і прагнення займатися 
позаурочною виховною роботою з повною 
віддачею сил і творчості, забезпечити ситуацію 
успіху для кожного студента. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз теоретичних 
положень щодо формування творчого потенціалу 
майбутніх учителів початкових класів, розкриття 
результатів експериментальної роботи щодо 

формування професійної готовності майбутніх 
освітян у позааудиторній роботі з педагогіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Систематичність підготовки фахівця вимагала 
включення самих студентів у позаурочну 
виховну діяльність. В ході експериментальної 
роботи був передбачений поступовий перехід від 
теоретичного й методичного  озброєння 
майбутніх фахівців до активного проведення 
позаурочних виховних заходів у початкових 
класах базових шкіл: на першому етапі це були 
завдання, пов’язані з відвідуванням виховних 
заходів досвідчених учителів; на наступному 
етапі – створення сценаріїв; розв’язання 
психолого-педагогічних завдань з позаурочної 
виховної роботи, участь у рольових і ділових 
іграх навчального характеру; самостійне 
проведення фрагментів виховних заходів; перші 
спроби  у проведенні самостійних заходів і 
найвищий щабель – розробка і самостійне 
проведення комплексних позаурочних виховних 
заходів з молодшими школярами. 

Впроваджуючи інструментальну модель 
підготовки майбутніх учителів до позаурочної 
виховної роботи з молодшими школярами ми 
дійшли висновку, що навіть  дуже чітко 
організований навчальний процес не може в 
повній мірі забезпечити розв’язання усіх завдань 
на шляху досягнення  професійно-виховної 
компетентності, становлення творчої особистості  
майбутнього фахівця початкової школи. Дієвою 
складовою у загальній системі підготовки 
вчителів до позаурочної виховної роботи ми  
вбачали позааудиторну роботу з педагогіки, 
методики виховної роботи. Позааудиторна 
робота ґрунтувалася на принципах 
добровільності, свободи вибору, врахуванні 
інтересів та здібностей студентів. Це не лише 
позитивно позначалося на формуванні їхніх 
умінь та навичок, а й за відповідних умов 
трансформувалося у професійну спрямованість, 
потребу  в створенні власних підходів до 
організації позаурочної виховної роботи в 
початкових класах. 

З метою забезпечення активного залучення 
студентів до позааудиторної роботи 
використовувалися різноманітні організаційні 
форми: 

1. колективні – педагогічні читання, 
зустрічі з педагогами-новаторами, педагогічні 
конкурси; 

2. групові – педагогічний гурток, 
проблемна група; 

3. індивідуальні – авторська програма з 
виховання, творчий звіт про пед. практику.  

У процесі експериментальної роботи  
використовувалися пріоритетні форми 
колективної позааудиторної роботи, а саме: 
педагогічні читання, творчі зустрічі з кращими 
вчителями початкових класів, засідання клубів 
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веселих та кмітливих на педагогічну тематику, 
педагогічний гурток та засідання проблемних 
груп. У процесі підготовки до наукових 
повідомлень кожному студенту надавалася 
можливість вільного вибору проблеми для 
обговорення, пропонувалося висловити власні 
критичні судження, аргументувати висновки. 

Педагогічні читання – це важлива форма 
позааудиторної роботи щодо формування у 
майбутніх педагогів позитивного ставлення до 
обраної професії, поглибленого інтересу до 
психолого-педагогічної літератури. Означеною 
формою роботи можна охопити студентів майже 
всіх  курсів. Педагогічні читання можуть бути 
груповими, факультетськими, 
загальноуніверситетськими. Результативність їх 
визначається правильним добором літератури 
для обговорення. Правильно організоване 
читання будить педагогічну думку, позитивно 
впливає на сприймання  і стимулює розвиток 
провідних психічних процесів. Слід зазначити, 
що між ступенем сформованості педагогічного 
світогляду вчителя і успішністю виконання ним 
професійних функцій існує пряма залежність. 

- Тому навчити студента читати 
педагогічну літературу, розвивати його 
допитливість, формувати потребу у духовному 
збагаченні – важлива складова у професійній 
підготовці майбутнього вчителя. Традиційними 
стали на ІV курсі педагогічні читання за 
творчістю В.О.Сухомлинського, великим 
інтересом і активністю студентів 
характеризуються педагогічні читання за 
творчістю  Я.Корчака.  

Аналіз статей, книг на педагогічні теми 
сприяє вирішенню цілої низки професійно-
педагогічних завдань, формує у майбутніх 
учителів початкових класів педагогічне бачення 
– важливу професійну якість педагога. 
Педагогічні читання мають в цьому напрямку 
великі виховні можливості. Дуже важливо   при 
обговоренні книг педагогічної тематики вміти 
зробити правильний акцент на основній ідеї 
обговореного твору, розкрити нові боки 
педагогічної дійсності, активізувати у студентів 
професійні почуття, нові думки, бажання 
удосконалювати свої знання. 

Зустрічі з педагогами-новаторами – одна з 
найпопулярніших і найцікавіших форм 
позааудиторної роботи в педагогічному 
університеті. Зустріч із кращими  вчителями 
початкових класів міста і області проводилися 
декілька разів у навчальному році. Вчителів 
запрошували до університету, спостерігали 
змістовні позаурочні виховні заходи вчителів у 
базових школах, створили на кафедрі педагогіки 
і методики початкового навчання  куточок 
передового досвіду. 

Педагогічні конкурси стали однією з форм 
удосконалення професійної майстерності, 
закріплення виховних умінь і навичок. Конкурси 
забезпечували умови, в яких кожний учасник мав 
можливість перевірити свої знання, вміння, 
педагогічні здібності. Ефективність цієї форми 
позаурочної роботи забезпечувалася наявністю 
змістовної програми, її професійною 
спрямованістю. До програми таких конкурсів 
входили не лише повідомлення певної 
інформації, а головним чином, формування 
найбільш важливих професійних умінь, 
необхідних  студентам для організації 
позаурочної виховної роботи з дітьми. 
Наприклад, основними етапами у програмі 
конкурсу були: привітання команд,  змагання на 
педагогічну кмітливість; конкурс капітанів 
команд, домашнє завдання,  (перші батьківські 
збори, педагогічні етюди); конкурс “Як би ви 
вдіяли?”; конкурс “Краса  очима педагогів”, 
“Педагогічні мандри”.  

В дослідженні зроблено спробу виявити 
педагогічні умови, що сприяли формуванню 
педагогічної креативності як діяльнісного факту 
професійного розвитку студентів в умовах 
вищого навчального закладу. Позитивні ціннісні 
орієнтації студентів можна розвивати, формуючи 
інтелектуальну, соціальну і професійну 
креативність, в межах якої домінує педагогічна 
креативність. Педагогіка творчості – наука по 
створення інноваційних теорій, систем, 
технологій навчально0-виховного процесу. 
Важливою рисою педагогіки творчості є 
людяність і гуманізм, спрямовані на реалізацію і 
самореалізацію „Я-концепції” педагога і 
вихованця. Педагогічну креативність ми 
розглядаємо як системну творчість в гуманній 
педагогічній діяльності. [9] 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму 

Отже, в ході нашого дослідження 
проаналізовано нові тенденції розвитку 
позааудиторної роботи у вищому педагогічному 
навчальному закладі, визначено шляхи 
формування творчого потенціалу особистості 
майбутнього вчителя початкової школи, 
окреслено складові педагогічної креативності, 
визначено педагогічні умови формування 
творчого потенціалу студентів спеціальності 
„початкове навчання” у позааудиторній роботі. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

Лариса КАЛІНІНА (Миколаїв) 
У статті визначено актуальність обраної теми, зроблено короткий огляд психолого–педагогічної літератури та 

досліджуються проблеми використання театрального мистецтва для естетичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку. 

Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, театральне мистецтво, естетичне виховання, театрально-сценічна 
діяльність. 

В статье определена актуальность выбраной темы, сделан короткий обзор психолого-педагогической литературы и 
исследуются проблемы использования театрального искусства для эстетического воспитания детей младшего 
школьного возраста. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, театральное искусство, эстетическое воспитание, 
театрально-сценическая деятельность. 
Актуальність теми дослідження. Процеси 

відродження України зумовлюють гостру 
необхідність духовного оновлення суспільства. 
Актуальною проблемою на сьогоднішній день є 
пошук перспективних шляхів та виявлення 
ефективних умов, які сприятимуть формуванню 
у підростаючих поколінь системи спеціальних 
знань в різних галузях мистецтва, розвитку 
творчої активності та мислення, світоглядних 
орієнтацій, системи духовних цінностей, а також 
розвитку творчих здібностей. 

Відродження та розвиток національної 
освіти і культури неможливо здійснювати без 
виховання духовно багатої й інтелектуально 
розвиненої особистості. Саме тому естетичне 
виховання є необхідною умовою громадянського 
становлення підростаючих поколінь. Залучення 
особистості до творчої праці, різних видів 
естетичної та творчої діяльності розглядається на 
сучасному етапі як необхідна умова естетичної 
вихованості людини. 

Сучасна система навчання і виховання в 
Україні повинна забезпечувати прилучення 
молоді до світової культури й загальнолюдських 
цінностей, а найважливішим засобом цього є 
відродження гуманістичної освітньої системи. 
Тому особливо актуальним на сучасному етапі є 
вивчення і впровадження педагогічної спадщини 
видатного педагога-гуманіста В. Сухомлинсь-
кого у роботу сучасних освітніх закладів. 

Видатний педагог порівнював мистецтво з 
часом та простором, в якому живе краса 
людського духу; мистецтво випрямляє душу 
людини як гімнастика тіло, а пізнаючи цінності 
мистецтва, людина пізнає людське в людині, 

підносить себе до прекрасного, переживає 
естетичну насолоду [3]. 

Слід зазначити, що основи естетичної 
культури людини формуються у дитинстві, тому 
естетичний розвиток та виховання дітей 
молодшого шкільного віку має виключне 
значення. Саме в цей період діти роблять свої 
перші кроки, входячи до світу прекрасного і від 
того, якими будуть ці перші крокі, залежать їх 
естетичні запити, смаки та уподобання коли діти 
стануть дорослими людьми. 

Василь Олександрович був переконаний у 
тому, що потенціал мистецтва тісно пов’язаний 
із художньо-естетичним і морально-етичним 
вихованням школярів, що неможливо 
здійснювати гармонійний розвиток людини 
засобами мистецтва, не враховуючи досвід 
минулих поколінь [4]. 

Слід зазначити, що досліджено важливі 
аспекти зазначеної проблеми, проте місце і роль 
театрального мистецтва та театрально-сценічної 
діяльності у системі естетичного виховання 
молодших школярів досліджено ще не в 
достатній мірі , що і обумовило звернення до 
даної проблематики. 

Метою даної статті є розкриття 
особливостей та педагогічних перспектив щодо 
естетичного розвитку молодших школярів 
засобами театрального мистецтва, спираючись 
на педагогічну спадщину В. Сухомлинського.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Використання театрального мистецтва у 
практиці естетичного виховання з акцентом на 
творчий розвиток особистості розглядали 
дослідники В. Абрамян, Р. Баталов, А. Гончаров, 
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Г. Балл, І .Бех, С. Гончаренко, Б. Захава, 
А. Капська, З. Корогодський, Н. Ксенофонтова, 
Ю. Мальванний, М. Пташин, та інші. 

Творчий досвід видатних діячів 
театрального мистецтва К. Станіславського, 
В. Немировича-Данченко, традиції українського 
театру та його кращих представників Л. Курбаса, 
П. Саксаганського, М. Крушельницького, Г. Юри 
склалися в чітку театрально-сценічну систему 
наукових узагальнень, щодо виховання 
підростаючого покоління і висвітлення ролі 
національного мистецтва у духовному збагаченні 
учасників театральних колективів та глядачів, 
відродження української культури. Це питання 
розкрито у дослідженнях Р. Коломієць, 
П. Кравчук, В. Неллі, Л. Танюка, Е. Язовецького. 

Видатні педагоги С. Ананьїн, Г. Фридрих, 
В. Пирогов, Н. Корф, Я. Коменский, 
К. Ушинський, Л. Чепіга звертали увагу на роль 
театрального мистецтва у естетичному вихованні 
дітей старшого дошкільного вікута молодших 
школярів. А творча, театрально-сценічна робота 
з дітьми розглядалась ними як один із шляхів 
формування і розвитку особистості.  

В останні роки театральне мистецтво 
вивчається як серйозна проблема 
(Л. Гайнетдінова, А. Ершова, Н. Миропольська, 
Л. Нікольський, Т. Пеня та ін.). 

Крім того, слід зазначити, що досвід 
сучасної педагогічної практики (Ш. Амонашвілі, 
Л. Потоцька, Е. Сазонов, Т. Соловків, 
М. Татарченко, Л. Чуриліна,) переконливо 
доводить, що саме щодо вирішення навчально-
виховних завдань – засвоєння літер, граматики, 
арифметики, розвитку культури мовлення, 
виховання загальної культури, прилучення дітей 
молодшого шкільного віку до національних 
традицій, звичаїв необхідно звертатися до 
засобів театрального мистецтва. 

Питання використання театру та театрально-
сценічної діяльності у навчанні та вихованні 
розглянуті в працях О. Котикової, 
І. Люблінського, Л. Масол, О. Михайлової, 
К. Тусків, Ю. Рубіної, М. Стуль та інших. 

Проблему естетичного виховання дітей 
досліджували Н. Абрамян, М. Батіашвілі, 
О. Комаровська, М. Шевченко, А. Михайлова, 
Ф. Мувейт, О. Хижна та ін.. Питання щодо 
підвищення виховного впливу театру на глядачів 
прозглядалось та аналізувалось мистецтво-
знавцями В. Пименовим, Ю. Юзовсь-ким, 
естетичний вплив вистави на дітей – глядачів 
досліджували О. Комаровська, І. Любинський, 
Ю. Рубіна. 

Проблеми залучення дітей до занять 
театром, з метою їх морально-естетичного 
розвитку розглянуто у дослідженнях 
А. Баранової, Н. Абрам’ян, Н. Миропольскької, 
С. Нікіфорової, Н. Сорокіної та ін.. 

Виклад основного матеріалу На думку 
М. Бахтіна театральне мистецтво за своєю 
природою близько до дитячої творчої гри, яка 
має велике значення для виховання багатьох 
цінних якостей особистості дитини [1, с.17]. 

Слід підкреслити що у науково-методичній 
літературі та у практиці роботи дитячих 
навчальних дошкільних закладів, 
загальноосвітніх шкіл та культурно-дозвіллєвих 
закладів, значення творчої, театральної 
діяльності як засобу естетичного виховання 
дитини, частіше всього зменшується. 

Це має відображення, у протиставленні 
імпровізаційних форм занять роботі над 
готовими творами, у недооцінці значення 
установки на визначення завершеності 
результатів творчої діяльності дітей. 

Участь дітей старшого дошкільного віку та 
молодших школярів у різноманітних видах 
творчої театрально сценічної діяльності може 
стати першою сходинкою розуміння сценічного 
мистецтва. Підтвердження цього положення є і 
творчій спадщині видатного педагога. 
В.Сухомлинський писав, що чутливість 
сприйняття краси театрального мистецтва у 
дитячі роки, незрівнянно глибше ніж, у пізніші 
періоди розвитку особистості [3, с. 168].  

Загальні особливості дітей молодшого 
шкільного віку розглядаються в роботах 
Г. Горської, Ф. Гусеїновоі, М. Діори, І. Іванчука, 
З. Карпенка, Е. Киричука, Б. Кобзаря, В. Компа 
та ін. 

Розглядаючи дітей молодшого шкільного 
віку більшість фізіологів, психологів, педагогів 
приходять до висновку, що це період їх активно-
пізнавальної діяльності та можливостей 
включення їх у різні види творчої театрально-
сценічної діяльності. 

Молодший шкільний вік – це вік, коли 
відбувається процес інтенсивної соціалізації 
особи, входження в систему громадських 
інститутів та відношень, відбувається легше і 
скоріше у дітей, які відвідували дошкільні 
навчальні заклади. Але решта дітей по різному 
виявляють активність щодо освоєння 
громадських відношень. Це залежить від 
багатьох причин: природних задатків, 
психологічних особливостей дітей, педагогічної 
підготовленості батьків, успішності, діяльності 
вихователів і педагогів та багатьох інших. 

Особливостями психологічного розвитку 
дітей цієї вікової категорії є гострота і свіжість 
сприйняття, яскравість уявлення. Їх увага вже 
відносно стійка, це виразно проявляється в іграх, 
в заняттях малюванням, ліпленням, 
елементарним конструюванням. 

Пам’ять дитини також достатньо розвинена, 
вона легко і міцно запам’ятовує все те, що для 
неї її особливо цікавим, що безпосередньо 
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пов’язано з її інтересами. Відносно добре 
розвинена і наглядна образна пам’ять, яка є 
важливою складовою для розвитку словесно-
логічної пам’яті. Однак, не дивлячись на усі 
вище перелічені здібності, інтереси дітей даного 
віку ще не є стійкими, і відповідно до цього, 
прихильність дитини до тієї чи іншої діяльності 
не носить систематичний характер. Тому існує 
необхідність вселяко заохочувати дитину в її 
захопленні і допомагати її. 

У дітей молодшого шкільного віку 
розшириться кругозір і розвиваються пізнавальні 
інтереси, формуються здібності до активності 
самостійної творчої діяльності. Їх сприйняття 
пов’язане з діями, із практичною діяльністю, з 
яскравою емоційністю. Яскраве, живе, цікаве 
сприймається краще, виразніше, емоційніше, ніж 
схематичне, символічне.  

Якщо говорити про відчуття прекрасного, то 
в цьому віці діти люблять різні яскраві кольори, 
барвистість відповідає їхнім естетичним 
попитам. Дитина дає оцінку не лише зовнішнім 
ознакам предметів чи явищ, але і внутрішнім 
якостям, змісту. На основі первинного 
естетичного сприймання у дитини розвиваються 
естетичні почуття та відношення. У цей період 
діти безпосередньо стикаються із світом 
мистецтва, а мистецтво розвиває почуття дітей.  

Театрально-сценічна діяльність як певна 
педагогічна система, передбачає вирішення 
цілого кола виховних завдань. Перш за все, 
театрально-сценічна робота була і є могутнім 
фактором естетичного розвитку дітей. А 
елементи театру, впроваджені в роботу 
загальноосвітніх навчальних закладів та закладів 
культурно-дозвіллєвої сфери, роблять життя 
молодших школярів більш змістовним, 
збагачують його яскравими та емоційними 
враженнями.  

Театральне мистецтво як засіб естетичного 
засвоєння дійсності, ствердження духовних 
цінностей і формування суспільної свідомості, 
займає значне місце в системі художньо-
естетичного виховання особистості. 

Через художні образи дитина знайомиться із 
оточуючим світом, вчиться відчувати добро та 
зло. Кожен із видів мистецтв з урахуванням їх 
специфічних особливостей впливає на чуттєво-
емоційну сферу дитини. Життєдіяльність дитини 
має комплексний характер. Вона складає історії, 
казки, фантазує і уявляє все те, що розповідає 
дорослим та одноліткам. Вона малює, та 
водночас передає словами ті образи, які створює, 
драматизує і складає текст власної ролі. В основі 
цих видів діяльності лежить гра, яка є 
підготовчою сходинкою до художньо-творчої 
діяльності. 

Швидке перевтілення, абсолютна віра у ті 
обставини, що запропоновані, повне включення в 
події, що відбуваються – це все проявлення тих 

якостей, на які багато разів вказували відомі 
психологи, коли аналізували особливості дитячої 
гри (І. Апрямов, Л. Виготський, А. Запорожець, 
Б. Теплов, та ін.). 

В останні роки у практиці роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів та закладів 
культурно-дозвіллєвої сфери, набули поширення 
різноманітні форми театрально – сценічної 
діяльності дітей, у тому числі і заняття театром. 
Особлива увага до цього виду мистецтва 
викликана значними виховними можливостями, 
які є у театрально-сценічних заняттях. Не 
принижуючи значення музики, літератури, 
образотворчого мистецтва та інших видів 
мистецтв у вихованні, та їх впливу на розвиток 
особистості дитини, слід відмітити значне місце 
театру у системі естетичного розвитку. 

Проте, слід наголосити на тому, що 
виховання школярів засобами театрального 
мистецтва у Павлиській школі де працював В. 
Сухомлинський здійснювалося через: 

 художнє читання на уроках та в 
позаурочних заходах; 

 використання театралізації казок на 
уроках розвитку мовлення у молодших класах; 

 використання мізансцен при читанні п’єс 
на уроках літератури; 

 участь у драматичному гуртку та «театрі 
ляльок» у позаурочний час [4, с.49]. 

Слід підкреслити, що у молодшому 
шкільному віці сприймання казки, яка 
перетворилась у виставу, набуває 
диференційного характеру: у дітей формується 
здібність до елементарного аналізу переглянутої 
вистави, аналізу вчинків казкових персонажів. 
Цей процес веде до формування естетичного 
смаку у дітей, у них з`являються улюблені казки, 
персонажі, вистави, драматурги, актори, 
письменники. 

Під час перегляду вистави, дітям цієї вікової 
категорії надається можливість відчути, що театр 
веде мову не тільки про їх безпосереднє життя, а 
й про долю людства. Для цього дитина повинна 
увійти так зване «асоціативне поле», яке 
створюється під час сценічної дії. У процесі 
асоціативно – емоційного сприймання вистави та 
сценічних героїв, у молодших школярів 
переважає схильність до «сюжетного 
сприйняття» і «правдивість». Це важливо 
враховувати під час роботі з дітьми цієї вікової 
категорії. 

Театральне мистецтво за своєю образною та 
художньою суттю є наближеним до казки, де 
художній образ здатен до життя сам по собі без 
попереднього пояснення. Казка, як народна, так і 
класична – це художня скарбниця, що зберігає 
соціальний та історичний досвід, накопичений 
людством на протязі століть. Це перша школа 
життя дитини, перше знайомство із силами добра 
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й зла, це – форма і метод, що дозволяє робити 
великі образні узагальнення. 

Видатний педагог В. Сухомлинський не 
уявляв навчання у школі не тільки без слухання і 
читання казок, а і без створення казки [4, с. 36]. 
Він вважав, що без відчуття краси слова для 
дитини недосяжні потаємні грані його 
смислового значення, а переживання краси 
немислиме без фантазії, без особистої участі 
учня у співтворчості з учителем, який передає 
казку. Казка, на думку В. Сухомлинського, – це 
активна творчість, яка охоплює усі сфери 
духовного життя дитини, її розум, почуття, уяву, 
волю. Казка невіддільна від краси, сприяє 
розвиткові естетичних почуттів, без яких 
немислиме благородство душі, чуйність, 
героїчний вчинок тощо. Завдяки казці дитина 
вивчає оточуючий світ не лише розумом, але й 
почуттями, в казці вона знаходить реальну 
форму виявлення своїх духовних сил.  

В. Сухомлинський наголошував, що 
створення казок – це одне з важливих джерел 
поетичної творчості, формування естетичних 
почуттів і водночас засіб розумового розвитку 
дитини. Участь дитини у процесі створення 
казки у великій мірі сприяє збагаченню її 
словникового запасу, розвитку творчого 
мислення. Казка виховує любов щодо рідного 
краю вже тому, що сама вона – творення народу, 
гра творчих сил народного духу, духовне 
багатство народної культури казки [4, с. 59].  

Доведено, що для дітей молодшого 
шкільного віку є дуже цікавою психологія 
персонажа, вони намагаються проникнути у його 
внутрішній стан, у мотиви його поведінки. 
Найчастіше ними виділяються ті переживання, 
які співзвучні їх власним переживанням, і 
співпереживаючи персонажу, дитина дістає 
можливість глибше проникнути в його 
внутрішнє життя, зрозуміти його моральні та 
психологічні якості [2, с.129]. 

Слід зазначити, що дитяча літературна 
творчість поглиблює і поширює емоційну сферу 
дитини, дозволяє оволодіти мовою – тонкою та 
окладною зброєю формування і передачі 
людської думки, людського почуття. Ось чому 
дитячому сприйманню ближче п’єси, які вони 
створюють (вигадують) самі. Тут виникають і 
різні форми і ступені: від раніш підготовленого і 
проблемного літературного тексту, до легкої 
пам’яті кожної ролі, котру сама дитина у процесі 
гри повинна імпровізувати, розвернути у новий 
словесний текст.  

У зв’язку з цим найбільш доцільним і 
перспективним для дітей є п’єси які вони самі 
нафантазують у процесі театральної – сценічної 
роботи, яка дозволяє творчо працювати на 
заняттях. 

Привабливість мистецтва театру зумовлена 
його синкретичністю, завдяки чому 
забезпечується естетичний розвиток всіх його 
учасників. Дитяча вистава включає у себе 
літературу, музику, образотворче мистецтво, які 
з’єднані на основі сценічної дії. Кожен із цих 
компонентів вистави в свою чергу, має особисту 
систему засобів виразності і емоційного впливу. 

Робота над виставою передбачає музичне 
оформлення. Це в свою чергу є підставою для 
розвитку наступних видів художньої, творчої 
діяльності: пошук лейтмотиву образу, підбір 
музичного матеріалу для музичного оформлення 
вистави, вивчення пісень тощо. В процесі 
спілкування з музикою дитина відчуває радість, 
дивується, робить відкриття. Її приваблює 
можливість висловити свої почуття, враження, 
фантастичні образи у таємничих і поки ще 
невідомих звуках та в їх сполученнях, в яких 
вона інтуїтивно впізнає їй одній зрозумілий 
зміст. 

В. Сухомлинський в естетичному вихованні 
учнів також приділяв велику увагу музиці У 
вихованні музикою виражається єдність 
моральної, емоційної і естетичної сфери людини. 
Музика – це мова почуттів. Мелодія передає 
найтонші відтінки почуттів, недоступні слову. 
Музика починається там, де кінчається слово. І 
якщо словом обмежується проникнення 
вихователя в потаємні куточки юного серця, 
якщо після слова не починається тонше й глибше 
проникнення – музика, виховання не може бути 
повноцінним. У вихованні музикою виражається 
єдність моральної, емоційної і естетичної сфер 
людини.  

Музичне мистецтво вчений вважав засобом 
розвитку сфери почуттів, самопізнання, 
цілеспрямованого й систематизованого 
формування музичних здібностей дітей, 
емоційної реакції на музику, здатності розуміти 
та глибоко переживати зміст музичних творів. 
Всі ці складові виховання засобами музичного 
мистецтва були органічною частиною 
естетичного виховання учнівської молоді у 
педагогічній системі В. Сухомлинського. 

Театрально – сценічна діяльність дозволяє 
кожній дитині спробувати свої сили у різних 
видах творчої роботи. Особлива цінність занять 
таких занять з дітьми молодшого шкільного віку 
полягає ще і в тому, що вони здатні значно 
підняти рівень емоційної піднесеності та 
організованості, сформувати навички 
колективної роботи, відповідального відношення 
до своїх вчинків, а під час творчої театрально-
сценічної діяльності у процесі спілкування 
створити доброзичливу атмосферу у колективі. 

Це положення знаходить своє відображення 
і у творчий спадщині В. Сухомлинського, який 
вважав образотворче мистецтво могутнім 
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засобом відображення духовного життя народу. 
Глибоким соціальним змістом воно може 
закликати до боротьби, протесту проти 
соціальної несправедливості, прославляти все 
світле, прекрасне в навколишньому житті – від 
краси природи до краси людських почуттів. На 
його думку заняття образотворчим мистецтвом 
розвиває у школярів художньо-образне 
мислення, необхідне не тільки художнику, поету, 
але й представникам інших сфер людської 
діяльності [4, т. 3, с. 553,557 ].  

Слід зазначити, що виховання школярів у 
Павлиській школі здійснювалось шляхом 
залучення їх до художньо-творчих видів 
діяльності. 

Виховання засобами образотворчого 
мистецтва реалізовувалося через художньо-
практичну творчу діяльність та художню працю, 
виконання графічних робіт на площині, ліплення 
виробів, які відтворюють зримий образ 
навколишнього світу на площині чи в просторі. 

Особливо цікавим для дитини стає сценічне 
втілення казкового персонажу, яке будується по 
законам акторської майстерності. 

Педагогічною цінністю театрально – 
сценічної діяльності молодших школярів 
виступає як сама вистава (своєрідний вираз 
колективної творчості дітей), так і сам процес її 
створення, що являє собою комплекс 
різноманітних художньо-естетичних дій, з 
урахуванням їх інтересів, здібностей і 
попереднього естетичного досвіду. Вистава, яку 
створюють самі діти, за допомогою вихователя 
або керівника, сприяє розвитку у них творчого 
мислення, естетичного сприймання дійсності, є 
процесом формування естетичної культури та 
естетичного розвитку.  

Естетичний розвиток молодших школярів 
через включення їх у всі етапи створення 
вистави, потребує у дитини вміння орієнтуватись 
не тільки у світі мистецтва, а і знати історію 
свого народу, традиції, звичаї, фольклор. 

Створюючи реквізит, декорації, ширму, діти 
пізнають «таємниці» кольору, вивчають закони 
перспективи ліній, вивчають різні форми та 
основи композиції. Вони вивчають технологію 
виготовлення реквізиту, оволодівають технікою 
пап’є-маше, технікою роботи аквареллю і 
гуашшю у процесі розфарбування декорацій та 
реквізиту. 

Вивчення існуючого досвіду роботи з цього 
напрямку та ретельний аналіз даної проблеми 
дозволив зробити наступні висновки: 

 виявлено недостатнє врахування 
виховного потенціалу мистецтва театру. Це в 
деякій мірі пояснюється тим, що відчути 

справжню виховну силу мистецтва може лише 
педагог чи вихователь який точно розуміє його 
специфіку та своєрідність, на жаль, сьогодні ще 
не вистачає кваліфікованих фахівців, які б у 
повній мірі забезпечували процес художньо-
творчого, естетичного розвитку дітей; 

 театральне мистецтво є привабливим для 
дітей молодшого шкільного віку, як з точки зору 
його сприйняття, так і з боку творчої участі у 
процесі створення вистави; 

 знання сутності і природи даного виду 
мистецтва, особливостей та педагогічних 
перспектив у процесі розвитку особистості 
молодшого школяра, дозволяє визначити його 
належне місце у цілісній системі естетичного 
виховання, як засобу стимулювання художньо-
творчій діяльності дітей, формування їх 
естетичної культури та естетичного та 
всебічного розвитку; 

 аналіз практики естетичного виховання 
дітей молодшого шкільного віку у Павлиський 
середній школі дозволив виявити, що система В. 
Сухомлинського охоплювала широкий спектр 
словесних і практичних методів, прийомів, 
засобів, які були спрямовані на формування 
естетичної свідомості, естетичних уподобань та 
поведінки, накопичення практичного художньо-
естетичного досвіду школяра; 

 творчий, нестандартний підхід до 
виховання школярів засобами мистецтва у 
навчально-виховному процесі, глибоке 
розуміння фізіологічних та інтелектуальних 
перетворень, досконале знання педагогічної 
теорії дозволили В. Сухомлинському масово 
залучати школярів до занять мистецтвом, що на 
сучасному етапі є дуже актуальним, потребує 
вивчення та впровадження у практику роботи 
сучасних освітніх закладів. 
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УДК 37.032-053.6:374 

РОЛЬ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ 
ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Оксана КАЛЮЖНА (Кіровоград) 
Стаття присвячена визначенню ролі педагога-музиканта у процесі розвитку обдарованості особистості . 
Ключові слова: педагог-музикант, розвиток обдарованості особистості, мистецька компетентність педагога. 
Статья посвящена определению роли педагога-музыканта в процессе развития одаренности личности. 
Ключевые слова: педагог-музыкант, развитие одаренности личности, художественная компетентность педагога. 

Музичне виховання – це не виховання 
музиканта, а насамперед виховання людини  

(В. Сухомлинський). 
Педагогічні, публіцистичні та літературні 

праці, учительський досвід В.Сухомлинського 
справив величезний вплив на практичну 
діяльність школи, збагатили педагогіку України 
новими положеннями і думками, які не втратили 
актуальності і в наш час. Численні педагогічні 
видання присвячені теоретичній спадщині й 
практичній діяльності відомого педагога, в 
Україні склалася своєрідна школа знавців праць 
Василя Олександровича Сухомлинського. Його 
діяльність досліджували у своїх працях такі 
відомі представники вітчизняної педагогіки, як: 
С. Білецька, І. Зязюн, Н. Калініченко, 
Т. Когачевська, І. Наливайко, О. Сухомлинська, 
Н. Тарапаха, К. Юр’єва. 

Педагоги-музиканти обговорюють питання 
щодо найбільш продуктивних методів, прийомів 
виховання особистості засобами музичного 
мистецтва (Е. Абдуллін, Ю. Алієв, 
О. Рудницька); специфіки організації 
професійної діяльності педагога-музиканта 
(Л. Арчажникова, М. Лещенко, М. Моісєєва). 
Актуальні питання професійної компетентності 
педагога, визначення її сутності розглядаються в 
наукових працях І. Беха, І. Зязюна, О. Кононко, 
Л. Мітіної, В. Радула, О. Савченко, 
А. Хуторського. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури 
свідчить, що дослідженню проблеми особистості 
приділяється належна увага, зокрема таким її 
аспектам як визначення підходів до розуміння 
психологічних основ та структури обдарованості 
(Ж.Піаже, Б.Скіннер, К. Тейлор, О.Матюшкін, 
В.Моляко, А.Петровський, С.Рубінштейн, 
Т.Сущенко та інші); виділення сфер та видів 
обдарованості (С.Гончаренко, Г. Горелова, 
Л.Круглова, В.Слуцький та інші); питанням 
виявлення і розвитку обдарованості учнів 
(І.Аверина, Г.Айзенк, Ю.Бабанський, Б.Тєплов, 
Є.Щебланова та інші). Зокрема, різні аспекти 
проблеми професійної підготовки вчителя до 
організації музичної діяльності учнів висвітлені 
у роботах Л.Гончаренко, М.Ткач, В.Федорчук, 
П.Харченко та інших.  

Аналіз джерельної бази та спостереження за 
навчально-виховною діяльностю педагогів-
музикантів виявив протиріччя між їх 
потенційними можливостями у напрямку 
розвитку обдарованості особистості учнів та 
недостатньо ефективною їх реалізацією.  

Саме тому метою даної статті є з’ясування 
ролі педагога-музиканта у процесі розвитку 
обдарованості особистості . 

Багаторічний досвід переконав 
В.Сухомлинського в тому, що вплив однієї 
людини на іншу при розкритті людських рис – 
найсприятливіша обставина для виховання 
особистості. Почуття власної гідності, честі, 
гордості пробуджується за умови, коли можна 
вкладати частку своїх духовних сил в іншу 
особистість, прагнучи зробити її краще. 
Вихователь сам має бути високоморальною 
особистістю, щоб досягти успіхів у вихованні 
дітей. Саме реалізацію цього завданння 
В.Сухомлинський ставив за мету роботи з 
педагогічним колективом Павлиської середньої 
школи. Виховання, за В.Сухомлинським, являє 
собою єдність духовного життя вихователя і 
вихованців. 

Це дійсно можливо, якщо між вихователем і 
вихованцями встановлюється духовна єдність, 
якщо вони на певному рівні розвитку обопільних 
відносин стають однодумцями в утвердженні 
високих моральних цінностей. 

«Музичне виховання – це не виховання 
музиканта, а насамперед виховання людини». 
Цей вислів В.Сухомлинського про значення 
музичного виховання вже став афоризмом. 
Музична творчість споконвічно вважалася 
найсильнішим засобом впливу на духовний світ 
людини і використовувалась як «інструмент» 
його формування. Такий вплив музики і така 
спрямованість музичного виховання 
пояснюються її природою: сама музика, як 
ніякий інший вид мистецтва, здатна не тільки 
втілювати, а й моделювати перебіг емоцій і 
безпосередньо захоплювати емоційну сферу, а 
через неї «ліпити» людину цілісно [5].  

Зміст освітньої галузі передбачає цілісний 
художньо-естетичний розвиток обдарованості 
особистості учня шляхом опанування різних 
видів мистецтва і координації знань, умінь та 
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уявлень, набуття яких необхідне для формування 
у свідомості полікультурного і поліхудожнього 
образу світу [1, с. 128]. 

В сучасних умовах життя, коли відбувається 
знецінення справжньої культури та високого 
мистецтва, актуальності набуває проблема 
відродження духовних цінностей суспільства. 
Одним з найефективніших шляхів формування 
культури та духовного потенціалу особистості 
була і залишається мистецька освіта.  

Основною метою освітньої галузі 
“Мистецтво” є формування учнівської молоді у 
процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання 
ними творів мистецтва та провадження 
практичної діяльності системи ключових, 
міжпредметних естетичних і предметних 
мистецьких компетентностей як цілісної єдиної 
основи світогляду, а також здатності особистості 
до художньо-творчої самореалізації і 
культурного самовираження. 

Завданнями освітньої галузі є оволодіння 
системою вмінь і навичок у галузі мистецтва, 
формування світогляду, креативних і 
комунікативних якостей; формування вмінь і 
навичок аналізувати, інтерпретувати та 
оцінювати твори мистецтва, виявляти їх 
національну своєрідність; збагачення духовного 
світу учнів у результаті вивчення творів 
мистецтва; формування ціннісного ставлення до 
дійсності і творів мистецтва, розвиток емоційно-
почуттєвої сфери учнів; виховання здатності до 
художньої самореалізації, культурного 
самовираження, задоволення потреби в 
мистецькій самоосвіті. 

На нашу думку, успішній реалізації мети, 
завдань і змісту освітньої галузі “Мистецтво” 
сприятиме залучення педагогів-музикантів до 
творчої діяльності та дослідно-
експериментальної роботи, мотивація їх до 
роботи у напрямку дослідження передового 
педагогічного досвіду вчителів музики та 
керівників гуртків музичного профілю 
художньо-естетичного напряму до створення 
авторських програм спецкурсів та факультативів 
(у перспективі методичних посібників з 
додатками у вигляді накопиченого нотного 
матеріалу та репертуарних списків). Це 
дозволить конкретизувати складові програми, 
деталізувати навчальний зміст та процес набуття 
базових компетентностей, апробувати їх, що, 
безсумніву, матиме позитивний вплив на процес 
розвиту обдарованості особистості, адже 
створюватися вони будуть на основі кращих 
елементів традиційних програм, але з 
урахуванням фольклорних, етнічних 
особливостей певного регіону (програми 
фольклорних гуртків, ансамблів та оркестрів 
народних інструментів), з урахуванням останніх 
тенденцій сучасного музичного мистецтва 

(програми гуртків сучасної естрадної пісні, 
вокально-інструментальних ансамблів).  

З метою розвиту обдарованості особистості, 
різностороннього розвитку та формування 
міжпредметних естетичних і предметних 
мистецьких компетентностей учнів, програми 
вокальних та інструментальних гуртків доцільно 
підсилити заняттями з акторської майстерності, 
художнього слова, іміджу виконавця, зі 
сценічного руху та танцювальних і акробатичних 
елементів.  

Педагогічна професія ставить дуже високі 
вимоги до особистості вчителя (його 
педагогічних здібностей, педагогічної техніки, 
педагогічного іміджу, педагогічної етики, 
педагогічного здоров’я), адже саме він є взірцем 
для дитини, саме він повинен позитивно 
впливати на розвиток його творчого й 
інтелектуального потенціалу. Розвиток ключових 
предметних компетентностей педагогів-
музикантів – це процес наближення до вершин 
майстерності у педагогічній професії та творчій 
самореалізації [4, с.78]. 

Педагогічна компетентність учителя – це 
єдність його теоретичної і практичної готовності 
до здійснення педагогічної діяльності. Під 
професійною компетентністю педагога 
розуміють особистісні можливості учителя, які 
дозволяють йому самостійно й ефективно 
реалізовувати цілі педагогічного процесу. Для 
цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти 
застосовувати її в практичній діяльності. Одним 
з ключових компонентів професійної 
компетентності є предметна компетентність, до 
змісту якої входить володіння певними засобами 
навчання у сфері навчального процесу 
(спеціальність). Це сукупність умінь і навичок, 
необхідних для стимулювання активності як 
окремих учнів, так і колективу в цілому. До неї 
входять уміння вибирати правильний стиль і тон 
у спілкуванні, управляти увагою учнів, темпом 
діяльності [3].  

Предметна мистецька компетентність – 
здатність до розуміння і творчого 
самовираження у сфері музичного, 
образотворчого та інших видів мистецтва, що 
формується під час сприймання творів таких 
видів мистецтва і їх практичного опанування 
(затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2011 р. №1392 
державний стандарт базової і повної загальної 
середньої освіти ). 

Експериментальним майданчиком для 
апробації педагогами-музикантами авторських 
програм спецкурсів та факультативів є 
позашкільні навчальні заклади та центри 
естетичного виховання при загальноосвітніх 
навчальних закладах, заняття в яких відбувається 
у вільний від занять в основній школі час за 
власним вибором учнів.  
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Інформаційні матеріали і методичні 
рекомендації з питань розвитку позашкільної 
освіти та організації навчально-виховного 
процесу в позашкільних навчальних закладах в 
2012-2013 навчальному році від 28.08.2012 № 
1/9-604 містять завдання, вирішення яких 
сьогодні покладає держава на систему 
позашкільної освіти, – це створення додаткових 
умов для самовизначення, саморозвитку, 
самореалізації особистості, формування 
моральних якостей в учнівської молоді, 
соціально-громадського досвіду; сприяння 
професійній орієнтації, розвитку творчих 
здібностей, – успішно реалізуються на базі 
Кіровоградського обласного Центру дитячої та 
юнацької творчості. 

У минулому році на виконання Державної 
цільової соціальної програми розвитку 
позашкільної освіти на період до 2014 року, 
затвердженої постановою Уряду від 27.08.2010 
№ 785, відкрито або відновлено діяльність 24 
позашкільних закладів, створено 84 філії 
позашкільних закладів (переважно у сільській 
місцевості), у навчальних закладах запрацювали 
майже 5 тис. нових гуртків. Більше дітей стали 
відвідувати позашкільні заклади в 
Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, 
Рівненській, Сумській, Хмельницькій, 
Чернівецькій областях. Найбільшого охоплення 
позашкільною освітою досягнуто у Сумській 
(понад 60 %) та Кіровоградській (понад 50%) 
областях. 

До уваги майбутніх педагогів-музикантів, 
більшість з яких в минулому самі були 
вихованцями позашкільних навчальних закладів 
та музичних шкіл пропонуємо сучасне 
програмно-методичне забезпечення навчально-
виховного процесу на прикладі Кіровоградського 
обласного Центру дитячої та юнацької творчості, 
де основною формою діяльності є гуртки та 
студії, під час колективних занять у яких 
вихованці набувають соціального досвіду та 
пізнають життя через традиції власного народу 
[2].  

Основна мета і завдання, що перед собою 
ставлять автори програм студії сучасної 
естрадної пісні «Вікторія» та студії вокального 
мистецтва «Антарес» полягають у формуванні 
таких компетентностей учнів та вихованців: 
пізнавальної, що забезпечує оволодіння 
основами музичної грамоти, академічного та 
сучасного вокально-хорового співу; практичної, 
що сприяє оволодінню навичками виконання 
творів, індивідуального та групового вокалу; 
творчої, що забезпечує розвиток виконавської 
майстерності, вирішення творчих завдань; 
формування музичних, ритмічних, вокальних та 
акторських здібностей, музично-естетичного 
смаку; розуміння і сприйняття високохудожніх 

творів хорової музики; потреби обдарованої 
особистості у творчій самореалізації; соціальної, 
що передбачає виховання любові до вокально-
хорового мистецтва; наслідування національних 
традицій в українській коровій спадщині; 
навичок професійного та соціального 
партнерства. 

Основні завдання оркестру духових 
інструментів «Зміна», ансамблю бандуристів 
«Орія» полягають у формуванні таких 
компетентностей особистості: пізнавальної, що 
забезпечує оволодіння основними поняттями 
теорії та музичної грамоти, гри на музичних 
інструментах; знаннями музичної культури; 
практичної, що сприяє оволодінню основами гри 
на музичних інструментах, участі у фестивально-
концертній діяльності, гри в ансамблі та 
оркестрі; творчої, що сприяє розвиту обдарованої 
особистості та забезпечує розвиток музичних і 
ритмічних здібностей; формування художньо-
естетичного смаку; розуміння і сприймання 
музики залежно від стилю, жанру та характеру 
творів; підвищення майстерності колективної гри 
в духовому оркестрі; соціальної, що сприяє 
розширенню загального світогляду, музичних і 
ритмічних здібностей.  

Основні завдання фольклорнї студії 
«Лебедея» полягають у формуванні таких 
компетентностей учнів та вихованців: 
пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з 
поняттями та знаннями фольклорного жанру, 
народнопісенної творчості нашого народу; 
народної манери виконання; практичної, що 
сприяє оволодінню навичками гри на народних 
інструментах; виконанню кращих зразків 
народнопісенної творчості нашого народу; 
творчої, що забезпечує формування творчих 
здібностей, музичного мислення, вокального 
слуху та голосу; формування почуття ритму, 
пластики та грації; розвиток виконавської 
майстерності; соціальної, що сприяє вихованню 
дбайливого та шанобливого ставлення до 
народних традицій, сценічної культури, 
національної свідомості; формування 
естетичного смаку; популяризації фольклорного 
жанру. 

Створення умов для розвитку обдарованості 
особистості – першочергове завдання педагога-
музиканта. Виявити музичність можна, 
проаналізувавши здібності учня за такими 
параметрами: добре відчуває ритм і мелодію, 
завжди вслуховується в них; добре співає; 
вкладає багато енергії та почуттів у гру на 
інструменті, у пісню чи танець; любить музичні 
записи, прагне піти на концерт або туди, де 
можна послухати музику; любить співати разом з 
іншими, щоб виходило злагоджено й добре; 
виявляє власні почуття і стан у співі або музиці; 
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створює оригінальні мелодії; добре володіє 
яким-небудь інструментом. 

Обдарованість особистості в сучасній 
вітчизняній педагогічній літературі визначається 
як індивідуальна потенційна своєрідність 
задатків людини, завдяки яким вона може 
досягти значних успіхів у певній галузі 
діяльності. Серед сучасних концепцій 
обдарованості найбільш визнаною є модель, яка 
складається з трьох компонентів: мотивація 
(спрямованість, наполегливість) особистості до 
певного виду діяльності; креативність 
особистості; розвиток спеціальних здібностей на 
рівні, вищому за середній. 

 Відповідно до визначеної моделі 
обдарованості "музичною обдарованістю" можна 
вважати якісно своєрідне поєднання музичних 
здібностей особистості, емоційно-
психологічного стану, креативності та свідомої 
наполегливої спрямованості до музичної 
діяльності, що дозволяє їй досягти значних 
успіхів у творчості. 

В. Сухомлинський та очолюваний ним 
колектив вважали, що вихователь сам має бути 
високоморальною особистістю, щоб досягти 
успіхів у вихованні дітей. 

Отже, створення умов для самовизначення, 
саморозвитку, самореалізації особистості матиме 
позитивний вплив на процес розвиту 
обдарованості особистості. Роль педагога-
музиканта є у цьому процесі є визначальною, 
педагогічна компетентність учителя (єдність 

його теоретичної і практичної готовності до 
здійснення педагогічної діяльності) та його 
особистісні якості дозволять йому самостійно й 
ефективно реалізовувати цілі педагогічного 
процесу.  
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗДОРОВ’ЯТВОРЧОЇ 
ФУНКЦІЇ (З ДОСВІДУ РОБОТИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО) 

Марина КАРПЕНКО (Луганськ) 
Стаття висвітлює особливості підготовки вчителів Павлиської середньої школи до виконання здоров’ятворчої 

функції. Визначено напрямки, за якими відбувалася підготовка та її зміст. Схарактеризовано форми і методи підготовчої 
роботи вчителів. Проблематика статті розглядається в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського.  

Ключові слова: здоров’я; культура здоров’я; здоров’ятворення; напрями, форми, методи підготовки вчителів. 
Статья освещает особенности подготовки учителей Павлышской средней школы к выполнению здоровьесозидающей 

функции. Определены направления, по которым осуществлялась подготовка и её содержание. Охарактеризовано формы 
и методы подготовительной работы учителей. Проблематика статьи рассматривается в контексте педагогических 
идей В. А. Сухомлинского. 

Ключевые слова: здоровье; культура здоровья; здоровьятворення; направления, формы, методы подготовки учителей. 
В умовах сучасного загострення соціально-

економічних відносин, технологічного прогресу 
та стрімко зростаючого потоку інформації 
працездатність і соціальну активність людини 
визначає не тільки рівень освіти, але й рівень її 
здоров’я. Тому в останні роки спеціалісти різних 
галузей науки звертають особливу увагу на 
включення до системи виховання учнівської 
молоді культури здоров’я як невід’ємної частини 
загальної культури особистості. У Національній 
доктрині розвитку освіти підкреслено, що 

пріоритетним завданням є „виховання людини в 
дусі відповідального ставлення до власного 
здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої 
індивідуальної і суспільної цінності ” [1, с. 1].  

Проте, незважаючи на прийняття 
відповідної законодавчо-нормативної бази, 
проведення різноманітних організаційних 
заходів, в останні двадцять років має місце 
тенденція до погіршення здоров’я учнівської 
молоді та загальної депопуляції українського 
населення. Очевидним є й те, що традиційні для 
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сучасної української школи шляхи та засоби 
організації навчально-виховного процесу не 
тільки не забезпечують здоров’язбереження 
учнів, але й іноді стають чинниками погіршення 
їхнього здоров’я. Об’єктивною причиною цього, 
на наш погляд, є: по-перше, недостатня 
готовність вчителів до практичного розв’язання 
проблем здоров’ятворення особистості; по-друге, 
низький рівень методичного забезпечення 
процесу формування культури здоров’я школярів 
з урахуванням концептуальних ідей великих 
класиків педагогічної науки. 

Яскравим представником гуманістичної 
педагогіки радянського часу був 
В. О. Сухомлинський, який одним з перших 
теоретично обґрунтував, розробив і практично 
реалізував у своїй школі систему широкого 
валеологічного виховання учнів.  

Значним внеском у вивчення педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського стали праці 
науковців України (М. Антонець, І. Бех, 
А. Богуш, Л. Бондар, Н. Дічек, І. Зязюн, 
О. Савченко, О. Сухомлинська) та зарубіжжя 
(А. Борисовський, Б. Кваша, М. Мухін, 
В. Риндак, С. Соловейчик (Росія); Н. Гайчук 
(Білорусія); Н. Басіладзе (Грузія); У Чень, 
Лі Цзіхуа (Китай); А. Кокеріль (Австралія) та 
ін.). Проблеми здоров’язбереження в контексті 
вивчення спадщини В. Сухомлинського щодо 
розумового, морального, естетичного, трудового, 
екологічного виховання у своїх дисертаційних 
роботах торкалися: Т. Будняк, Н. Тарапака 
(проблеми емоційного й естетичного виховання 
молодших школярів), О. Цхеладзе (проблеми 
фізичного виховання учнів), А. Аллагулов, 
Н. Курзова, А. Семез (виховання моральної 
культури особистості), Т. Остапйовська (форми 
позакласної навчально-виховної роботи), 
О. Петренко, О. Тимофеєва (виховання почуття 
любові до батьків), Н. Безлюдна (ідеї 
розвивального навчання), М. Дубінка (розвиток 
пізнавального інтересу), В. Кравцов (принцип 
природовідповідності виховання), Т. Челпаченко 
(ідея гармонії розумової та фізичної праці). 

Мета статті – схарактеризувати напрями, 
форми та методи підготовки вчителів Павлиської 
середньої школи до виконання здоров’ятворчої 
функції. 

Педагогічний талант, висока ерудованість та 
любов до дітей зумовили прагнення 
В. О. Сухомлинського звернутися до проблеми 
впровадження у Павлиській середній школі 
здоров’ятворчого навчально-виховного процесу. 
Адже валеологізація освітнього середовища 
була, по-перше, засобом підвищення успішності 
навчальної діяльності, а по-друге, умовою 
досягнення виховної мети – гармонійного 
розвитку особистості дитини. 

В. О. Сухомлинський виокремлював 
особливу місію педагога у формуванні здоров’я 
та культури здоров’я молодої людини. 
Розпочинаючи „Сто порад учителеві”, 
павлиський геній пише: „Від нас, від нашого 
вміння, майстерності, мистецтва, мудрості 
залежить її (дитини – К.М.) життя, здоров’я, 
розум, характер, воля, громадянське й 
інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її 
щастя” [2, с. 420]. Саме тому одним із напрямів 
удосконалення майстерності вчителів Павлиської 
середньої школи стала підготовка їх до 
формування культури здоров’я учнів. 

Заслуговує на увагу роль самого Василя 
Олександровича у процесі формування культури 
здоров’я учнів. Працюючи на посаді директора 
школи, він був безпосереднім організатором та 
керівником цього процесу. 

З відеоматеріалу особистої бесіди 
працівників меморіально-педагогічного музею з 
Ганною Іванівною Сухомлинською – дружиною, 
педагогом Павлиської середньої школи, 
соратником та помічником Василя 
Олександровича, стає зрозуміло, що особливою 
рисою народного вчителя була внутрішня 
психологічна міць та сила духу: „Він був 
немічною, фізично слабкою, але дуже вольовою 
людиною. Ця сила духу була настільки великою, 
що змогла перебороти всі хвороби та труднощі. 
Василь Олександрович завжди був прикладом 
для учнів та учителів” [3].  

Заслугою В. О. Сухомлинського також стало 
створення в освітньому закладі здоров’ятворчої 
матеріальної бази: побудова додаткових 
приміщень для навчання, озеленення шкільної та 
пришкільної території, закладка саду, теплиць, 
виноградників, регулярне оновлення навчально-
методичного забезпечення, закупівля 
матеріально-технічного обладнання тощо. 

Будучи безпосереднім керівником та 
організатором процесу формування культури 
здоров’я школярів Василь Олександрович 
залишав педагогам можливість авторської 
творчої діяльності, адже наскільки більшими є 
самостійність та можливості для прояву 
особистої ініціативи вчителя, настільки 
привабливою для них є педагогічна праця. 
Готовність учителя до здоров’ятворчої 
діяльності було визначено наявністю у нього 
педагогічних та валеологічних знань, умінь та 
навичок, високоморальних особистісних якостей 
та відповідної зразкової поведінки. 

Аналіз педагогічної спадщини павлиського 
вченого та архівних матеріалів педагогічно-
меморіального музею В. О. Сухомлинського 
свідчать про наявність двох напрямків 
підготовки вчителів до виконання 
здоров’ятворчої функції: проектувального та 
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дослідницького. Основними завданнями 
проектувального напрямку були: 

 визначення здоров’ятворчого потенціалу 
освітнього процесу, педагогічної діяльності, 
навколишнього середовища й режиму 
навчально-виховної діяльності у школі та поза 
нею; 

 виявлення взаємообумовленості та 
взаємовпливу елементів навчально-виховного 
процесу; 

 об’єднання суб’єктів виховної 
діяльності, відповідальних за організацію 
процесу формування культури здоров’я 
школярів; 

 аналіз педагогічної діяльності з метою 
виявлення ефективних методів та прийомів 
валеологічної роботи; 

 визначення дефіциту знань, умінь та 
навичок суб’єктів педагогічної діяльності в 
питаннях здоров’ятворення. 

Основним завданням дослідницького 
напрямку підготовки було підвищення 
компетентності в питаннях валеологічного 
виховання кожного суб’єкта освітньої діяльності. 
Реалізація цього напряму здійснювалася через: 

1) безперервне підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників у питаннях збереження 
здоров’я учнів;  

2) дослідно-експериментальну та 
інноваційну діяльність; 

3) визначення, узагальнення та пропаганду 
найбільш ефективних методів та форм 
здоров’ятворчої роботи.  

Формами й методами підготовки вчителів 
Павлиської середньої школи до виховання 
культури здоров’я школярів були: засідання 
педагогічної ради; проведення психологічних 
семінарів; взаємовідвідування уроків; самоосвіта 
вчителів (вивчення наук та створення виховної 
бібліотеки); саморефлексія вчителів з метою 
удосконалення педагогічної майстерності; 
складання перспективного плану виховної 
роботи на тиждень, місяць, чверть, навчальний 
рік, весь період навчання; ведення щоденника 
вчителя (лонгітюдне спостереження); ведення 
записника вчителя; створення рукописного 
журналу „Педагогічна думка” тощо. 

Дослідження протоколів засідань 
педагогічної ради за період з 1949 до 1970 рр. 
показало, що вирішення проблеми формування 
здоров’я та культури здоров’я учнів посідало 
чільне місце. До постійного складу педагогічної 
ради входили: учителі, старший піонервожатий, 
бібліотекар, вихователі груп подовженого дня, 
лікарі, керівники гуртків, директор школи, завуч, 
заступник директора з господарства й п’ять – сім 
членів батьківського кабінету. Цей склад давав 
змогу кваліфіковано реалізувати завдання 
валеологічного виховання. 

З вересня 1965 р. у Павлиській середній 
школі розпочав свою роботу психологічний 
семінар для вчителів, який повинен був 
максимально привернути увагу педагогів до 
особистості школяра, до вивчення його 
можливостей, здібностей, задатків, інтересів та 
нахилів. Найчастіше психологічний семінар мав 
таку структуру: І частина – розповідь одного з 
вихователів (класного керівника чи керівника 
гуртка) про духовне життя свого колективу, про 
його прагнення, радощі або прикрощі; ІІ частина 
– характеристика вихователем одного або двох 
учнів; ІІІ частина – обговорення вихованця 
вчителями, які добре знають його або 
зустрічають труднощі в підході до нього, у 
взаємовідносинах з ним; ІV частина – колектив 
визначав, що повинен робити той учитель, який є 
вихователем цієї дитини [4, с. 57]. 

Цікавим є те, що у педагогічній 
характеристиці перше місце посідав аналіз стану 
здоров’я, фізичного та психічного розвитку 
дитини, характеристика умов її всебічного 
розвитку. Учитель розповідав про свої 
спостереження, а також про результати 
періодичного медичного обстеження і про 
спостереження лікаря. На основі цього колектив 
рекомендував певні заходи щодо 
індивідуального здоров’я та розвитку конкретної 
дитини. 

Однією з форм підготовки вчителів до 
формування культури здоров’я школярів було 
взаємовідвідування уроків. 
В. О. Сухомлинський наполягав на тому, щоб 
учителі (особливо на початку педагогічної 
діяльності) відвідували уроки один одного, 
робили їх аналіз та переймали найефективніші 
методи та прийоми роботи.  

В. О. Сухомлинський радив учителям два – 
три рази на рік здійснювати 3 – 4-денні поїздки 
до своїх колег у школи великих сіл і міста. „Вам 
треба побувати на уроках, поговорити з 
учителями. Треба побачити своїми очима той 
результат, до якого прагне, про який мріє 
кожний мислячий учитель, який працює творчо”, 
– писав павлиський учений [2, с. 524]. 

Наступною формою підготовки вчителів до 
формування культури здоров’я школярів була 
самоосвіта педагогів, що передбачала вивчення 
наук та створення власної виховної бібліотеки. 
Василь Олександрович говорив учителям: 
„Удосконалення педагогічної майстерності – це 
передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля, 
спрямовані на підвищення власної культури 
праці і в першу чергу культури мислення” [2, 
с. 523]. 

В. О. Сухомлинський вважав, що кожен 
член педагогічного колективу – директор, завуч, 
бібліотекар, учитель, незалежно від предмета 
викладання, – повинні володіти глибокими та 
повними психолого-педагогічними й медико-
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біологічними знаннями для здійснення 
успішного валеологічного виховання учнівської 
молоді. Учений наполягав на розширенні 
особистого кругозору вчителів, усвідомленні 
ними своєї культурної місії. У його розумінні 
література для вихователів – це вся література 
(філософія, історія, світова література, 
педагогіка, психологія, фізіологія тощо), яка 
„живить педагогічну думку та творчість”. 
Цитуючи Івана Франка, павлиський учений 
зазначав: „сучасний учитель завжди повинен 
бути учнем”, адже неможливо бути педагогом, 
наставником, якщо у Вас немає свого 
неповторного, глибокого особистого життя у 
світі книг [5, с. 410]. 

Бібліотека Павлиської середньої школи, яка 
налічувала 18 тисяч книжок (в особистій 
бібліотеці вчителів їх було понад 49 тис.) була 
одним з джерел самоосвіти всього педагогічного 
колективу. У ній було зібрано психолого-
педагогічну літературу, твори відомих педагогів, 
фізіологів, психологів та медиків, твори, які 
увійшли у золотий фонд російської, української, 
білоруської, німецької літератури, та багато 
іншого. Василь Олександрович вважав створення 
власної виховної бібліотеки засобом 
нагромадження „по крихітці інтелектуального 
багатства й педагогічної мудрості виховання”. 
Своїм колегам учений радив щомісяця купувати 
книжки, наукові журнали та газети: 1) з проблем 
науки, основи якої викладає вчитель; 2) про 
життя й боротьбу людей, образи яких є світочем, 
прикладом для молоді; 3) про душу людини – 
особливо дитини, підлітка, юнака, дівчини 
(книжки з психології). „Я твердо переконаний, – 
писав народний учитель, – що після закінчення 
педагогічного вузу вчорашній студент стає 
справжнім майстром педагогічної праці лише за 
тієї умови, коли протягом усього свого життя він 
вивчає психологію, поглиблює свої психологічні 
знання” [6, с. 507 – 508].  

Наступним методом підготовки вчителів до 
формування культури здоров’я школярів є 
саморефлексія. В. О. Сухомлинський говорив 
педагогам: „Чим більше ви вивчаєте й 
спостерігаєте досвід своїх старших колег, тим 
необхідніші вам самоспостереження, самоаналіз, 
самовдосконалення, самовиховання. На основі 
самоспостереження, самоаналізу у вас 
народжуватимуться власні педагогічні ідеї” [6, 
с. 524]. 

Педагог, не думку вченого, є не лише 
представником наукового знання, однобічно 
спрямованого у своєму розвитку професіонала, 
але й особистістю, здатною до постійного 
духовного розвитку. Педагог як носій моральної 
культури, духовності та краси повинен чітко 
усвідомити своє людинотворче, 
людиноформувальне призначення. „Пам’ятай-

те, – закликав учителів В. О. Сухомлинський, – 
що вам бути не тільки викладачем, а й 
вихователем, учителем життя, наставником дітей 
та юнацтва” [6, с. 508].  

Багатство та цілісність сформованої у 
педагога картини світу не можуть не відбитися 
на викладанні, тому його ціннісне ставлення до 
здоров’я, упевненість у необхідності 
дотримуватися канонів здорового способу життя 
прямо чи опосередковано будуть передаватися 
школярам, тобто переконання вчителів 
впливатимуть на переконання учнів. 
Сприймаючи себе як носія культурних цінностей 
та постійно вдосконалюючи себе як професіонал, 
педагог повинен активно формувати й свідомість 
учнів у плані цілісного бачення явищ та фактів 
життєдіяльності. 

Наступний метод підготовки вчителів до 
формування культури здоров’я учнів – це 
складання перспективного плану виховної 
роботи. В. О. Сухомлинський радив усім 
педагогам, навіть тим, хто працює лише в 
початковій школі, уявляти шлях виховної роботи 
до кінця – до закінчення середньої школи, до 
перших кроків самостійної праці: „Складіть план 
тієї діяльності, яка необхідна на подальші 10 – 15 
років (не тільки в шкільних стінах, але й після 
закінчення школи) для того, щоб вихованець ваш 
став людиною з ясним, допитливим і розвинутим 
розумом, благородним серцем, золотими 
руками” [6, с. 646]. 

Павлиський педагог також радив складати 
план виховної роботи на період спілкування зі 
своїми вихованцями, на три роки – для вчителів 
початкових класів, на період навчання у IV – X 
класах – класному керівникові. Разом з тим 
необхідним було планування конкретної 
виховної роботи на більш обмежений період – 
чверть, місяць, тиждень. 

Будучи високоорганізованою людиною, 
В. О. Сухомлинський ретельно складав свій план 
роботи на день, тиждень, місяць. За свідченням 
Г. Сухомлинської, у Василя Олександровича 
жодного дня не було без чітко спланованої 
роботи. 

Наступним методом підготовки вчителів до 
формування культури здоров’я школярів було 
ведення щоденника вчителя. Цей щоденник 
мав містити особисті записи, помітки про 
систему педагогічних дій, про особливості 
розвитку кожного окремого учня, його побут, 
умови життя, стан здоров’я, харчування, духовні 
цінності тощо.  

Педагогічний колектив Павлиської 
середньої школи вважав за свій обов’язок 
постійне вивчення та письмове анотування 
індивідуальних особливостей розвитку дітей, 
їхньої анатомії та фізіології тощо. „Кожний наш 
учитель знає кожного з 570 учнів, без цього ми 
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не уявляємо повноцінного духовного життя 
колективу: знає середовище, у якому 
формувалася особистість дитини до вступу до 
школи й формується зараз; знає особливості її 
мислення, пізнання навколишньої дійсності, 
розумової праці; знає індивідуальні риси її 
характеру; знає сили, здібності, інтереси, 
захоплення, труднощі, радощі і прикрощі” [4, 
с. 56]. 

Старанно ведучи такий щоденник 32 роки, 
В. О. Сухомлинський зміг зібрати дані про 
кругозір та уявлення майже двох тисяч учнів, 
про їхнє здоров’я (зріст, вагу, розвиток 
фізіологічних систем організму тощо), про те, які 
книжки є в домашніх бібліотеках школярів, яка 
освіта в батьків, скільки часу приділяють мати й 
батько вихованню дітей. 

Таке лонгітюдне спостереження в ході 
навчального процесу одних і тих самих явищ 
дало змогу колективу Павлиської середньої 
школи глибоко вивчити, проаналізувати й на 
основі цього зробити висновки про взаємозв’язок 
та взаємозалежність педагогічних впливів, 
домінанти виховання тощо. 

Наступним методом підготовки вчителів 
Павлиської середньої школи до формування 
культури здоров’я школярів було ведення ними 
спеціальних записників. Для педагогів стало 
правилом стежити за найновішими успіхами й 
досягненнями наук, накопичувати цікаві факти, 
інновації, методи та прийоми педагогічної 
роботи. В. О. Сухомлинський з цього приводу 
писав: „У моїй лабораторії, як я називаю свій 
робочий кабінет, лежить купа зошитів (кожній 
науці або науковій проблемі відведено окремий 
загальний зошит), у них – тисячі виписок з 
журналів, вирізок з газет” [4, с. 44]. 

Аналіз архівних матеріалів меморіально-
педагогічного музею В. О. Сухомлинського 
засвідчив наявність у Василя Олександровича 
записника з медичної педагогіки під назвою 
„Здоров’я. Фізична та розумова праця” [7]. Цей 
зошит є своєрідною абеткою валеологічного 
виховання, збірником принципів побудови 
здоров’ятворчого навчально-виховного процесу.  

Аналізуючи свою роботу, заглиблюючись у 
деталі педагогічної майстерності, кожен учитель 
Павлиської середньої школи протягом року 
працював над дослідженням певної проблеми. 
Повідомлення про процес та результати 
пошукової роботи було розглянуто на засіданнях 
педагогічної ради, психологічного семінару та 
методичних об’єднаннях учителів. За 
результатами цієї роботи було оформлено 
методичні рекомендації, пам’ятки, у наукових 
виданнях надруковано статті. Згодом у 
Павлиській середній школі склалася традиція 
збирати й систематизувати ці матеріали, 
об’єднуючи їх у рукописному журналі 
„Педагогічна думка”.  

Таким чином, наше дослідження окресленої 
проблеми дозволяє зробити такі висновки: по-
перше, адміністрація Павлиської середньої 
школи мала оригінальне бачення цієї проблеми: 
підготовка вчителів до процесу формування 
культури здоров’я школярів не зводилась лише 
до накопичення педагогами валеологічних знань 
і до оволодіння здоров’язберігаючими 
технологіями; по-друге, накопичення вчителями 
у процесі самоосвіти сукупності 
антропологічних знань та гуманістична 
орієнтація начально-виховного процесу стали 
базою для створення у школі здоров’ятворчого 
середовища; по-третє, підготовка вчителів до 
формування культури здоров’я школярів мала 
системний характер, ґрунтувалася на розумінні 
цілісної сутності здоров’я, ставила за мету 
всебічне формування особистості – 
Людинотворення; по-четверте, результатом 
цілеспрямованої підготовки вчителів до 
формування культури здоров’я школярів став 
синтез високого професіоналізму й внутрішніх 
властивостей педагога, що виявлялося у 
володінні методикою викладання, наявності 
високоморальних принципів життєдіяльності, 
розумінні важливості власного здоров’я і 
усвідомленні домінанти культури здоров’я у 
навчально-виховному процесі. 

Проведене нами дослідження відбиває лише 
практичний бік підготовки вчителів Павлиської 
середньої школи до виконання здоров’ятворчої 
функції, подальшого наукового аналізу 
потребують теоретико-методологічні засади 
(концепція, закономірності, принципи, зміст 
тощо) реалізації даного процесу в досвіді роботи 
В.О. Сухомлинського. 

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Національна доктрина розвитку освіти : 
Затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. 
№ 342 // Освіта. – 2002. – № 26. 

2. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / 
Сухомлинський В. О. // Вибр. тв. : В 5-ти т. – К. : Рад. 
шк., 1977. – Т. 2. – С. 419 – 654. 

3. Відеозапис спогадів Ганни Іванівни 
Сухомлинської // Павлиський меморіально-
педагогічний музей В. О. Сухомлинського 

4. Сухомлинський В. О. Павлиська середня 
школа / Сухомлинський В. О. // Вибр. тв. : В 5-ти т. – 
К. : Рад. шк., 1977. – Т. 4. – С. 7 – 390.  

5. Сухомлинський В. О. Статті / 
Сухомлинський В. О. // Вибр. тв. : В   5-ти т. – К. : Рад. 
шк., 1977. – Т. 5. – 639 с.  

6. Сухомлинський В. О. Формування кому-
ністичних переконань молодого покоління / 
Сухомлинський В. О. // Вибр. тв. : В 5-ти т. – К. : Рад. 
шк., 1977. – Т. 2. – С. 7 – 157. 

7. Здоров’я. Фізична та розумова праця. 
Медична педагогіка / Рукопис В. Сухомлинського // 
Павлиський меморіально-педагогічний музей 
В. Сухомлинського ПМС КН 2401 – 96 с. 
 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 141

УДК 159.9.018:37.015.3 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВИХОВАННЯ ТВОРЧИХ 
ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

Світлана КАРСКАНОВА (Миколаїв) 
У статті зроблено акцент на ролі психологічної служби закладу освіти у вихованні молодших школярів. Розкриті 

підходи до виховання творчих якостей особистості молодших школярів.  
Ключові слова: психологічне супроводження навчально-виховного процесу, виховання творчих якостей,  творча 

діяльність молодшого школяра. 
В статье акцентировано внимание на роли психологической службы образовательного учреждения в воспитании 

младших школьников. Раскрыты подходы к воспитанию творческих качеств личности младшего школьника.  
Ключевые слова: психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, воспитание творческих качеств, 

творческая деятельность младшего школьника. 
Останнім часом, у зв’язку з вимогами 

науково-технічного прогресу особливо 
актуальною стала проблема розвитку творчої 
діяльності різних категорій учнів – від 
молодшого школяра до студента. Розвиток 
творчої особистості в процесі навчання, 
застосування нових методів, а також 
удосконалення і перебудова змісту цього 
навчання переслідує мету - якнайкраще виявити і 
розвинути творчі потенції людини, мету, яка вже 
досить тривалий час стояла перед педагогікою, 
психологією і дидактикою і яка донедавна 
залишалася простою декларацією. Особистість, 
сформована в умовах суб’єкт-об’єктних 
відносин, отримує в ході цілеспрямованого 
навчання і виховання певні алгоритми поведінки, 
стереотипи, прийоми, методи, розраховані на 
розв’язання окремих завдань, і навіть способи 
розв’язання окремих їх типів і класів. 

Завдання психологічного супроводу 
виховання творчих якостей молодших школярів 
на сучасному етапі полягає переважно у 
створенні в навчальних закладах адекватних 
психологічних умов, які б сприяли активації 
вищих потреб особистості молодших школярів.  

У 2012/2013 н.р. впроваджується новий 
Державний стандарт початкової загальної освіти 
(затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 квітня 2011 р. № 462). У 
загальних положеннях зазначено, що Державний 
стандарт ґрунтується на засадах особистісно 
зорієнтованого і компетентнісного підходів, що 
зумовлює чітке визначення результативної 
складової засвоєння змісту початкової загальної 
освіти. Відповідно формується вихідна 
передумова і мета діяльності працівників 
психологічної служби щодо розвитку школяра у 
процесі його навчання та виховання в початковій 
школі: 

- психологічний супровід має бути 
орієнтований на оптимістичну перспективу 
кожного учня; 

- дитина має право на прояв і повноцінний 
розвиток свого потенціалу не залежно від 
індивідуально-психологічних особливостей, 
інтересів та схильностей, рівня розвитку в 
цілому; 

- допомога кожному учневі у соціалізації 
й адаптації до соціального середовища шляхом 
оптимального розвитку його потенційних 
можливостей. 

Найважливіше завдання діяльності 
працівників психологічної служби у початковій 
школі – збереження психологічного здоров’я 
дітей. Міністерство (лист МОНмолодьспорту від 
19.07.2012 р. № 1/9-517) звертає увагу керівників 
навчальних закладів на необхідності координації 
зусиль педагогічних колективів, батьків та 
працівників психологічної служби в реалізації 
даних завдань. 

Перехід від дошкільного до шкільного 
дитинства є складним. Не сформованість 
необхідних психологічних новоутворень, 
потрібних навчальних умінь та навичок може 
призвести до шкільної дезадаптації. 

Саме тому, психологічна служба 
загальноосвітнього закладу в межах 
психологічного супроводу початкової школи 
згідно Державного стандарту початкової 
загальної освіти здійснює психологічний 
супровід процесу адаптації учнів першого класу 
до навчання, виявлення творчого потенціалу 
кожної дитини та виховання творчих якостей 
молодших школярів.  

Мета цього супроводу – виявити проблеми в 
адаптації дитини до навчання в школі та 
провести необхідну розвивальну та корекційну 
роботу, що буде сприяти оптимальному розвитку 
особистості, навчальних та творчих можливостей 
кожної дитини. 

У психологічному супроводженні виховання 
творчих якостей дітей повинно стати правилом 
та навіть керівництвом до дії слова видатного 
педагога-гуманіста Василя Сухомлинського: 
«Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 142

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» 
[6].  

Водночас підхід до виховного процесу у 
початковій школі характеризується 
спрямованістю на кожного учня індивідуально, 
на врахування його природних нахилів, 
особливостей. Як зазначала Софія Русова, «нова 
школа кладе собі за головну мету – збудити, дати 
виявитися самостійним творчим силам дитини… 
Виховання мусить мати за мету виробити 
людину з незалежним, високо розвинутим 
розумом, людину, здатну до роботи, таку, яка 
ніде, ні при яких обставинах не загине морально 
і фізично й проведе в життя свою незалежну 
думку». 

Система виховання в сучасній початковій та 
загальній школі має будуватися на 
самодіяльності, ініціативі, вільному виборі 
напрямів і видів діяльності. У школі повинні 
бути створені сприятливі умови для вияву та 
розвитку талантів і здібностей дітей, для їх 
самовизначення та повноцінного життя. Основне 
завдання психологічної служби школи полягає у 
сприянні  формування особистості, що 
усвідомлює цінність творчості. У зв’язку з цим 
діяльність школи, практичного психолога та 
батьків має бути спрямована на розвиток 
самостійного мислення дитини, її індивідуальних 
творчих здібностей.  

Творчість особистості – це продуктивна 
людська діяльність, здатна породжувати якісно 
нові матеріальні та духовні цінності суспільного 
значення. Феномен творчості, його механізми, 
можливості керування пізнавально-творчим 
процесом на сьогодні ще недостатньо вивчені. 
Повсякденне життя доводить, що в складних 
сучасних умовах, які постійно змінюються, 
найкраще орієнтується, приймає рішення, 
працює людина творча, гнучка, здатна до 
генерування і використання нового (нових ідей і 
задумів, нових підходів, нових рішень). 
Творчість – це діяльність, яка породжує якісно 
нове, корисне, що ніколи раніше не існувало. 
Творчість не виростає на порожньому місці, вона 
базується на розвинених мисленні та уяві, 
інтелекті, який реалізує себе у розумовій 
діяльності та практиці. Здатність до творчості є 
умовою орієнтації людини у швидкозмінних і 
швидкоплинних процесах у світі, умовою не 
тільки адаптації до них, а й власної 
життєтворчості. У відкритому світі, де майбутнє 
не може бути чітко прогнозовано, а теперішнє 
має декілька потенціальних ліній розвитку, 
людина знаходиться в ситуації постійного 
вибору, пошуку оптимального рішення 
відповідно до умов життя і праці. Готовність до 

творчості, творчого вирішення проблеми є одним 
із механізмів психологічного захисту як дорослої 
людини так і дитини в складних умовах. Саме 
цю готовність, мотивацію до творчості і 
стимулює і оберігає психологічна служба 
закладу, корегуючи негативні емоційні стани, 
сприяючи корекції неадекватної самооцінки, 
допомагаючи в вирішенні соціальних проблем: 
взаємостосунків в сім’ї дитини, стосунків з 
однолітками, стосунків зі вчителем. 

Лише творча особистість, спроможна 
створювати, управляти, пропонувати нові теорії, 
нові технології, нові напрямки розвитку, 
знаходити шляхи виходу зі складних 
нестандартних ситуацій. Тому забезпечення 
кожній дитині можливості використання свого 
творчого потенціалу є одним із пріоритетних 
завдань психологів як загальноосвітніх, так і 
позашкільних закладів. Забезпечення при цьому 
можливостей щодо вибору діяльності, до якої 
дитина проявляє зацікавленість, створює 
необхідні передумови для прояву її природних 
здібностей є основним завданням практичних 
психологів, які супроводжують виховний процес 
як у закладах освіти так і у позашкільних 
навчальних закладах. Це робота з дітьми, 
педагогами та батьками вихованців де основним 
системоутворюючим елементом виховного 
процесу, за даних умов,  виступає педагогічна 
взаємодія всіх цих складових. 

Тому актуальною є проблема розвитку 
творчих якостей особистості, формування 
креативності, виховання духовності, 
самореалізації і саморозвитку.  

Якими якостями має володіти людина, щоб 
зватися творчою особистістю? Різні дослідники 
висловлюють неоднакові судження з цього 
питання. Г.С. Альтшуллером та І.М. Верткіним 
проаналізовано біографії творчих особистостей і 
доведено, що незалежно від роду діяльності 
творча особистість має володіти такими 
основними якостями:  

 вміння поставити творчу мету і 
підкорити свою діяльність її досягненню; 

 вміння планувати й здійснювати 
самоконтроль своєї діяльності; 

 висока працездатність; 
 вміння знаходити й вирішувати 

проблеми, що складають основу мети; 
 вміння захищати свої переконання 2, с. 

13; 1, с. 11.  
Під творчими якостями ми розуміємо 

психічні утворення, що мають складну 
структуру, в ієрархії компонентів якої одне з 
провідних місць посідає націленість, 
спрямованість особистості школяра на творчі дії. 
Це ніяк не говорить про те, що одномоментне 
бажання призводить до створення нового, проте 
постійна спрямованість, прагнення до творчої 
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діяльності є необхідним і визначальним 
моментом в отриманні творчих результатів.  

Володимир Тименко зазначає, що 
психологічний аспект творчої діяльності полягає 
у розкритті закономірностей творчого процесу і 
створення атмосфери, яка його стимулює [7]. 
Творчі здібності властиві кожній людині, 
потрібно тільки створити умови для їх розвитку.  

Розглянемо педагогічні умови, які сприяють 
розвитку творчих здібностей та якостей 
молодших школярів у процесі роботи на уроках. 
По-перше, створення у класі психологічної 
атмосфери. Вчитель має створити доброзичливу, 
невимушену атмосферу. Цьому дуже добре 
сприяє музичний супровід під час уроку. На 
приклад, при роботі з природним матеріалом 
доречно, щоб діти працювали під спів пташок чи 
звуки дощу.  

Творчість є одним із засобів підвищення 
емоційного тонусу особистості, закріплення 
комплексу емоційно-вольової регуляції, а 
головне – актуалізації позитивної гами 
переживань, яка супроводжує ефективну працю, 
переживання радості від зробленого, 
досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, 
у своєму творчому потенціалі й творчих 
здібностях.  

Педагогічний словник визначає творчу 
особистість як особистість, що має «...здібності, 
мотиви, знання і уміння, завдяки яким 
створюється продукт, який відрізняється 
новизною, оригінальністю, унікальністю» [3]. 
Завданнями для практичного психолога разом з 
педагогом виявляється суттєва роль 
стимулювання, спонукання молодших школярів 
до творчої діяльності. Педагогічні зусилля 
можуть виявитись безрезультатними, якщо вони 
не враховують цього важливого чинника. 
Викладач не в змозі “змусити” дитину вольовим 
розпорядженням творити, але виховати смак до 
творчості, постійне бажання займатись творчою 
діяльністю – пряме завдання навчально-
виховного процесу в системі освіти.  

Формування творчих якостей особистості 
молодших школярів в навчально-виховному 
процесі шляхом виховання їх естетичних якостей 
і розвитку творчих умінь сприяє підвищенню 
духовної культури дитини, що приводить до 
значних успіхів у навчанні та в усіх видах 
діяльності  майбутніх членів суспільства. На 
думку С. Л. Рубінштейна, творчість – діяльність 
людини, яка створює нові матеріальні і духовні 
цінності, які, в свою чергу, мають суспільну 
значимість.  

Про необхідність художньо-естетичного 
виховання всіх дітей стверджують і сучасні 
наукові дослідження про роботу лівої та правої 
півкуль головного мозку і зв’язку однієї з них з 
емоційною, образною особливістю мислення, а 

іншої – з логіко-розумовою діяльністю. Таким 
чином, наслідки спілкування людини з 
мистецтвом можна розглядати не тільки як 
джерело здібності сприймати і створювати 
прекрасне, а й як засіб розвитку універсальних 
творчих здібностей.  

Науковцями-психологами та педагогами 
доведено (В.В. Давидов, О.М. Леонтьев, Г.І. 
Щукіна), що провідні фактори формування 
особистості становлять діяльність і спілкування. 
Тому на художньо-естетичний розвиток 
школярів має значний вплив спілкування учнів з 
мистецтвом, активізація й організація їх 
художньої діяльності. Вирішальну роль у цьому 
процесі має відігравати вчитель-вихователь. 
Художньо-естетична діяльність є важливим 
елементом педагогічного процесу. Через цю 
діяльність:  - здійснюється знайомство дитини з 
національними та світовими надбаннями 
культури, які знайшли своє відображення у 
різних видах мистецтва; 

 - розвиваються розумові здібності учнів, їх 
інтелект; - збагачується емоційна сфера і 
культура почуттів; 

 - формується система моральних цінностей; 
 - з’являються можливості вибору дитиною 

виду і жанру мистецтва для творчості; 
 - розвиваються художні смаки, здібності, 

естетичні переваги. 
Художня діяльність є досить універсальною, 

тому що складається з органічно пов’язаних між 
собою видів діяльності у різних видах мистецтва: 
в літературі, у музиці, в образотворчому 
мистецтві.  

Здійснюючи психологічний 
супровід практичний психолог разом з 
педагогом  для обстеження схильності дитини до 
різних видів художньо-творчої діяльності може 
використати подібний тест-анкету.  

Дитина має музичний талант, якщо вона: 
- любить музику і музичні записи, завжди 

прагне потрапити туди, де можна послухати 
музику; 

- дуже швидко і легко відгукується на 
ритм і мелодію, уважно дослухається до них, 
легко запам’ятовує; 

-  навчилася або вчиться грати на якомусь 
музичному інструменті; 

- співає або грає на музичному 
інструменті, вкладає у виконання багато почуттів 
та енергії, а також свій настрій; 

- створює власні мелодії. 
Художні здібності дитини виявляються, 

якщо вона: 
- не знаходячи слів, звертається до 

малюнка або ліплення, щоб висловити свої 
почуття або настрій; 

- у своїх малюнках і композиціях 
відтворює розмаїття предметів, людей, тварин, 
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не замикається на відображенні чогось досить 
вдалого; 

- серйозно ставиться до творів мистецтва, 
стає вдумливою і надто серйозною, коли її увагу 
привертає мистецький твір або краєвид; 

- коли має вільний час, охоче ліпить, 
малює, креслить, комбінує матеріали і фарби; 

- прагне створити твір ужиткового 
призначення – прикрасу для дому, одягу тощо; 

- не боїться висловити особисту думку 
щодо класичних творів, причому вдається до 
спроби критикувати їх, наводячи досить дотепні 
аргументи. 

У дитини є літературне дарування, якщо 
вона: 

- розповідаючи про щось, вміє 
дотримуватись обраного сюжету, не губить 
основну думку; 

- любить фантазувати або імпровізувати 
на тему реальної події, причому надає події 
чогось нового і незвичайного; 

- вживає в усних і письмових розповідях 
слова, які добре передають емоційний стан, 
переживання і почуття героїв сюжету; 

- зображує персонажів своїх фантазій 
живими і цікавими; любить на самоті писати 
оповідання, вірші, не боїться почати писати 
роман про власне життя. 

Артистичний талант виявляється у дитини, 
якщо вона: 

- часто, коли їй бракує слів, виявляє свої 
почуття мімікою, жестами, рухами; 

- прагне викликати емоційні реакції в 
інших, коли із захопленням про щось розповідає; 

- змінює тональність і вираз голосу, 
невільно наслідуючи людину, про яку 
розповідає; 

- з великим бажанням виступає перед 
аудиторією, причому прагне, щоб глядачами 
були дорослі; 

- із вражаючою легкістю "передражнює" 
чиїсь звички, пози, вислови; 

- пластична й відкрита всьому новому; 
- любить і розуміє значення красивого або 

характерного одягу [4, 72]. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДІВ  
У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ШКОЛИ 

Ольга КАРЯВКА (с. Марфівка, Кіровоградська обл.) 
У статті розглядається питання розвитку творчих здібностей школярів. Особлива увага звернена на вплив зовнішніх 

факторів, в основному школи та сім’ї, які можуть впливати на дитину як позитивно так і негативно. Проводиться 
аналіз різних підходів: індивідуальних та диференційованих, в практиці роботи школи, опорної з питань вивчення та 
творчого впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського щодо розвитку творчої особистості школяра. 

Ключові слова: обдарованість, творчість, творчі здібності, особистість, компоненти творчості, креативний учень, 
креативний учитель. 

В статье рассматривается вопрос развития творческих способностей школьников. Особое внимание обращено на 
влияние внешних факторов, в основном школы и семьи, которые могут влиять на ребенка как положительно так и 
отрицательно. Проводится анализ различных подходов: индивидуальных и дифференцированных, в практике работы 
школы, опорной по изучению и творческого внедрения педагогических идей В.А. Сухомлинского по развитию личности 
школьника. 

Ключевые слова: одаренность, творчество, творческие способности, личность, компоненты творчества, 
креативный ученик, креативный учитель. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку суспільство потребує творчих, 
креативних особистостей, які вміють виявити 

ініціативу, нестандартно мислять, проявляють 
зацікавленість до проблем та їх вирішення 
швидко й оригінально. Такі особистості, 
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відповідно, зможуть безболісно адаптуватися у 
сучасному суспільстві, відповідатимуть вимогам 
сучасності. Творчі, обдаровані особистості 
стають основою для економічного розвитку 
країни, запорукою національного престижу.  

Вивчення проблеми розвитку творчої 
особистості тісно пов’язується із розвитком 
країни, науково-технічним розвитком і знаходить 
своє підтвердження у працях науковців вже з 
середини ХХ століття. Серед вчених, яких 
цікавила дана проблема П. Торренс, Джон Гауен, 
Гетцельс, Джексон – представники 
американської школи; Новлянська В.Н, 
Богоявленська Д.Б., Дружинін В.М., 
Маляко В.О. – представники вітчизняної науки. 

І хоч даному питанню завжди приділялося 
багато уваги, проводилося безліч досліджень, до 
цих пір не вироблено цілісної концепції розвитку 
креативності. 

Звичайно, займаючись розвитком творчості 
учнів, вихователям необхідно розібратися з 
основними поняттями в сфері креативності. 
Творчість – це один з видів людської діяльності, 
спрямований на розв’язання протиріччя (рішення 
творчої задачі), для якого необхідні об’єктивні 
(соціальні, матеріальні) і суб’єктивні особистісні 
умови (знання, уміння, творчі здібності), 
результат якої має новизну й оригінальність, 
особисту і соціальну значимість, а також 
прогресивність.[16, с. 2-4] 

Слово «творчість» походить від слова 
«творити», і в загальному сенсі воно означає 
шукати, створювати щось таке, що не 
зустрічалось в минулому – індивідуальному або 
соціальному. 

Характерними рисами творчості є: 
- наявність протиріччя проблемної ситуації 

чи творчої задачі; 
- соціальна й особиста значимість і 

прогресивність, тобто вклад у розвиток 
суспільства й особистості (антисоціальна 
діяльність, навіть у найвинахідливішій формі – 
це не творчість, а варварство); 

- позитивна мотивація особистості; 
- новизна й оригінальність процесу чи 

результату. 
Отже, творчість включає в себе три 

складові: новизну, цінність отриманих 
результатів, високий рівень мотивації. 

У цілому, кожна особистість здатна до 
творчості. Творчий акт – це по суті оптимально 
глибока реалізація індивідуальності, її здібності 
до творчості, тобто до створення нового. 

Це також підтверджується відомим 
психологом Л.С. Виготським, який писав: 
«Звичайно, найвищий вияв творчості і досі 
доступний лише не багатьом представникам 
людства, але у повсякденному житті, що оточує 
нас, творчість є необхідною умовою існування, і 

все що виходить за межі рутини, і в чому 
міститься хоча б йота нового, зобов’язане своїм 
походженням творчості людини». 

Творча особистість – це такий тип 
особистості, для якої характерна стійка, високого 
рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-
творча активність, що виявляється в органічній 
єдності з високим рівнем творчих здібностей, що 
дозволяють їй досягти прогресивних, соціально й 
особисто значимих творчих результатів в одному 
чи декількох видах діяльності. Найчастіше 
творча особистість досягає успіху в одному 
якому-небудь виді діяльності, наприклад, музиці, 
спорті, математиці. Але історія знає чимало 
прикладів високих творчих досягнень у 
декількох і навіть багатьох областях людської 
діяльності (Т. Шевченко, М. Ломоносов, 
Леонардо да Вінчі). У зв’язку з цим правомірно 
говорити про всебічний розвиток творчої 
особистості. 

До складових творчих здібностей 
особистості можна віднести такі: 

- мотиваційно-творча активність і 
спрямованість особистості; 

- інтелектуально-логічні здібності 
особистості; 

- інтелектуально-евристичні здібності 
особистості; 

- світоглядні властивості (якості) 
особистості; 

- моральні властивості (якості) особистості; 
- здатність особистості до самоврядування в 

творчій діяльності; 
- творчі, комунікативно-творчі здібності 

особистості; 
- індивідуальні особливості особистості, що 

сприяють успішності навчально-творчої 
діяльності.[14, с. 57-60] 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження 
проблеми розвитку творчих здібностей вимагає 
розкриття понять: творчість та креативність. 
Більшість вчених, які досліджували дане питання 
розглядають поняття творчості, як процес, що 
має певну специфіку й призводить до створення 
нового, а креативність – це потенціал, 
внутрішній ресурс людини, як творча здібність. 
До основних характеристик креативності можна 
віднести інтуїцію, фантазію, вигадку, 
оригінальність, ініціативність і працездатність. 
Особистість, яка володіє цими якостями, 
знаходить задоволення не тільки в досягненні 
поставленої мети, а й у процесі творчості. 

Американський вчений Джон Гауен, 
дослідивши дану проблему, створив цілу низку 
корисних порад батькам, які займаються 
розвитком творчих здібностей дитини. На його 
думку, «дитина, яка позбавлена позитивного 
творчого виходу, може направити свою творчу 
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енергію в зовсім небажаному напрямку» [9, 
с. 120]. 

В дослідженнях Гетцельса й Джексона 
червоною ниткою проходить, думка про те що 
рівень матеріального становища сім’ї не відіграє 
великої ролі в розвитку творчих здібностей 
дітей. Суттєвим є вплив батьківської професії, їх 
соціальний статус і позиція по відношенню до 
дітей. У таких родинах на чільному місці – 
інтелектуальна зацікавленість дитини, свобода у 
виборі інтересів, інтелектуальна діяльність та 
створення умов для прояву індивідуальних 
творчих здібностей [4, с. 323].  

П. Торренс зазначав, що оскільки не 
виявлено спадкоємності індивідуальних 
відмінностей в креативності, то основну увагу 
необхідно звернути на фактори зовнішнього 
середовища, що можуть впливати, як позитивно, 
так і негативно на розвиток творчих здібностей 
[9, с. 111].  

Досліджуючи вплив сім’ї на формування 
творчої особистості можна виділити наступні 
напрямки родинного виховання: 

гармонійність – негармонійність відносин 
між батьками та дітьми; 

творча – нетворча особистість батьків, як 
взірець для ідентифікації; 

спільність або відсутність захоплень в 
інтелектуальній сфері; 

очікування батьків по відношенню до 
дитини [7, с. 87]. 

В.М. Дружинін, Д.Б. Богоявленська, 
проаналізувавши та дослідивши дану проблему, 
виділили дві фази розвитку творчості. Перша 
фаза – це відсутність будь-якої спеціалізації – 
дитина творить в різних напрямках культури. 
Друга – в процесі розвитку у дитини з’являється 
схильність до того чи іншого виду занять і у 
підліткову та юнацькому віці виникає 
«спеціалізована» творчість (здатність до 
творчості у певному виді діяльності).  

 З погляду Д.Б. Богоявленської – основною 
умовою розвитку творчості є розвиток 
особистості дитини. У дітей старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку 
практично сформовані найважливіші 
характеристики особистості – позитивне 
відношення до себе і оточуючого світу, 
розвинена рефлексія; з середнім та низьким 
рівнем творчості [7, с. 78].  

Традиційно творчі здібності пов’язують з 
гнучкістю, швидкістю, точністю і 
оригінальністю мислення.  

Наприклад, В.Н. Новлянська, вважає що 
сучасна благополучна сім’я може несвідомо 
створювати перепони на шляху розвитку 
креативності дитини. Так, в родині, в якій 
виховується лише одна дитина, її просто, 
«закидають» дорогими іграшками, тому у неї не 
виникає бажання щось створювати, щось чимось 

замінити. Вона постійно відчуває нестачу в 
друзях для спілкування на рівні гри та фантазії 
[8, с. 43].  

Дослідженнями ряду вчених у педагогіці та 
психології доведено, що продуктивному 
творчому мисленню сприяє оволодіння 
спеціальними способами, до яких належать: 
виділення протилежних властивостей, пошук 
аналогій, асоціювання понять, ставлення 
запитань, переформулювання, генерування ідей, 
зміна альтернативи, комбінування та інші. А на 
думку В.М. Дружиніна розвиток креативності 
відбувається таким чином: на основі загальної 
обдарованості під впливом мікросередовища і 
наслідування формується система мотивів та 
особистісних властивостей і загальна 
обдарованість перетворюється в актуальну 
креативність [1, с. 179]. 

Виклад основного матеріалу. Видатний 
педагог сучасності В.О.Сухомлинський вважав, 
що неабияка роль розвитку творчих здібностей 
школярів втілюється в конкретних правилах для 
педагога: довіри до учнів, доброзичливості, 
опори на позитивне в особистості при подоланні 
негативних проявів в ній. Особливо виділялася в 
педагогіці того часу вимога припускати 
існування в кожній людині високих моральних 
рис і не зведення оцінки особистості тільки до її 
пізнавальних здібностей. В.О. Сухомлинський, 
неодноразово закликав педагогів «...дивитися на 
світ очима тих, кого ми виховуємо», звертатися 
до учнів «...як до однодумців, як до рівного 
собі». [4, с. 179]. Він був, одним із перших 
радянських педагогів, система діяльності якого 
містила в собі свідоме і цілеспрямоване 
використання діалогу, рефлексивної активності 
учнів, процесів самопізнання, самовиховання, 
емоційно-довірчого спілкування. 

Дати учням радість праці, радість успіху у 
навчанні, збудити в їхніх серцях почуття 
гордості, власної гідності, віру в себе – це перша 
заповідь виховання. Чому? Бо лише в таких 
умовах можуть розвиватися творчі здібності 
учнів. Головна особливість творчої людини – це 
віра у власні сили та в свої можливості. Як тільки 
людина повірить в це – в неї звільняється творче 
начало. І його ніхто потім не може заглушити. 
Саме про це говорив Василь Олександрович: «У 
наших школах не повинно бути нещасливих 
учнів, душу яких гнітить думка, що вони ні на 
що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело 
внутрішніх сил дитини, які породжують енергію 
для переборення труднощів, бажання вчитися». 
В цьому контексті цілком слушна також думка 
американського професора У. Глассера: 
«Вчитель повинен враховувати, що в становленні 
учня, як творчої особистості особливе значення 
має перший, хоча б незначний творчий успіх у 
житті. Для учня таким істотним «полігоном» 
творчих радощів та розчарувань, успіхів та 
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невдач є школа і все те, що з нею пов’язано. 
Школа значною мірою визначає напрям розвитку 
творчої особистості – позитивний чи, навпаки, 
напрям постійних зривів та невдач. 

Якщо учень досягає творчих успіхів у 
школі, то в нього є всі шанси на творчий успіх у 
житті. Народження педагогіки оптимізму та 
успіху було зумовлено самим життям. У своїй 
педагогічній діяльності А.С. Макаренко 
розробляв ідею «завтрашньої радості», а 
В.О. Сухомлинський розвинув цей прийом у 
створеній ним «Школі радощів». Результати 
діяльності цих педагогів підводять нас до 
усвідомлення можливостей упровадження у 
навчально-виховний процес сучасної школи 
такої педагогічної технології, яка була б націлена 
саме на те, як викликати в учнів почуття 
радощів, забезпечити успіх у навчанні і тим 
самим відкрити шлях до розвитку творчості. 

Успіх, якщо його переживає учень 
неодноразово, сприяє визволенню прихованих 
творчих можливостей особистості, перетворенню 
та реалізації його потенціалу. 

Саме тому головна мета діяльності 
вчителя – створити умови для успіху та розвитку 
особистості учня, дати можливість кожному 
вихованцю відчути радість досягнення успіху, 
усвідомити свої здібності, віру у власні сили. 

Завдання вчителя полягає в тому щоб 
допомогти особистості учня зрости в успіху, 
дати відчути радість від подолання труднощів, 
дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не 
дається, скрізь необхідно прикласти зусилля. І 
успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям. 
У житті відбувається постійне чергування 
успіхів та невдач. Однак існує й певний баланс 
між ними, який при активній пошуковій 
поведінці учня повинен бути зрушений в 
напрямку успіху. Увесь попередній досвід 
подолання труднощів, раніше сформовані та 
виправдані очікування радості, ніби вступають у 
протиборство з оцінкою нової ситуації. Учень 
уже намагається її подолати, переломити. 

 Успіх у навчанні – єдине джерело 
внутрішніх сил учня, що народжує енергію для 
подолання труднощів і бажання учитися. 

З погляду педагогіки ситуація успіху – це 
таке цілеспрямоване організоване сполучення 
умов, при яких створюється можливість досягти 
значних результатів у діяльності. 

Саме формування впевненості в успіху в 
кожного учня, ще до початку виконання 
навчальної процедури, повинна стати однією з 
найважливіших педагогічних задач. [14, с. 61] 

Отже, якщо в систему роботи школи 
включити деякі засоби креативної поведінки й 
самовиявлення, моделювання творчих дій, 
опанування технологій творчої діяльності, то 
відбуватиметься певний зріст креативності, а 

також прояву і підсилення окремих креативних 
якостей особистості: незалежність, відкритість 
новому досвіду, чутливість до проблем, високу 
потребу в творчості [4, с. 318].  

Але на жаль, в сучасній школі «губиться» 
багато обдарованих креативних учнів, бо вони не 
такі як інші і не завжди визнаються вчителями й 
ровесниками. Вченими проаналізовано і 
виявлено, що близько 70% випадків 
непорозуміння та конфліктних ситуацій вчителів 
з учнями відбувається за участю креативних 
дітей [12, с. 68]. 

Тому необхідно звертати неабияку увагу на 
створення умов для формування та розвитку 
обдарованої особистості, реалізації її потенціалу. 
Для вирішення даної проблеми необхідне 
вирішення таких завдань:  

- виявлення та сприяння розвитку 
інтелектуально обдарованих школярів;  

- формування готовності до свідомого 
вибору майбутньої професії, стимулювання 
школярів до навчання у вищих навчальних 
закладах;  

- сприяння самовираженню учнів у різних 
видах діяльності, задоволенню їх потреб, 
інтересів та стимулювання творчого 
самовдосконалення;  

- формування покоління майбутніх 
науковців та практиків, творчих, ініціативних, 
підприємливих, для різних галузей суспільного 
життя;  

- підвищення інтересу до поглибленого 
вивчення базових дисциплін, виявлення рівня 
сформованості вмінь дослідницької роботи через 
гуртки, факультативи, олімпіади, МАН;  

- виховання компетентної особистості, 
здатної здійснювати самостійний вибір та 
приймати відповідальні рішення. 

Основними принципами сприяння розвитку 
творчих здібностей обдарованих школярів є: 

- зорієнтованість на позитивні дії 
(цілеспрямованість розвитку на соціальні 
очікування учнів, формування позитивного 
іміджу компетентної особистості, потреби 
вчитися впродовж усього життя);  

- демократичність (передбачення 
суб’єктно-суб’єктних відносин між учасниками 
навчально-виховного процесу); 

- гуманізм, що означає пріоритетність 
прав, свободи, творчий розвиток особистості, 
співвідношення освітніх вимог з можливостями 
та здібностями школярів;  

- міждисциплінарність, що передбачає 
розвиток особистості в умовах узгодження 
змісту всіх видів роботи, спрямованої на 
розвиток творчо обдарованої дитини;  

- зв’язок з практичною діяльністю, що 
передбачає формування вмінь самостійно 
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аналізувати, приймати відповідальні рішення і 
діяти відповідно до вимог сьогодення. [14, с. 58].  

В.О. Сухомлинський зауважував, що 
мислення починається із дивування. А тому 
червоною ниткою у практиці його діяльності 
було вміння дивуватися природо. Він говорив: 
«Ведіть своїх вихованців у природу. 
Прислухайтеся до пісні солов’я, здивуйтеся 
сходом сонечка, дозвольте своїм вихованцям 
відчути захоплення від дотику роси на босих 
ніжках…» [14, с. 58]. 

Тому у Марфівській загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів, наслідуючи Василя 
Олександровича Сухомлинського, вчителі 
неабияку роль у навчанні та вихованні творчої 
особистості відводять саме природі. Подвір’я 
школи перетворене дбайливими руками 
вихователів та вихованців на прекрасну оазу 
серед широкого українського степу. Тут є 
«Географічний майданчик» де на уроках 
природознавства, громадянської освіти, 
географії, біології, образотворчого мистецтва 
учні пізнають наскільки чарівна природа, її 
звуки; «Зелений клас», де проводяться уроки 
мислення під голубим небом; «Бузкова алея», що 
прикрашає вхід до школи; Дендрарій, де зібрані 
рідкісні види рослин; «Конвалієва галявина», 
«Калиновий гай», квітники, які з року в рік 
доглядають наймолодші школярі, привчаючись 
бачити прекрасне поряд, творити прекрасне 
власними руками; «Пеньок бажань», якому 
довіряють свої надії і мрії на майбутнє 
випускники та гості школи. Навколо школи 
ростуть стрункі тополі та розкішний фруктовий 
сад, насаджені 40 років тому першими 
вихованцями школи. Весною 2007 року 
теперішні вихованці школи заклали Парк 
В.О.Сухомлинського, де випускники 11 класу 
створили «Алею прощання з дитинством». 
Вчителями-пенсіонерами Стеценко М.В., 
Мартинюк В.В., Маріною Є.Й. закладено 
«Галявину зустрічі поколінь». Молодими 
педагогами школи Нечипоренко Г.М., 
Шамченко В.П., Писаренко О.В., Кравчук О.М., 
посаджено «Галявину мрій». А учні школи 
створили у нашому парку куточки: «Казок», 
«Півонієва куля» та «Українська орхідея». 

Дивишся на цю красу і поетичні рядки 
стеляться на аркуші. А надто гарні вони 
виходять, якщо ти навчався в цій школі, 
повернувся сюди працювати і любиш її всією 
душею, як наш заступник директора з 
навчально – виховної роботи Писаренко 
Олександра Володимирівна, яка з початком своєї 
педагогічної діяльності в стінах рідної школи 
започаткувала роботу шкільної «Літературної 
вітальні» і разом зі своїми наставниками 
Чабан Л.І., Дрозд В.І., Богдан Л.А. навчає дітей 
творити поетичні та прозові твори про 

навколишню красу, про рідну школу, про 
буденне та радісне. 

У школі щороку з’являється новий 
літературно-поетичний альманах, учителі 
початкових класів Конопатенко Л.І., Лубяна г.Б., 
Шамченко В.П. разом із своїми маленькими 
вихованцями створюють збірки творчості 
«Пролісок», де є і вірші, і казки, і оповідання, і 
навіть пісеньки.  

Вчитель іноземної мови, молодий спеціаліст 
Тітаренко О.М., разом із своїм наставником 
учителем світової літератури Брик М.П., на 
заняттях театральної студії «Діоніс» не тільки 
навчають дітей акторським вмінням, а й постійно 
поповнюють матеріалами збірку «Перлинка». 

Педагоги природничо-математичного циклу 
створюють на своїх уроках математичні казки, 
електронні презентації різних навчальних тем, а 
вчителі історії та географії впроваджують у свою 
роботу проектну та науково-дослідницьку 
діяльність школярів і, вивчаючи історію рідних 
сіл, школи, біографії видатних односельчан, 
вчать дітей журналістській творчості, що має 
продовження і в передачах на щкільному радіо 
«Шкільна радіохвиля», і на сторінках районних 
газет «Долинські новини» та «Провінція», і на 
сайтах Інтернет-мережі. 

Спортивні здібності та навички допомагає 
дітям розкривати вчитель фізичного виховання 
школи Попович О.Д. Його вихованці є не тільки 
активними учасниками та переможцями 
шкільних, районних і обласних змагань та 
конкурсів, а й навчаються у Харківській школі 
олімпійського резерву (Покрашенко Л.М.) та 
наслідують у педагогічній діяльності. 

Виявити творчу дитину, надати їй 
можливості проявити та реалізувати себе вміє і 
виконує кожен педагог школи; володіє 
методиками роботи з учнями різних спрямувань і 
обов’язково опирається на неоціненний досвід 
Василя Олександровича Сухомлинського, 
педагогічними ідеями якого пронизані будні 
шкільного життя.  

Висновки. Теоретичний аналіз даної 
проблеми свідчить, що в останні роки більш 
помітними стали спроби віднайти шляхи 
стимулювання творчого потенціалу особистості. 
Встановлено багато факторів впливу на розвиток 
творчих здібностей дитини, серед яких основну 
роль посідає сім’я та школа. Але на можливість 
реалізації творчого потенціалу значний вплив 
чинять особистісні якості, такі як працелюбство, 
воля, наполегливість, прагнення реалізувати 
задумане. Це потребує створення особливих 
умов і особливого підходу до дітей в процесі 
навчання й виховання і, перш за все, підготовки 
креативного вчителя, який зміг би і бажав би 
помітити творчого учня та розвивав його 
можливості. Звичайно, важко наперед визначити 
міру творчості, яка необхідна для вирішення 
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завдань навчання в конкретних навчальних 
ситуаціях. В навчальному процесі завжди 
поєднується нормативне і творче, обов’язкове і 
варіативне, типове та індивідуальне. Чарівність 
творчості – в новизні, неповторності, 
індивідуальності рішення, оригінальності 
підходів і засобів. І якщо задумане викладачем 
вдається реалізувати, він відчуває високе 
задоволення і може вслід за В.О. Сухомлинським 
повторити: «Творіння людини – велике щастя». 
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РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ 
НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ  
Василь КИЗЕНКО (Київ) 

У статті розглядається ідея розвитку творчого потенціалу учнів на факультативних заняттях як важлива умова 
культурного прогресу суспільства й виховання людини. Розкриті особливості дидактичних принципів: розширення сфери 
міжособистісного спілкування; інтенсивного стимулювання прояву особистісного чинника вчителя й учня.  

Ключові слова: педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського, факультативні заняття, міжособистісне спілкування, творчий 
потенціал особистості. 

В статье рассматривается идея развития творческого потенциала учащихся на факультативных занятиях как 
важнейшее условие культурного прогресса общества и воспитания человека. Раскрыты особенности дидактических 
принципов: расширения сферы межличностного общения; интенсивного стимулирования проявления личностного 
фактора учителя и учащегося. 

Ключевые слова: педагогические идеи В.А. Сухомлинского, факультативные занятия, межличностное общение, 
творческий потенциал личности. 
Однією з об’єктивних тенденцій розвитку 

сучасної освіти є її спрямованість на особистість 
людини. Навчально-виховний процес у школі 
інформаційного суспільства вимагає створення 
розвивального середовища для становлення 
творчої особистості людини.  

Лише творчо розвинена людина здатна 
стати інноваційно ефективною. Звідси потреба 
розпізнавати і розвивати творчі здібності кожної 
дитини. Сучасна освіта повинна бути 
дитиноцентричною, особистісно орієнтованою 
щодо конкретного учня з його самоціннісними 
характеристиками, а не абстрактною, 
узагальненою. 

Слід максимально наблизити навчання і 
виховання кожної дитини до її сутності, 
здібностей та особливостей. На наш погляд, цей 
принцип має бути визначальним під час 
здійснення конструктивних змін в освіті. Бо саме 
його реалізація дасть змогу досягти найвищої 
якості освіти і, що вкрай важливо, не всупереч 
природі кожної дитини, а завдяки її пізнанню й 
розвитку [5, с. 9-14; 6]. 

Проте залишається актуальною в освітньо-
виховному контексті проблема формування у 
молоді морально-етичних цінностей в умовах 
ринкової економіки перехідного періоду 
розвитку українського суспільства. Між 
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соціальними категоріями демократії та 
економічною ринковою системою завжди наявні 
суперечності, існує загроза того, що ідеали, 
доктрини й ідеології, які узвичаєні не одним 
поколінням людей, стануть чужими сучасній 
людині й діятимуть номінально. Це педагогічна і 
психологічна проблема, вона вимагає створення 
методології виховання громадянина, який має 
стійкі морально-духовні принципи і вмотивовані 
культурні цінності, що дає змогу 
самоідентифікуватися в сучасному суспільстві й 
бути успішним у персоналізованому життєвому 
світі. 

Перед розробниками науково-педагогічної 
стратегії постали нагальні питання: як розуміти 
особистість? де шукати джерела її творчого 
розвитку? як цілеспрямовано проектувати цей 
розвиток? 

Нині до школи приходять покоління дітей, 
які живуть в інформаційному суспільстві, в 
цифровому середовищі, і щоб скористатися його 
перевагами, треба переосмислити самоцінність 
знань та самодостатність учителя як джерела 
інформації. («Знання – це скарб, а вміння 
вчитись – ключ до нього»). 

У психолого-педагогічній літературі 
ґрунтовно висвітлюється значення 
міжособистісного і його функцій у справі 
творчого розвитку особистості учня. Засоби 
підвищення ефективності його впливу на 
результативність навчально-виховного процесу 
[2; 3; 8; 9]. 

Міжособистісне спілкування – складна 
взаємодія людей, в якій здійснюється обмін 
думками, почуттями, переживаннями, способами 
поведінки, звичками, а також задовольняються 
потребами особистості в підтримці, солідарності, 
співчутті, дружбі тощо. Спілкування – необхідна 
умова формування, існування й розвитку 
особистості (за [4, с. 437]).  

Виховання людського в людині правомірно 
розглядати як процес розвитку і результат 
процесу формування способів спілкування, 
самореалізації, самоактуалізації, 
співробітництва, співучасті, співтворчості, 
співпереживання. Через брак моральної чистоти 
втрачають сенс освіта, духовність, трудова 
майстерність, фізична досконалість – 
стверджував В.О.Сухомлинський. Це одне з 
концептуальних положень педагогічної системи 
В.О. Сухомлинського, один із етапів розвитку 
сучасної школи. 

Сфера міжособистісного спілкування учнів 
у традиційному навчально-виховному процесі 
обмежена, що зумовлено стабільним складом 
класних учнівських колективів та шкільного 
педагогічного колективу. Це одна з причин 
стійкого статусу в колективі певних категорій 
учнів – «зірок», «звичайних» і «невдах», що 
негативно позначається на їхньому розвиткові. У 

перших часто спричиняє зарозумілість, зневагу 
до інших, в останніх – невпевненість та 
дискомфорт.  

Спілкування учнів на факультативних 
заняттях сприяє додатковому обміну освітньою 
інформацією, розширенню кругозору, а також 
поглиблює інтереси і збагачує емоційно-
почуттєву сферу завдяки контактуванню з 
новими, цікавими і приємними людьми – учнями 
і дорослими. 

Дія психологічних механізмів спілкування 
спричинена інтелектуальним та емоційно-
вольовим впливом. Наслідки спілкування 
відображаються у думках, почуттях, бажаннях, 
прагненнях, інтересах, знаннях, уміннях, 
переконаннях його учасників. Багаторазова 
самооцінка і переоцінка як свого «Я», так і 
Іншого на тлі щоразу нових учасників 
спілкування позитивно впливає на 
самоствердження особистості. 

Головним механізмом формування 
конструктивної та гуманістично спрямованої 
педагогічної взаємодії є особистісне спілкування 
педагога з вихованцем. Таке спілкування 
спрямовується на організацію продуктивної 
спільної діяльності, зближення ціннісно-
смислових орієнтацій учасників діалогу, 
формування «Ми – переживання» дорослого і 
дітей [2]. 

Характер взаємин між учителем і учнями 
В.О. Сухомлинський вважав показником 
важливих рис педагогічної культури – 
постійного пізнання внутрішнього світу дитини, 
проникнення в її психіку, в індивідуальні 
особливості її думки, емоційно-естетичне 
ставлення до навколишньої дійсності, особливо 
до людей. У теоретичному плані цю проблему 
Василь Олександрович називав однією з 
найменш вивчених, малодосліджених сторін 
шкільного навчання. Слово вчителя 
В.О. Сухомлинський називав незамінним 
інструментом впливу на душу учня, оскільки 
мистецтво навчання і виховання залічував 
насамперед до мистецтва вміти говорити, 
звертатися до почуттів, розуму учня. Досконале 
й майстерне володіння спілкуванням як 
інструментом педагогічного впливу забезпечує 
цілісну гармонійність і ефективність навчально-
виховного процесу [1, с. 209]. 

Загальновідомо: ефективність словесних 
способів навчання можлива лише в поєднанні з 
іншими видами роботи; без «живого» слова 
вчителя не можна уявити собі навчальний 
процес. Погоджуємося з В.О.Сухомлинським, 
який писав: «У руках вихователя слово – такий 
же могутній засіб, як музичний інструмент у 
руках музиканта, як фарби в руках живописця, як 
різець і мармур у руках скульптора. Як без 
скрипки немає музики, без фарб і пензля – 
живопису, без мармуру й різця – скульптури, так 
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без живого, трепетного, хвилюючого слова немає 
школи, педагогіки» [13, с. 160]. 

Система спілкування вчителя з учнями та 
участь школярів у спілкуванні сприяють 
ефективній реалізації вибраних методів і 
прийомів, форм навчання. Активність школярів у 
спілкуванні дає змогу організувати той 
необхідний психічний контакт, без якого не 
може бути продуктивної взаємодії. На 
факультативних заняттях є значні можливості 
для використання різних форм міжособистісного 
спілкування. 

Реалізація принципу розширення сфери 
міжособистісного спілкування у 
факультативному навчанні передбачає комп-
лектування факультативних груп без дотримання 
складу класного колективу. Такі групи 
комплектуються за ознакою спільності інтересів 
з учнів одного класу, паралелі, різних класів 
(різновікові), різних шкіл. Передбачається також 
зміна складу факультативних груп до трьох-
п’яти разів протягом навчального року. Це стає 
можливим завдяки використанню банку 
короткотермінових факультативних курсів. 
Кожен учень має змогу відвідати за бажанням 
кілька факультативів, щоразу потрапляючи до 
другої за складом факультативної групи. 

Згідно з принципом розширення сфери 
міжособистісного спілкування здійснюють і 
підбір керівників факультативних груп. Бажано, 
щоб серед них були не лише педагоги даної 
школи, а якомога більше нових цікавих для учнів 
людей: вчителів інших шкіл, батьків, спеціалістів 
з підприємств, установ, організацій. 

У статті «Людина неповторна» 
В.О.Сухомлинський писав, що «…індивідуальні 
задатки, таланти, обдаровання 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» [11, с. 88]. 

У творах «Серце віддаю дітям», «Павлиська 
середня школа» наводяться взірці використання 
вчителями розвивального потенціалу матеріалу, 
вміння індивідуально підійти до розвитку 
особистості дитини [12; 14, с. 220]. «Повноцінне 
навчання, тобто навчання, яке розвиває розумові 
сили та здібності, було б немислимим, якби не 
спеціальна спрямованість, скерованість 
навчання – розвивати розум, виховувати розумну 
людину навіть за умови відносної незалежності 
розумового розвитку, творчих сил розуму від 
обсягу знань» [10, с. 97]. 

Ми виокремлюємо принцип інтенсивного 
стимулювання прояву особистісного чинника 
вчителя та учнів[7, с. 88-90]. Особливо важливий 
цей принцип під час створення сприятливих 
умов для самовизначення учнів. Сутність його 

полягає у виявленні вчителем і учнями всього 
кращого у своєму «Я»; яскравих, найбільш 
розвинених якостей, властивостей, рис, 
здібностей, творчого потенціалу тощо, які 
характеризують людину як індивідуальність. 
Зокрема, це весела вдача, тонкий гумор, гостра 
іронія, висока спостережливість, гарна пам'ять, 
виразна міміка і жести, пластичність, жвавість і 
енергійність, підвищена чутливість та 
емоційність, ораторська майстерність, уміння 
римувати, співати, малювати, ліпити, грати на 
музичних інструментах тощо, глибока 
обізнаність з певною сферою матеріальної чи 
духовної культури, шляхетні манери і звички, 
зовнішня привабливість, здоровий спосіб життя, 
оригінальні вподобання тощо. 

На факультативних заняттях створюється 
атмосфера розкутості, природності, 
доброзичливості. Учасники педагогічного 
процесу взаємозбагачуються через обмін, 
запозичення певних цінностей, складових різних 
«Я». Це сприяє якнайповнішому розкриттю 
особистості, що дає змогу педагогічно 
обґрунтовано проектувати її зростання і 
створювати умови для розвитку.  

Відомо, що демократизація навчання – 
складова зовнішнього принципу гуманізації, 
який передбачає створення комфортних умов для 
розвитку особистості, відповідність змісту, 
форм, методів навчання, характеру спілкування, 
морального психологічного клімату в навчально-
виховному процесі віковим та індивідуальним 
особливостям учнів.  

За втілення принципу демократизму 
гармонізуються інтенсивні педагогічні впливи з 
можливостями і потребами особистості, 
досягається оптимальний темп її розвитку. 
Останнє особливо важливо, оскільки штучне 
прискорення або уповільнення розвитку може 
спричинити небажані деформації особистості.  

Демократичний стиль спілкування – стиль, 
що ґрунтується на глибокій повазі до 
особистості, довірі, орієнтації на самореалізацію, 
саморозвиток учнів [9, с. 481]. 

Сучасний навчальний процес орієнтує 
педагога на демократичну співпрацю між усіма 
його учасниками, відмову від авторитарного 
спілкування, суб’єктність учіння, розвиток 
активної позиції учня. Узагальнено це 
виявляється в принципі мотиваційного 
забезпечення навчального процесу. 

Щоб сформувати творче ставлення школяра 
до навчання, треба спиратися не лише на почуття 
обов’язку, волю (які в початковій школі є ще 
слабкими регуляторами поведінки), а й на 
природну допитливість, емоційність, 
інтелектуальний потенціал дитини, її 
самооцінку, роль у колективі тощо. Мотиваційне 
забезпечення навчання передбачає опору 
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педагога на позитивне виховання, всебічну 
підтримку розумових і вольових зусиль 
виховання [9, с. 113]. 

Тут варто збагнути думку 
В.О.Сухомлинського, що «навчання – це не 
механічне перекладання знань із голови вчителя 
в голову дитини, а складні моральні взаємини, у 
яких провідною, визначальною рисою є 
виховання почуттів честі, гідності й на цій основі 
бажання бути гарною людиною» [10, с. 91]. 
Постійна турбота про емоційне благополуччя 
дитини, уміння виявити й реалізувати 
перспективи її розвитку, гуманне спілкування – 
найважливіші передумови мотивації учіння. 

Сучасна школа, утілюючи ідеї гуманізму, 
працює на засадах співпраці всіх учасників 
навчально-виховного процесу, тому навчання 
стає суб’єкт-суб’єктним. Принцип навчального 
співробітництва передбачає: а) особистісно 
орієнтоване спілкування (задоволення потреби 
дитини в особистому контакті з педагогом, 
моральна підтримка, повага до вихованця, 
визнання його людської гідності, розуміння 
душевного стану в момент розмови, заміна 
«залізної» дисципліни діловим 
співробітництвом, гармонізація «хочу», «треба», 
«можу» тощо); б) діалог між дітьми, учнями й 
учителем як провідна форма навчального 
спілкування, спонукання до вільного обміну 
думками, враженнями (учитель не озброює, не 
передає, не повчає, а організовує і стимулює 
дитину, співпрацює з нею) [9, с.113]. 

Відбір і структурування змісту 
факультативів здійснюється згідно з такими 
принципами: 

відображення основних блоків сучасних 
наукових знань про навколишній світ (природа; 
суспільство; культура; людина); 

задоволення змінних інтересів школярів; 
справляння інтенсивного впливу на 

особистість учнів; 
розширення спілкування учнів. 
Таким чином, розширення сфери 

міжособистісного спілкування, інтенсивного 
стимулювання прояву особистісного чинника 
вчителя та учнів на факультативних заняттях є 
важливою умовою розвитку творчого потенціалу 
діяльності особистості. Тому на всіх щаблях 
(початкової, середньої, вищої) школи слід 
звернути особливу увагу на формування в учнів 
різноманітних, глибоких і міцних систем знань, 
на максимальне стимулювання самостійної 
діяльності учнів, на розвиток стійких творчих 
інтересів, цілеспрямованості творчих пошуків, 
наполегливості під час виконання творчих 
завдань (за [4, с. 437]). 

Гармонізація особистісних і 
загальнодержавних освітніх інтересів можлива за 

принципово нових підходів до визначення 
загальної структури змісту середньої освіти й 
організації навчально-виховного процесу. У 
структурі змісту мають бути два основних 
компоненти – один виконує державні, 
обов’язкові для всіх вимоги до загальноосвітньої 
підготовки школярів, інший забезпечує 
індивідуальну орієнтованість змісту освіти. Учні 
мають змогу обрати навчальні предмети і курси 
за вибором варіативного компонента змісту 
освіти, що поглиблюють, розширюють і 
доповнюють загальнообов’язковий навчальний 
зміст, а також долучитися до різних видів 
практичної діяльності. 
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УДК 37.025 

«..НЕЗРИМІ НИТОЧКИ, ЩО ОБ’ЄДНУЮТЬ СЕРЦЯ» 
(В.СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА С.РУСОВА ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ)  

Олена КОВАЛЕНКО (Київ)  
Проаналізовано і узагальнено погляди В.Сухомлинського та С.Русової на розвиток творчої особистості, простежена 

спільність їх поглядів на цю проблему, окреслена їх актуальність з огляду на сучасні виклики освіти взагалі і дошкільної 
зокрема. 

Ключові слова: педагоги-гуманісти, творчість, розвиток творчої особистості. 
Проанализированы и обобщены взгляды В.Сухомлинского и С.Русовой на развитие творческой личности, прослежена 

общность их взглядов на эту проблему, очерчена их актуальность исходя из современных вызовов образования вообще и 
дошкольного в частности. 

Ключевые слова: педагоги-гуманисты, творчество, развитие творческой личности. 
«Творчість є діяльністю, в яку людина вкладає 

частку своєї душі, і чимбільше вона вкладає  
тим багатшою стає її душа». 

 В.Сухомлинський. 
Постановка проблеми. Формування і 

розвиток творчої активності особистості є одним 
із найактуальніших завдань сучасного 
суспільства, необхідною умовою формування 
повноцінного духовного життя людини, її 
культури, реальним двигуном прогресу в усіх 
сферах життєдіяльності. Водночас виховання 
освіченої, творчої особистості – одне з 
пріоритетних стратегічних завдань 
реформування освіти в нашій країні, яке полягає 
в тому, щоб готувати людей активних, здатних 
швидко орієнтуватися в навколишньому світі, 
розв’язувати життєві проблеми, діяти в 
нестандартних ситуаціях, самостійно мислити і 
приймати рішення, тобто людей творчих, 
здатних до саморозвитку. 

Сучасне суспільство потребує особистостей, 
яким притаманне гнучке мислення, здатність 
вільно орієнтуватися у швидкоплинному світі, 
висувати й реалізовувати нестандартні цілі, 
готовність до постійних змін. У цих умовах 
особливого значення набуває формування 
творчої активної особистості. 

Проблему формування й розвитку творчої 
активності особистості досліджують філософи, 
психологи, педагоги (Г. Альтшулер, В. Аронов, 
Т. Бірюкова, Л. Виготський, В. Данченко, Л. 
Зеленов, К. Кантор, Н. Князєва, В. Корешков, В. 
Кузьмін, І. Лернер, С. Леушканова, В. Нікіфоров, 
Л. Новикова, М. Фатхулліна, О. Хан-Магомедов, 
В. Щербаков, Е. Юдін та ін.). Актуальність 
означеної проблеми підкреслюється і тим, що 
згідно Указу Президента України 2013 рік 
проводиться в Україні як рік дитячої творчості. 

Аналіз досліджень і публікацій. Спадщини 
В.О.Сухомлинського та С.Ф.Русової були і є 
предметом дослідження багатьох вчених. 
Окремим аспектам педагогічної системи 
В.Сухомлинського присвячена низка 

дисертаційних досліджень (Л.Абрамова, 
Ю.Азаров, М.Антонець, М.Базилевич, В.Бондар, 
Л.Бондар, А.Борисовський, М.Боришевський, 
В.Василенко, І.Зязюн, О.Лоскутов, А.Луцюк, 
Л.Мілков, М.Мухін, І.Остапйовський, 
Т.Остапйовська, О.Сухомлинська, Г.Сухорукова, 
Г.Файзуліна, З.Шевців, М.Ярмаченко та ін.). 
Вивченню та дослідженню проблем теоретичної 
та методичної спадщини С. Русової присвячені 
наукові дослідження дисертаційного характеру 
(І. Зайченко, Г. Груць, О. Джус, Н. Маліновська, 
З. Нагачевська, О.Пеньковець, І. Пінчук, 
С. Попиченко, О.Пшеврацька, В. Сергеєва, 
І. Улюкаєва, Т. Слободянюк та ін.). Принципово 
важливе значення для розвитку сучасної 
педагогічної думки і освіти мають дослідження 
спадщини В.Сухомлинського (М.Антонець, 
І.Бех, Н.Дічек, Н.Калініченко, В.Кузь, Л.Петрук, 
В.Постовий, О.Проскура, О.Савченко, 
О.Сухомлинська, Х.Франгос, В.Хайруліна, 
З.Шевців та ін.) та С. Русової (Л. Артемова, 
А. Богуш, З. Борисова, Я. Бурлака, О. Джус, 
Н. Дичек, І. Єрмаков, І. Зайченко, 
Н. Калініченко, В. Качкан, Т. Ківшар, 
Є. Коваленко, Н. Копиленко, З.Нагачевська, 
Н. Ничкало, Т. Поніманська, О. Проскура, 
О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.). Однак 
проблема розвитку творчої особистості у 
спадщині В. Сухомлинського та С. Русової були 
предметом дослідження лише небагатьох 
науковців (М.Антонець, Р.Валецька, Б.Лой, 
О.Петрик, О. Проскура О. Савченко 
О. Сухомлинська та ін.). 

Формування цілей статті. Метою нашого 
дослідження було проаналізувати і узагальнити 
погляди В.О.Сухомлинського та С.Ф.Русової на 
розвиток творчої особистості, простежити 
спільність їх поглядів на цю проблему, 
визначити їх актуальність з огляду на сучасні 
виклики освіти взагалі і дошкільної зокрема. 

«Необхідним компонентом проникнення в 
суть спадщини будь-якої творчої особистості, – 
пише О. Сухомлинська, – є аналіз епохи, в якій 
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ця особистість жила і працювала, в ті соціальні 
умови, що провокували чи гальмували 
педагогічні ідеї» [1, c.31]. 

Незважаючи на те, що В.Сухомлинський 
жив і працював у середині ХХ сторіччя, а 
С.Русова наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя, 
ряд думок, позицій і, зокрема, щодо розвитку 
творчої особистості перегукуються, доповнюючи 
одна одну. З одного боку це пояснюється тим, 
що і В.Сухомлинський, і С.Русова будували свої 
теоретичні та практичні позиції на засадах 
вітчизняної та зарубіжної філософії, психології, 
педагогіки, фізіології у поєднанні з багатим 
особистим досвідом, а з другого боку тим, що в 
основі їх діяльності лежали гуманістичні 
принципи. Ці принципи мають глибокі традиції в 
історії української та світової філософської 
педагогічної думки, пов’язані з іменами 
Я.Коменського, Й.Пестолоцці, Ж.Руссо, 
Г.Сковороди, Я.Корчака, К.Ушинського, 
М.Монтессорі та ін.  

Наукова ефективність ідеї не може бути 
доведеною, справедливо зазначає Л. Ващенко, 
якщо не з’ясовано смисл термінів та не 
сформульовані положення. Відтак, науковець 
доречно радить звернутись до трьох правил, 
обґрунтованих Б. Паскалем: правило дефініцій, 
яке забороняє приймати двозначні терміни без 
визначень, а використовувати в дефініціях лише 
відому (визначену) термінологію; правило 
аксіом, згідно з яким необхідно виводити в 
аксіоми лише очевидне; правило доведення, що 
зобов’язує доводити усі положення, 
використовуючи лише найбільш очевидні 
аксіоми чи доведені твердження. При цьому 
вчений застерігає від зловживання двозначних 
термінів та ігнорувань мисленнєвих дефініцій, 
що уточнюють та пояснюють смисл [2, с.36]. 

Саме тому, на першому етапі метою нашого 
дослідження було опрацювання дефінітивної 
характеристики ключових понять дослідження, а 
саме: «творчість» і «креативність». З цією метою 
нами була використана низка енциклопедій, 
довідників, тлумачних та енциклопедичних 
словників.  

Поняття «творчість» в філософському 
енциклопедичному словнику тлумачиться як 
продуктивна діяльність за мірками свободи та 
оновлення, коли зовнішня детермінація людської 
активності змінюється внутрішньою 
самовизначеністю. Елементи творчості 
притаманні людській діяльності взагалі, але як 
окремий різновид діяльності творчість 
характеризується продукуванням нових 
результатів [3, с.630]. 

Психологічний тлумачний словник 
розкриває поняття «творчість» як психічний 
процес створення нових цінностей, ніби 
продовження і заміна дитячої гри. Діяльність, 
результатом якої є створення нових матеріальних 

і духовних цінностей. Автор зазначає, що у 
творчості особливе місце займає творча уява. 
Поряд з уявою творчість містить у собі 
інтенсивну роботу мислення, вона пронизана 
емоційністю, волею. Однак вона не зводиться до 
однієї уяви, одного мислення або одного почуття 
[4, с.520]. 

Все частіше використовується паралельно з 
поняттям «творчість» поняття «креативність». 
Психологічна енциклопедія поняття креативність 
(англ. creativity) тлумачить як творчі можливості 
(здібності) людини, які можуть виявлятися в 
мисленні, відчуттях, спілкуванні, окремих видах 
діяльності, характеризувати особу в цілому і її 
окремі сторони, продукти діяльності, процес їх 
створення [5, с.181]. 

У психологічному тлумачному словнику 
визначено термін «креативність» (від. лат. 
сreatura – створення) як здатність породжувати 
незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних 
схем мислення, швидко вирішувати проблемні 
ситуації. Серед інтелектуальних здібностей 
виділена в особливий тип. Питання про 
креативність як самостійну, незалежну від 
інтелекту властивість поки що залишається 
невирішеним. Не знайдені й надійні способи 
вимірювання [4, с.225]. 

Найбільш точне, на нашу думку, визначення 
знаходимо у В.Сухомлинського: «Творчість є 
діяльністю, в яку людина вкладає частку 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 людини 
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» [6, с.507]. 

Особливої уваги і В.Сухомлинський, і 
С.Русова і надавали дошкільному дитинству, як 
періоду життя, коли закладаються основи 
особистості і значною мірою визначається 
майбутнє людини. 

В.Сухомлинський писав про те, що 
педагогічний, виховний аспект творчості, на 
жаль, майже зовсім незаймана цілина теорії і 
найслабша ділянка практики [6,с.480]. Саме тому 
ця проблема була однією з центральних у теорії і 
практиці видатного педагога. Він писав, що без 
уяви і творчої фантазії дитина нагадує засушену 
квітку. 

Надзвичайно цікавим є роз’яснення 
В.Сухомлинського щодо розуміння дитячої 
творчості. «Може маленька дитина повторює те, 
що було вже зроблено, створено іншими 
людьми, але якщо це діяння – плід її власних 
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розумових зусиль, – вона творець; її розумова 
діяльність – творчість» [6, с.481]. 

Великої ваги надавав видатний педагог 
розвитку творчої уяви. Творча уява дитини – 
глибоко своєрідна сфера її духовного життя, 
самовираження і самоутвердження, в якому 
яскраво виявляється індивідуальна самобутність 
кожної дитини. Глибоке опрацювання творів 
видатного педагога дає можливість виокремити 
шляхи формування творчої уяви дітей, окреслені 
ним. На одне з перших місць висуває 
В.Сухомлинський навчання пізнанню дітей, 
спостереженню за природою та формуванню у 
малят уміння вдивлятись в навколишнє [7, 
с.341]. Він зазначає, що необхідно вчити дітей 
переживати бурхливу радість, сприймаючи 
образи навколишнього світу. В.Сухомлинський 
був переконаний, що емоційна насиченість 
сприйняття є духовним зарядом дитячої 
творчості. 

Найкращими і найдоступнішими засобами 
розвитку творчої уяви дітей на думку і 
В.Сухомлинського, і С.Русової є створення та 
використання казок, віршів, музика, 
малювання,конструювання, ліплення, 
вишивання,праця, а також прогулянки, екскурсії, 
подорожі тощо. Він писав: «Музика – уява – 
фантазія – казка – творчість – така доріжка, 
йдучи якою дитина розвиває свої духовні сили» 
[8, с.66]. 

За допомогою казки діти вчаться мислити, 
переживати, відчувати різницю між добром і 
злом. Дякуючи казці, дитина пізнає світ не тільки 
розумом, а й серцем. Казка має також виховне і 
патріотичне значення. Через казку діти пізнають 
духовні багатства народу, культури народу, його 
побут. Казку В.Сухомлинський називає лише 
першою пелюсткою у квітці дитячої творчості. 
Друга пелюстка – твори про те, що дитина 
бачить довкола, що її хвилює, про що мріє, що її 
захоплює. Навчити дитину творити казку може 
лише той вчитель, який сам уміє це робити. За 
словами видатного педагога, казка, яка 
народжується з уст учителя або дитини, – це 
яскравий промінь, що прибивається до 
найпотаємніших куточків їх пам’яті і збуджує 
бажання сказати своє слово про світ і про себе. 
Прикладом того був сам Василь Олександрович, 
оскільки його перу належить понад тисяча 
оповідань і казок. У С. Русової знаходимо думки, 
котрі були суголосними думкам Василя 
Олександровича. Вона писала про те, що «..казки 
захоплюють завше дітей чудовою мовою, 
простотою викладу й правдою основної думки. 
Літературні тексти С. Русова радила частіше 
«оповідати, аніж читати», оскільки це більше 
відповідає психологічним особливостям 
маленьких дітей. «Читання ніколи не вплине так, 
як оповідання..». Оповідання повинні впливати 

на почуття людей і тут велику силу має все 
обличчя оповідача, а найпаче очі. Вони повинні 
дивитись не в книгу, а в очі дітей. Тут 
утворюється особлива сугестія, через яку і постає 
певне переживання. Спираючись на праці 
О. Потебні, С. Русова розглядає рідне слово, 
мову як джерело національного світобачення, 
оскільки саме завдяки мові дитина сприймає, 
відображує і осмислює навколишню дійсність, 
мова виховує думку і серце дитини, стає засобом 
спілкування, визначає ступінь її розвитку. 
С. Русова писала, що «головна вартість мови не в 
ній самій, а в тому, що як тільки дитина її 
опановує, то мова стає для неї головним 
знаряддям для здобування знання, творіння. 
Мова формує думку дитини, керує нею, веде 
дитину шляхом розвитку загальної культури» [9, 
с.117]. 

Одним із засобів розвитку творчого 
мислення та уяви дітей В.Сухомлинський вважав 
малювання. Складання дітьми оповідань в 
малюнках, малювання казок, – такі форми 
роботи з дітьми є джерелом гри творчої уяви, 
«розв’язують язик» та змушують говорити 
мовчазних і дуже сором’язливих дітей. Як 
глибокий знавець дитячої психології 
В.Сухомлинський зазначав, що у тих випадках, 
коли дитина не знаходить точних, містких слів 
для вираження своєї думки, вона вдається до 
малюнка [10, с.520]. С.Русова ж називала дитячі 
малюнки їх «інтимною мовою» і подавала 
рекомендації педагогам щодо організації 
дитячого малювання [11, с.1]. 

Одним із засобів розвитку творчої уяви є 
праця. Кожне трудове завдання, на переконання 
видатного педагога, розраховується не лише на 
точне виконання вказівки дорослого, а й на 
виявлення ініціативи і творчості. Водночас 
Василь Олександрович підкреслював, що не 
будь-яку працю можна назвати творчістю. Він 
роз’яснював, що творчістю вона стає тоді, коли 
людина в найтонших і найнепомітніших 
рисочках процесу праці та її наслідків помічає те 
своє, особливе, що відрізняє її діяння, її творення 
від діяння і творення інших людей. 

В.Сухомлинський і С.Русова зазначали, що 
всі діти талановиті від природи, а проблема 
полягає у тому, що дорослі не завжди спроможні 
розкрити дитячі таланти. Такий погляд 
співзвучний із сучасними тенденціями 
гуманізації дошкільної освіти й новітніми 
концепціями становлення дитячої особистості. У 
розгляді цієї проблеми доречно звернутись до 
думок педагогів-гуманістів. Педагогічну працю 
вони розглядали як виключно складну і 
відповідальну. Саме педагогу вони відводили 
вирішальну роль у навчанні і вихованні молоді. 
В.Сухомлинський наголошував: «У справжнього 
вчителя – найважче і найрадісніше життя, 
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трепетно хвилююча і складна творчість, 
надзвичайно тонкі інструменти, які вічно 
вдосконалюються і якими він впливає на 
людську душу. Праця педагога – це насамперед 
праця серця, і лише тому, що це праця серця, цей 
творчість розуму»[12, с.340-341]. 

С.Русова ж з цього приводу писала, що у 
вихованні творчої особистості все повинно 
ґрунтуватися на особистості вихователя, тому що 
виховна сила виливається тільки з живого 
джерела людської особистості» [9, с.157-158]. 

Порівнюючи, співставляючи вимоги, які 
ставили до вихователя, вчителя 
В.Сухомлинський та С.Русова умовно можна 
поділити на дві групи: психолого-педагогічні і 
загальнокультурні. 

І В. Сухомлинський, і С. Русова великого 
значення надавали освіті педагога. На перше 
місце в цій освіті вони ставили такі науки, як 
психологія та фізіологія. Тільки різнобічне 
знання дитини, на їх думку, дасть можливість 
педагогу здійснювати індивідуальний підхід, 
розібратися у методах виховання і навчання 
маленьких дітей. Що стосується пізнання дітей, 
то в чуйного, розумного педагога, воно не 
припиняється ні на день, – писав 
В.Сухомлинський. 

Знання педагогом психології допоможе 
пізнати індивідуальність кожної дитини і 
відповідно до того, як писала С.Русова, 
«...пристосувати свої вимоги та поводження – на 
одну впливати лише пестощами, на другу – 
авторитетом, ще на іншу – через її амбіцію» 
[13,с.36]. 

А В. Сухомлинський ніби продовжував 
думку, зазначаючи, що виховувати – це перш за 
все 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» [14,c.204]. 

Він підкреслював, що учительська професія 
особлива, її не можна порівняти ні з якою іншою 
– «це людинознавство, постійне проникнення в 
складний духовний світ людини, яке ніколи не 
припиняється». 

Аналіз поглядів В.Сухомлинського та 
С.Русової на розвиток творчої особистості дає 
підстави для висновку, що вони підтримували і 
продовжували розвиток ідеї Я.Коменського, який 
стверджував, що для того, щоб досягти мети, 
вихователь має відповідні засоби навчання і 
виховання пристосувати до природних 
здібностей, щоб можна було використовувати їх 
легко і приємно...очевидно, що йдучи слідами 
природи, навчання юнацтва буде проходити 
легко. 

Поділяючи позицію Й.Г.Песталоцці, 
В.Сухомлинський і С.Русова вважали, що окрім 
широкої фахової підготовки педагогові має бути 

властива щира глибока любов до дітей. З цього 
приводу В.Сухомлинський писав, що хороший 
вчитель це насамперед людина, яка любить 
дітей, знаходить радість у спілкування з ними, 
вірить у те, що кожна дитина може стати доброю 
людиною, вміє дружити з дітьми, приймає 
близько до серця дитячі радощі і печалі, «знає 
душу дитини, ніколи не забуває, що й сам він був 
дитиною» [15, c.49]. 

Головною передумовою практичної 
реалізації завдань виховання В.Сухомлинський 
та С.Русова вбачали у створенні в дитячому 
садку та школі атмосфери не чужого штучного, 
казенного, а рідного дітям життя, поваги до 
особистості дитини. «Треба, щоб діткам було і 
весело, і радісно, – писала С.Русова, – щоб вони 
були діяльні і з піднесеною цікавістю 
самодіяльні і самоутримані.. » [9, c.155]. 

А В.Сухомлинський в цьому ж аспекті 
зазначав, що нехай малюки з нетерпінням 
очікують на завтрашній день, нехай він обіцяє 
для них нові радощі, нехай вночі насняться їм 
сріблясті іскорки, які розсипає на землю Сонце. 

Орієнтація на кожну дитину як на 
індивідуальність, особистість – одна з основних 
вимог до педагога, викладених в численних 
працях В.Сухомлинського та С.Русової. Згідно 
цієї вимоги основним завданням педагога стає не 
стільки виконання програм, планів, скільки 
виховання особистості. Саме у зв’язку з цими 
вимогами педагог має глибоко розуміти 
особливості розвитку дитини, причини 
випередження чи відставання, особливості 
поведінки, нахили тощо. Висловлюючи свою 
думку з проблеми індивідуального підходу, 
В.Сухомлинський писав, що найголовнішою 
рисою педагогічної культури має бути 
«відчування духовного світу» кожної дитини, 
здатність приділити їй стільки уваги і духовних 
сил, скільки потрібно для того, щоб дитина 
відчула, що про неї не забувають, її горе, її 
образи й страждання поділяють. 
В.Сухомлинський зазначав, що зміст 
майстерності педагога полягає в умінні відкрити 
буквально перед кожним, отже і 
найпосереднішим, найважливішим вихованцем 
ті сфери розвитку його духу, де він може досягти 
вершин, виявити себе, черпати сили з джерел 
людської гідності, тобто зробити так, щоб кожен 
учень відчував себе людиною. А в іншій праці 
В.Сухомлинський додав, що немає двох дітей з 
однаковим мисленням, сприйманням, 
особливостями розуму, волі, характеру, що 
кожна дитина – це «особливий, неповторний 
світ». Виховати особистість, сформувати душу 
людини можна, тільки зрозумівши цей світ. 

Неодноразово В.Сухомлинський 
повторював думку про те, що у кожної людини є 
«золота жилка» і педагогу треба вчитись 
розкрити обдарованість людини, спрямувати її 
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на ту життєву дорогу, йдучи якою, вона принесе 
найбільшу користь суспільству. 

Особливо актуальна ця позиція 
В.Сухомлинського у наш час, коли одним з 
принципів виховання визначено 
природовідповідність. 

Висновки. Отже, вивчаючи та аналізуючи 
погляди В.Сухомлинського на розвиток творчої 
особистості, ми простежили спільність поглядів 
на цю проблему інших педагогів-гуманістів, 
зокрема С.Русової. 

Змістову основу їх концептуальних засад 
складають гуманістичні принципи, які мають 
глибокі традиції в історії української і світової 
філософсько-педагогічної думки. Сутність цих 
принципів полягає у ставленні до людини як до 
найвищої цінності, у захисті права особистості 
на свободу, щастя, всебічний розвиток і 
виявлення своїх здібностей. Звідси й гуманізація 
виховного процесу – його олюднення, 
забезпечення з боку педагогів, батьків любові і 
поваги до дітей, поваги до їхньої гідності, 
створення відповідно до стану здоров’я, віку, 
потреб і інтересів належних умов для 
повноцінного розвитку. 

Ми переконались, що гуманістичні 
концепції В.Сухомлинського та С.Русової, їх 
погляди на розвиток творчої особистості 
взаємопов’язані, перегукуються, доповнюючи 
одна одну, оскільки система гуманістичних 
принципів, що визначили їх кредо єдина, й саме: 
принцип рівності учасників педагогічного 
процесу, принцип діалогу замість монологу, 
принцип орієнтації на кожну дитину як на 
індивідуальність, принцип спільності в роботі 
педагогів та батьків з пріоритетом родинного 
виховання над суспільним. 
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У статті здійснено аналіз методики піонерської роботи у педагогічній системі Василя Олександровича 
Сухомлинського – видатного педагога, публіциста, дитячого письменника, члена-кореспондента Академії педагогічних 
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наук РРФСР, Заслуженого вчителя школи УРСР, нагородженого орденом Леніна, директора відомої на весь світ 
Павлиської школи (Онуфріївський район на Кіровоградщині). 

Ключові слова: методика піонерської роботи, педагогічна система В.О. Сухомлинського, піонерська організація, 
дитячий колектив. 

В статье осуществлен анализ методики пионерской работы в педагогической системе Василия Александровича 
Сухомлинского – выдающегося педагога, публициста, детского писателя, члена-корреспондента Академии педагогических 
наук РСФСР, Заслуженного учителя школы УССР, награжденного орденом Ленина, директора известной на весь мир 
Павлиской школы (Онуфриивский район на Кировоградщине). 

Ключевые слова: методика пионерской работы, педагогическая система В.О. Сухомлинского, пионерская организация, 
детский коллектив. 
Визначення засобів впливу суспільного 

формування на особистість дитини, 
обґрунтування шляхів стимулювання позитивної 
самоорганізації, соціальної дитячої активності у 
вирішенні проблеми оптимальної взаємодії 
дорослих і дітей, прогнозуваня стану дитячого 
руху в недалекому майбутньому і т.д. – ці та інші 
проблеми є предметом дослідження науки про 
дитячий рух – соціокінетики дитинства – 
особливої наукової галузі, системи (сукупності) 
наукових знань про дитячий суспільний рух, яка 
включає: загальну теорію дитячого руху, 
методику діяльності дитячих громадських 
об’єднань, організацій, історію й історіографію 
дитячого руху та ін. [4, с. 317]. 

Одним із актуальних завдань педагогіки 
дитячого руху, соціокінетики дитинства є 
дислідження теорії та методики діяльності 
дитячих громадських об'єднань, організацій в 
історичному контексті. За словами 
А.Г. Кирпичника (Росія), соціокінетика наслідує 
та критично осмислює знання, накопичені в 
теорії та методиці піонерської роботи, є 
продовженням цієї наукової дисципліни в новій 
якості, в нових суспільно-історичних умовах, в 
умовах вільної наукової творчості [7, с. 233]. 
Тому уроки історії, представлені у працях 
учених-соціокінетиків, дослідників дитячого 
руху, важливі для використання кращого досвіду 
у процесі сучасного проектування організації 
дітей без повторення помилок минулого. 

За словами відомого спеціаліста в галузі 
теорії та історії дитячого руху, члена Асоціації 
дослідників дитячого руху (Росія), професора 
М.В. Богуславського, в історії піонерської 
організації особливе місце займає порівняно 
нетривалий хронологічно, але насичений 
вижливими подіями період кінця 50-тих – 60-тих 
рр. ХХ ст. – так звана „піонерська повінь”, яке 
характеризується посиленою увагою 
педагогічної громади до проблем дитячого руху 
[2, с. 32–33].  

У цьому контексті заслуговує на увагу 
теоретична і практична діяльність Василя 
Олександровича Сухомлинського – видатного 
педагога, публіциста, дитячого письменника, 
члена-кореспондента Академії педагогічних наук 
РРФСР (1957), Заслуженого вчителя школи 
УРСР, нагородженого орденом Леніна (1960)... 
директора відомої на весь світ Павлиської школи 
(Онуфріївський район на Кіровоградщині), в якій 
працював з 1948 р. й до кінця життя [5, с. 893]. 

Важливе місце в педагогічній діяльності 
В.О. Сухомлинського займала розробка 
широкого спектру питань, пов'язаних з 
діяльністю дитячих і юнацьких об'єднань, що 
отримало віддзеркалення у його творах: 
„Воспитание коммунистического отношения к 
труду” (1959), „Пионерская романтика” 
(Болгарія, 1965), „Воспитание личности в 
советской школе” (1965), „Этюды о 
коммунистическом воспитании” (1967), „Наша 
добрая семья (Записки пионервожатого)” 
(невиданий рукопис педагога датований 1967 р.), 
„Серце віддаю дітям” (1968), „Павлиська середня 
школа” (1969), „Народження громадянина” 
(1970), „Методика виховання колективу” (1971), 
„Як виховати справжню людину” (1989) та ін. 

Постать В.О. Сухомлинського, його творча 
спадщина стали предметом дослідження цілої 
когорти вітчизняних і зарубіжних учених. Серед 
них – М.Я. Антонець, М.В. Богуславський, 
Л.С. Бондар, М.С. Вашуленко, В.Я. Волошина, 
Н.А. Калініченко, М.І. Сметанський, 
О.В. Сухомлинська та ін. Так, у 90-ті роки ХХ ст. 
сформувався окремий напрям в історії 
педагогіки – „сухомлиністика”, який досліджує і 
поширює творчий доробок Василя 
Олександровича, підтримує досвід реалізації й 
розвиток ідей педагога в Україні та за її межами. 
На сьогодні створена і активно працює 
Українська асоціація ім. Васля Сухомлинського 
(1991), Міжнародне товариство послідовників 
В. Сухомлинського (Німеччина, Марбур, 1990), 
Всекитайське товариство прихильників 
В. Сухомлинського (1998) [5, с. 894]. 

Мета статті – здійснити аналіз методики 
піонерської роботи у педагогічній системі 
Василя Олександровича Сухомлинського. 

Педагогічні ідеї Василя Олександровича 
Сухомлинського формувалися в конкретно-
історичних і конкретно-педагогічних умовах 
життя країни 50-х – 60-х років ХХ ст. – період, 
коли радянська цивілізація „хрущовського 
десятиліття” висунула серед інших видатних 
представників своєї епохи – „шестидесятників” – 
і В.О. Сухомлинського. Чому саме його? Один із 
аргументів, за словами О.В. Сухомлинської, – 
принцип гуманізму як основний в його 
педагогічній системі, ядро, центр його 
педагогічних поглядів: „Через любов, 
спілкування, природу, красу, культуру, працю і 
моральність Василь Олександрович вибудовував 
свою систему виховання. Полюби, не нашкодь, 
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допоможи, підкажи, збережи, захисти, захопись, 
покажи на своєму прикладі...” [8, с. 423]. 
Педагог, який щиро і безроздільно вірив у 
комуністичні ідеали, „... увібрав тенденції і рух, 
що зародилися в 60-ті роки; в його творчості 
ідеальне і матеріальне не протиставлене одне 
одному, а з матеріального виростає ідеальне. 
Ідеальне як зразок, норма включається в 
повсякденну діяльність дитини. Сухомлинський 
в ідеальному бачив не тільки перспективу 
(комуністичний ідеал), а все, що оточує дитину, 
– природу, історію, мистецтво, народні традиції, 
що складають не тільки ідеологічну, але й 
культурно-історичну основу виховання того, що 
возвеличує людину, робить її особистістю. Тим 
самим Василь Олександрович олюднив 
педагогіку” [8, с. 424]. І саме така нова і 
незвична для того часу постановка питання 
виводила Сухомлинського з чітко окресленого 
марксистського кола на більш широкі горизонти 
гуманістичної, загальнолюдської педагогіки [8, 
с. 424]. 

Особливості конкретно-історичних і 
конкретно-педагогічних умовах життя країни 50-
60-тих років ХХ ст., а також специфіка, властива 
українській сільській школі, зробили істотний 
вплив на його педагогічні погляди та створену 
ним методику піонерської роботи. За словами 
М.В. Богуславського, сьогодні з позицій 
сучасності є можливість більш широко і повно 
оцінити сутність і значення діяльності педагога в 
контексті суспільно-політичної ситуації, що 
склалася в країні у другій половині 60-х років 
ХХ ст. Конфліктна ситуація, яка виникла 
навколо талановитого педагога з широкого 
спектру проблем виховання, в тому числі і з 
питань методики піонерської роботи, була 
штучно створена групою педагогів-теоретиків, 
яких підтримали окремі друковані органами. Це 
було не звичайне зіткнення педагога-новатора з 
традиційними поглядами на процес навчання і 
виховання дітей, а „...ідейне протиборство 
послідовних прихильників демократичних, 
антиавторитарних тенденцій в педагогіці, одним 
з яскравих виразників яких був 
В.О. Сухомлинський, з представниками 
бюрократичного, догматичного підходу, що 
набував поширення в багатьох сферах 
суспільного життя країни, у тому числі і в 
діяльності піонерської організації [2, с. 44]. 

За словами О.В. Сухомлинського, 
„...першою і найважливішою метою 
комуністичного виховання є Людина – її 
всебічний розвиток, ясний розум, високі ідеали, 
чисте, благородне серце, золоті руки; її особисте 
щастя. Колектив – засіб виховання Людини. 
Засіб могутній, але не всесильний. Виховання в 
радянській школі я б назвав творінням щастя 
особистості. Кожна людина – це, за словами 

Гейне, „світ, який з нею народжується і з нею 
вмирає. Під кожною могильною плитою лежить 
всесвітня історія” [9, с. 32]. 

Кожну людину, особистість педагог 
порівнював із діамантом, добутим з таємничих 
глибин, а сутність виховання вбачав у тому, щоб 
„...уміло, розумно, тонко, сердечно доторкнутися 
до кожної з тисяч граней, знайти ту, яка, якщо 
діамант відшліфувати, засяє неповторним сяйвом 
людського таланту, і це сяйво принесе людині 
особисте щастя. Відкрити в кожній людині її, 
тільки її неповторну грань – у цьому мистецтво 
виховання” [9, с. 32]. 

У продовження зазначеного вище 
піонерську організацію педагог представляв у 
вигляді майстерні, в якій „шліфуються 
діаманти”, що складає саму сутність, саму 
„серцевину” всієї виховної роботи школи. 
Піонерська робота, за словами педагога, – це 
„...самий тонкий, самий чутливий, самий мудрий 
дотик вихователя до самих сокровенних куточків 
дитячого серця” [9, с. 32]. 

Принципи організації піонерської роботи 
В.О. Сухомлинський частково висвітлив у статті 
„Наша добрая семья (Записки пионервожатого)”. 
Уривок з невиданого рукопису педагога 
(датованого 1967 р.) опубліковано у науково-
популярному виданні „Этюды о 
В.А. Сухомлинском [9]. Педагогические 
апокрифы” (упорядник акад. 
О.В. Сухомлинська). Вперше ж цей рукопис був 
опублікований у 1965 р. в Болгарії під назвою 
„Пионерская романтика” [9, с. 31]. 

У „Записках...” педагог розкриває 
важливість і необхідність романтико-героїчного 
виховання дітей; пропонує виховувати ідейність, 
патріотизм, моральність дитини у природніх 
умовах, на природі, залучаючи дітей до різних 
видів ігрової та трудової діяльності. За словами 
О.В. Сухомлинської, запропонована педагогом 
методика „...є близькою до методів вільного 
виховання при збереженні емоційної підтримки 
авторитетного педагога, який виступає тут у ролі 
піонерського вожатого: мета його праці – 
пробудити добрі почуття, людяність, „пізнати 
світ сердець”, „іти до людини” [9, с. 31]. За 
своєю спрямованістю праця перегукується з 
книгою „Серце віддаю дітям” (1968) та з 
„Етюдами про комуністичне виховання” (1967). 

З середини 60-х років ХХ ст. починається 
новий період в розробці В.О. Сухомлинським 
методики діяльності піонерської організації. 
Разом з тим, що в Павлиській школі, як і раніше, 
велика увага приділялася вихованню в учнів 
працьовитості, готовності до творчого підходу до 
найбуденнішої роботи, тепер в центрі уваги 
педагога – питання боротьби з проявами 
формалізму і парадності в житті дитячих і 
юнацьких організацій. Зі всім пафосом педагога-
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громадянина викриває у той час Павлиський 
учитель так звану „педагогіку заходів”, гру в 
активність, яка почала підміняти собою 
безпосередню живу, самодіяльну участь піонерів 
у громадському житті [2, с. 43–44].  

З цього приводу педагог зазначав: „Головне 
в піонерській роботі – виховання душі, 
виховання особистості, формування морального 
обличчя громадянина, патріота, трудівника. 
Ідейне благородство людини починається з того, 
як вона ставиться до матері і батька, наскільки 
чутливо і тривожно вона відчуває поряд з собою 
іншу людину. Людяність – ось що в першу чергу 
повинна виховувати піонерська організація. Але 
людяність – це якість глибоко індивідуальна. Не 
огляди і конкурси, не дворічки і трирічки, не 
збори і змагання повинні бути на першому плані, 
а повсякденна, непомітна з першого погляду, 
важка і багатогранна праця з людською 
особистістю... 

...Не мудрування над організаційною 
структурою, не придумування всіляких форм 
підкорення і керівництва, не всесоюзні і 
республіканські „заходи” – всілякі дворічки і 
трирічки, конкурси, огляди, рейди і змагання, а 
непомітний, з першого погляду, дотик 
вихователя до серця Петі і Тані – ось у чому 
сутність піонерської роботи” [9, с. 31–33]. 

В основі методики діяльності піонерської 
організації, розробленої В.О. Сухомлинським – 
ідеї, пов'язані з вихованням громадської 
активності школярів. Піонери Павлиськой школи 
одними з перших у країні ще в середині 50-х 
років ХХ ст. розпочали велику роботу під 
девізом: „Ніхто не забутий, ніщо не забуте!”, що 
полягала у проведенні значної пошукової роботи, 
розшуку і упорядкуванні могил загиблих героїв, 
допомозі їхнім сім'ям, зібранні спогадів 
учасників війни. В день вступу до піонерської 
організації учні, віддаючи дань пам'яті загиблим 
у роки війни, приходили на могили героїв-
піонерів. Саме тут проходили урочиста лінійка, 
де юним ленінцям зав'язувалися краватки. 
Завершувався цей день посадкою дерев у саду 
пам'яті загиблих героїв. Крім цього, у школі 
практикувалася така форма ідейно-етичного 
виховання, як культ Матері, Природи, Книги. Це 
емоційно насичувало роботу піонерської 
організації, пронизувало її духом романтики, що 
так імпонує підліткам [2, с. 44]. 

У розробленій В.О. Сухомлинським 
методиці піонерської роботи значне місце 
займало питання співвідношення педагогічного 
керівництва і дитячої самодіяльності. Мистецтво 
педагогічного керівництва дитячою 
самодіяльністю педагог вбачав в умінні вчителя 
бути так само захопленим роботою, як і діти, 
трудитися разом з ними, при цьому прагнути 
наситити їхню діяльність громадянськими 
поривами. Саме у такій спільній діяльності 

відкриваються дитячі серця, вихованець стає 
другом, товаришем педагога, між ними виникає 
спільність поглядів, життєвих цілей. Учитель 
передає учням не тільки знання, але й свій 
погляд на життя, своє ставлення до дійсності [2, 
с. 44]. 

За словами О.В. Сухомлинського, 
„...правильне виховання – це гармонія взаємодії 
вихователя і колективу на особистість 
вихованця. В цій гармонії провідна роль 
належить безпосередньому впливу вихователя-
вожатого на духовний світ людини, – тієї парної 
педагогіки, якій необхідно повернути „права 
громадянства”. Колектив живе тільки тоді, коли 
відбувається безперервний процес всебічного 
розвитку кожної особистості. Багатство 
духовного світу колективу визначається 
багатством духовного світу особистості” [9, 
с. 33]. 

За словами М.В. Богуславського, Василь 
Олександрович Сухомлинський, як директор 
Павлиської школи, був еталоном здійснення 
істинно педагогічного керівництва дитячими і 
юнацькими самодіяльними організаціями. 
Демократична, глибоко гуманна людина за 
вдачею, він завжди прагнув використовувати 
стимулюючий підхід до дитини, рішуче відкидав 
авторитарну педагогіку, виховання „за 
командою”. У свою чергу, це викликало любов і 
довіру до нього з боку дітей. Доброта і 
справедливість, ерудиція і безмежна відданість 
вихованцям... Романтик, поет, творча людина, 
яка глибоко розуміє світ дитинства... Завдяки 
цим особистісним рисам, помноженим на 
ґрунтовне знання теорії і методики піонерської 
роботи, він став справжнім „піонерським 
директором” – людиною, яка високо ставить 
усвідомлення піонерами відчуття господаря своєї 
організації, не допускає авторитарної підлеглості 
органів дитячого самоврядування рішенням 
педагогічної ради, особистим вказівкам, і тим 
більше – розпорядженням директора школи [2, 
с. 44–45]. 

При виборі старшого піонерського вожатого 
В.О. Сухомлинський керувався таким 
принципом: це завжди була випускниця 
Павлишської школи, в якій яскраво виявлялася 
професійно-педагогічна спрямованість 
особистості, любов і пошана до дітей; вона 
обов'язково повинна була володіти музичними 
інструментами, добре співати і танцювати, що 
допомагало на високому рівні організовувати та 
емоційно насичувати позакласні піонерські 
заходи. Старший піонерський вожатий щорічно 
обирався педагогічною радою, що свідчило про 
його високий статус у Павлиськой школі. Сам 
Василь Олександрович приділяв багато уваги 
старшим піонервожатим, ділився „секретами” 
методики піонерської роботи, передаючи їм свою 
педагогічну майстерність [2, с. 45]. 
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У статті „Наша добрая семья (Записки 
пионервожатого)” О.В. Сухомлинський писав: 
„Хто ж має бути вихователем юних ленінців? В 
школах він називається вожатим. Вожатий 
піонерської дружини, вожатий загону. Він 
повинен бути самим досвідченим педагогом, у 
досконалості володіти парною педагогікою (без 
лапок), яка в нинішніх умовах визначає культуру 
педагогічної праці... Він істинний духовний 
наставник кожної людини, він вчить жити, 
відкриває людині очі на світ і насамперед на 
саму себе...” [9, с. 32]. 

Діяльність дитячих організацій у Павлиській 
школі базувалася на такому положенні: справжня 
самодіяльність можлива тоді, коли дітей об'єднує 
захопленість справою і при цьому вони 
відчувають, що запроваджують у життя свої 
задуми, долають труднощі. З цього приводу 
В.О. Сухомлинський неодноразово зазначав, що 
якщо педагог повинен відповісти на питання 
„Для чого робити?”, то відповідь на питання 
„Що і як робити?” повинна бути цілком 
прерогативою дитячого самоврядування. При 
цьому він виступав проти спрощеного розуміння 
дитячої самодіяльності, яка нібито повинна бути 
абсолютно вільною від участі в ній педагога: 
„Піонерський збір без класного керівника, 
екскурсія без учителя, тимурівська робота без 
старшого піонервожатого – ось що нерідко 
вважають самодіяльністю та ініціативністю. Це 
примітивне, наївне уявлення про самодіяльність 
особистості і колективу” [2, с. 45] Тому важливо, 
щоб, педагог, який бере участь у всіх справах і 
турботах юних вихованців, не пригнічував, а 
навпаки – всебічно спонукав їхню активність і 
самодіяльність. 

За словами М.В. Богуславського, 
безперечною заслугою В.О. Сухомлинського є 
оригінальне (більш широке у порівнянні з 
традиційним) педагогічне трактування ним 
поняття „піонерська романтика”, сутність якої 
він вбачав у тому, щоб хлопчики і дівчатка, які 
роблять щось корисне і необхідне для 
суспільства, відчували себе щасливими у праці, 
переживали красу її основних складових. Тому 
педагог послідовно виступав проти обмеження 
життя піонерської організації тільки рамками 
школи та інтересами навчальної діяльності. 
Павлиський директор прагнув теоретично 
розробити і практично реалізувати шляхи 
подолання вузького тлумачення сфери діяльності 
піонерів, що склалося починаючи з другої 
половини 30-х років ХХ ст. Розглядаючи школу 
як відкриту виховну систему, він активно 
допомагав піонерським колективам поєднувати 
свою діяльність в основній сфері – школі – з 
їхньою роботою за місцем проживання і, 
найголовніше, безпосередньо в 
сільськогосподарському виробництві (піонерські 

ланки на базі тваринницької ферми або теплиці і 
т.п.) [2, с. 46]. 

Взагалі, участь школярів у суспільно 
корисній праці, тісний повсякденний зв'язок з 
життям трудового народу були основою всієї 
роботи піонерів. Василь Олександрович 
розробив і застосував на практиці ряд вимог до 
організації трудової діяльності, що сприяють її 
високій виховній ефективності, так званих вимог 
„педагогіки продуктивної праці”. Зокрема: 
продуктивна, суспільно корисна праця школярів 
повинна бути загальною, такою, що охоплює з 
більш раннього віку всіх учнів, незалежно від їх 
таланту і перспективи вибору майбутнього 
життєвого шляху (але при цьому необхідно 
здійснювати його з точним обліком вікових 
особливостей учнів); надання продуктивній 
праці яскраво вираженого дослідницького 
характеру, включення в трудовий процес 
досягнень науки і техніки у будь-якій галузі 
виробництва, в кожному виді трудової діяльності 
[2, с. 46]. 

Одним із важливих засобів досягнення 
означеного педагог вважав перетворення 
Павлиськой школи на школу передового 
господарювання, лабораторію сучасної 
агротехніки, свого роду місцеву ВДНГ для 
колгоспників, які могли б переймати у піонерів 
досконалі форми ведення сільського 
господарства. На дослідних ділянках, 
„піонерських гектарах” учні отримували врожаї, 
які в декілька разів перевищували колгоспні 
завдяки застосуванню новинок агротехніки. 
Прогресивний характер мали і економічні форми 
здійснення продуктивної праці в Павлиській 
школі, де вже в 50-60-ті роки ХХ ст. широко 
використовувалися принципи госпрозрахунку і 
самоокуповування, застосовувався своєрідний 
бригадний підряд у різних видах 
сільськогосподарської діяльності [2, с. 46]. 

На думку Василя Олександровича, 
основною формою організації суспільно 
корисної, продуктивної праці піонерів є 
діяльність різновікових трудових колективів, які 
розглядалися ним як „елективний засіб” 
підвищення рівня всієї виховної роботи. У цих 
об'єднаннях, на його думку, в процесі тісного 
духовного спілкування школярів різного віку 
найяскравіше виявлялися такі риси 
коллективістських взаємин, як взаємодопомога, 
дружба, товаристкість, краще розвивалися 
індивідуальні схильності, покликання учнів. 
Серцевина продуктивної праці піонерів – її 
колективний характер. Виконуючи трудові 
завдання, вихованці переконувалися, що 
кінцевий результат праці залежить, перш за все, 
від єдності зусиль колективу, від активності 
кожного його члена, від дружного прагнення 
щодо досягнення загальної мети. Разом з тим 
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умови і організація праці, на думку педагога, 
повинні дозволяти враховувати також і 
індивідуальний внесок кожного в загальну 
справу, що сприяє формуванню відчуття 
особистої відповідальності члена колективу 
перед товаришами [2, с. 46–47]. 

У Павлишській школі склалася чітка 
система діяльності різних різновікових 
колективів (як постійних, так і тимчасових), які 
охоплювали учнів, починаючи з 2-3 класів, серед 
яких: гуртки політехнічного плану, що 
об'єднували дітей 5-8 класів; ланки високої 
продуктивності праці, що складалися з піонерів 
6-7 класів; самодіяльний піонерський табір, в 
якому працювали і відпочивали піонери різного 
віку; групи, організовані за місцем проживання, 
що охоплювали всіх учнів Павлиської школи; 
учнівські бригади, у складі яких спільно 
трудилися старші піонери і комсомольці; спільні 
виробничі об'єднання піонерів, комсомольців і 
колгоспників, а також інших трудівників, у тому 
числі і батьків учнів [2, с. 47]. 

Значне місце у Павлиській школі 
приділялося оволодінню піонерами основ 
адміністративно-господарської діяльності. 
Цьому, зокрема, сприяли різні ролеві ігри, які 
широко практикувалися у процесі суспільної 
корисної праці. Для того, щоб в майбутньому 
випускники краще розуміли роль і значення 
моральних стимулів, у школі застосовувалися 
різноманітні форми їх реалізації, зокрема: внесок 
до „Піонерської скарбнички корисних справ”, 
відповідний запис у піонерському літописі та ін. 
У різних формах суспільно корисної праці 
педагог вбачав не тільки спосіб виробництва 
матеріальних цінностей, а, насамперед, 
ефективний засіб здійснення професійної 
орієнтації і підготовки школярів до життя, до 
продуктивної праці, важливий шлях формування 
основних морально-інтелектуальних якостей 
особистості в єдності її найважливіших проявів – 
громадянин, трудівник, сім'янин [2, с. 47]. 

Однак, гуманістичне спрямування 
педагогічної системи В.О. Сухомлинського не 
відповідало вимогам офіційної освітньої 
політики, відповідно до якої педагогічна наука і 
школа „... повинні були стати „руками” 
державної системи у формуванні поколінь 
радянських людей, які беззаперечно виконують 
будь-які партійні команди” [2, с. 389]. А це, в 
свою чергу, призвело до переслідувань з боку 
офіційної педагогіки. Зокрема, під час полеміки в 
радянській педагогічній пресі навколо нарисів 
В.О. Сухомлинського „Этюды о 
коммунистическом воспитании” (1967) педагог 
звинувачувався в ісповідуванні теорії вільного 
виховання, яка давно „відхилена” радянською 
педагогікою, „абстрактного гуманізму”, 
соціалізму з „людським обличчям” і т.п. [1, 
с. 386–387]. 

Доктор психологічних наук, академік та 
президент Російської академії освіти 
А.В. Петровський з цього приводу зазначав: „Не 
треба бути психологом, щоб зрозуміти, якою 
важкою душевною травмою повернулися ці 
звинувачення для Сухомлинського. Він зовсім не 
був свідомим противником марксистської 
ідеології і комуністичного виховання. Очевидно, 
його метою було комуністичне виховання „з 
людським обличчям” і не більше. Але навіть такі 
скромні поправки до пануючої системи поглядів 
були тоді неприйнятними” [6, с. 416]. 

На думку заступника головного редактора 
журналу „Народное образование” Н.І. Целіщевої, 
заслуга В.О. Сухомлинського в тому, що ”... він 
співпав з гострою потребою часу в „педагогічній 
відлизі” і відповів на цю потребу своїми 
статтями. В ті роки такі поняття у професійному 
лексиконі, як „чуткість”, „співчуття”, 
„співпереживання”, „доброта”, звучали різким 
диссонансом піонерсько-артеківській 
отупляючій вульгарності всіх цих бадьорячих 
„єдиних ступеней”, „маршів”, „речівок”, що 
низводять дітей навіть не до „гвинтиків”, а до 
пластмасових зубців одного бескінечного 
„педагогічного гребінця”...” [10, с. 418]. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В 
УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ 
Людмила КОРЕЦЬКА (Кіровоград) 

Устатті розглядається проблема управлінської компетентності керівника навчального закладу з позиції системного 
підходу в умовах інноваційного розвитку післядипломної освіти. 

Ключові слова: компетентність, управлінська компетентність, системний підхід, керівник навчального закладу, 
інноваційне середовище. 

В статье рассматривается проблема управленческой компетентности руководителя школы с позиции системного 
подхода в условиях инновационного развития последипломного образования. 

Ключевые слова: компетентность, управленческая компетентность, системный подход, руководитель учебного 
заведения, инновационная среда. 
Одним із важливих напрямів розвитку 

освіти в Україні є підготовка фахівців, здатних 
бути конкурентноспроможними на ринку праці. 
Коли мова йде про керівників навчальних 
закладів, то їх підготовка в Україні розпочалася  
не так вже й давно. Але це не означає, що 
наявність диплома керівника навчального 
закладу гарантує призначення на посаду, 
оскільки сьогодні враховуються різні аспекти: 
від фахової компетентності до політичного 
забарвлення. Але, у будь-якому випадку, перш 
ніж очолити навчальний заклад, потрібно стати 
педагогом і вихователем учнів, мати авторитет 
серед колег.  

Чимала кількість керівників навчальних 
закладів сьогодні недосконало володіє 
навичками виконання  своїх посадових 
обов’язків. Це свідчить про необхідність 
удосконалення процесів підготовки керівників 
навчальних закладів у вищій школі, бо саме від 
керівників навчальних закладів значною мірою 
залежить розвиток сучасної освітньої системи. 
Це їм належить реалізувати стратегічні завдання 
освітянських реформ, запроваджувати 
розроблені нові проекти розвитку, здійснювати 
інноваційну діяльність, розробляти навчально-
методичне забезпечення діяльності закладу, 
розвивати педагогічну культуру колективу.  

Модернізація управління школою вимагає 
висококваліфікованого керівника, який 
досконало володіє організаційними, 
комунікативними, професійними здібностями. 

Відповідно до Національної рамки 
кваліфікацій виділяють такі компетентності 
керівника навчального закладу:  

- нормативно-правова компетентність; 
- управлінська компетентність; 
- психологічна компетентність; 
- комунікативна компетентність; 
- інформаційна компетентність; 
- лідерська компетентність. 
 «Керівник школи буде хорошим, 

авторитетним наставником учителів і учнів лише 
доти, поки він удосконалює свою 
майстерність…Хороший директор – це 
насамперед добрий організатор, вихователь і 
дидакт», – писав В.О.Сухомлинський [ 1,с.31].  
Це означає, що сучасний керівник навчального 
закладу повинен успішно здійснювати як 
управлінську, так і педагогічну діяльність, 
забезпечуючи реалізацію цілей і змісту 
навчально-виховного процесу в умовах розвитку 
навчального закладу. 

Осторонь цих процесів не може стояти й  
післядипломна освіта, бо нині, коли в освіті 
зміни відбуваються дуже швидко, саме заклади, 
які здійснюють підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників першими підхоплюють 
цей темп і реагують на них. Особлива увага в  
умовах інноваційного розвитку післядипломної 
освіти надається керівникам навчальних 
закладів. 

У  наукових  працях  Ю.К.Бабанського,  
Б.С.Гершунського,  Л.І.Даниленко,  
Г.А.Дмитренка, В.В.Олійника, Г.В.Єльникової, 
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В.І.Маслова, Н.Г.Протасової, В.І.Пуцова та ін. 
розглядаються питання   розробки  теоретично  
обґрунтованої  та методологічно узгодженої 
системи підвищення кваліфікації  керівників 
навчальних закладів.  

Сьогодні, процес підвищення кваліфікації 
керівників закладів освіти повинен 
спрямовуватися на формування нового типу 
керівника навчального закладу, який здатен 
вирішувати завдання різної складності. 
Важливим у даному процесі - є створення умов 
для задоволення освітніх та професійних потреб 
керівників навчальних закладів як управлінців-
професіоналів, тому в процесі курсового та 
міжкурсового підвищення кваліфікації  
необхідно враховувати, що за своїми 
особистісно-професійними характеристиками 
керівники  навчальних закладів відрізняються 
один від одного за рівнем своєї компетентності. 

Сьогодні директори навчальних закладів 
повинні все більше керуватися управлінськими  
знаннями. 

Високий рівень професійної управлінської 
підготовки керівника навчального закладу може 
бути досягнутий в системі інноваційного 
післядипломного навчання через змістовно-
цільову і структурно-організаційну реалізацію  
різних  функцій  інституту  післядипломної   
педагогічної  освіти.  Н.Г. Протасова зазначає, 
що післядипломна педагогічна освіта як будь-яка 
освітня система “має інваріантний 
трьохстрижневий склад”, що передбачає 
загальнокультурну (загальноосвітню),  фахово-
кваліфікаційну  та функціональну складові, які в 
сукупності складають ансамбль,  структурно 
адекватний освітньо-професійному змісту 
підготовки керівників ЗНЗ в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти [2, с. 25-27].  

Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року у сфері 
післядипломної освіти передбачає «забезпечення 
випереджувального характеру підвищення 
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних 
і керівних кадрів відповідно до потреб 
реформування системи освіти, викликів 
сучасного суспільного розвитку» [3, с. 12 ]. 
Працюючи на випередження, у 
Кіровоградському обласному  інституті 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського створена система роботи з 
керівниками навчальних закладів, яка полягає в 
поєднанні теоретичної і  практичної підготовки. 
Теоретична складова – це курси підвищення 
кваліфікації, конференції, науково-практичні 
семінари, круглі столи тощо. Практична – це 
школи управлінської майстерності, обмін 
досвідом управлінської діяльності тощо. Така 
система роботи з керівниками навчальних 
закладів дає їм можливість з одного боку – 
презентувати власні ідеї, педагогічні знахідки та 

здобутки педагогічного колективу, з іншого – 
вибудувати особистий шлях у професії, вміло 
використовуючи теоретичні і практичні знання. 
Пошуки шляхів створення системи роботи з 
керівними кадрами дозволили створити модель 
управління професійним зростанням керівників 
закладів освіти (див. рис. 1). 

 
Рис.1. Модель управління професійним 

зростанням керівників навчальних закладів 
освіти області. 

 
У центрі моделі управління професійним 

зростанням керівників закладів освіти 
знаходяться структурні підрозділи, а саме: 
обласний навчально-методичний центр 
освітнього менеджменту та координації 
діяльності методичних служб та навчально-
методичний відділ інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності, які опікуються 
керівниками навчальних закладів. Саме вони, 
проектуючи систему роботи з керівниками, 
враховують соціальні вимоги до їх підготовки: 

- рівень їх професійного розвитку ;  
- соціально – економічні та політичні зміни 

у суспільстві;  
- уміння спонукати до продуктивної праці 

своїх колег;  
- здійснення моніторингових досліджень 

управлінської діяльності та   прийняття 
виваженого рішення; 
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- уміння здійснювати випереджальне 
управління; 

- мотивації до саморозвитку в питаннях 
роботи з кадрами. 

Важливим етапом у підвищенні кваліфікації 
керівних кадрів у курсовий та міжкурсовий 
період є співпраця між інститутом та районними 
(міськими) кабінетами (центрами) в питаннях 
взаємозв’язку роботи з керівниками навчальних 
закладів, використання досвіду роботи 
найкращих керівників та його поширення, 
висвітлення сучасних досягнень теорії 
управління та освітнього менеджменту. 

При підготовці змістової частини 
навчально-тематичних планів курсів підвищення 
кваліфікації, кураторами курсів передбачається 
оволодіння науковими основами управління за 
відповідно розробленою тематикою змістових 
модулів: соціально-гуманітарного, професійного 
та діагностико-аналітичного. Навчально-
тематичний план має і варіативну частину, яка 
формується відповідно до запитів слухачів 
курсів. Відділ моніторингових досліджень 
нашого інституту постійно відстежує формат 
професійних потреб керівників навчальних 
закладів за допомогою діагностичних  методів 
(анкетування,  опитування).  За результатами 
проведеного дослідження було  встановлено, що  
понад 85 % слухачів курсів хочуть отримати 
відповіді з питань  здійснення фінансово-
економічної діяльності; понад 73 %  керівників    
потребують подальшого вдосконалення  знань  
та  умінь з питань управлінської діяльності;  80 
% – з питання  управління  розвитком школи,  в  
тому  числі  здійснення  інноваційної  діяльності  
в  роботі  закладу; 52 % – з  питань  
психологічної  підготовки.  Результати 
дослідженя враховуються при формуванні 
змістової частини навчального плану, яка 
включає такі дисципліни, як: філософія освіти, 
нормативно – правове забезпечення освіти, 
охорона дитинства та інші (див. рис. 2). 

 

№ 
з/п Назви навчальних модулів 

І. Соціально-гуманітарний модуль 

1.1. Філософські основи сучасної освіти 

1.2. 
Нормативно-правове забезпечення освіти та 
охорони дитинства. Основи безпеки 
життєдіяльності 

1.3. Українознавство як методологія розвитку освіти та 
виховання 

II. Професійний модуль 

2.1.   Методологічні засади управління навчальними 
закладами 

2.2. Менеджмент організацій. Шкільний менеджмент 

2.3. Стратегічний менеджмент 

2.4. Менеджмент інновацій. Педагогічна інноватика 

2.5. Менеджмент персоналу 

2.6. Організаційна культура закладу та його керівника. 
Управління якістю школи 

2.7. Сучасні технології оцінювання якості освіти 

2.8. Сучасна педагогічна психологія 

2.9. Сучасні методики викладання математики, фізики, 
інформатики 

2.10. Педагогічна, управлінська практика 

Ш. Діагностико-аналітичний модуль 

3.1. Вхідне комплексне діагностування. Настановне 
заняття 

3.2. Захист індивідуальних та колективних проектів 

3.3. Вихідне комплексне діагностування 

Рис.2. Витяг із навчально-тематичного 
плану курсів підвищення кваліфікації  керівників 
ЗНЗ 

 
Логічним продовженням змісту підготовки в 

період курсового підвищення кваліфікації щодо 
професійного розвитку  директорів навчальних 
закладів  є робота в міжкурсовий період. Існуюча 
система передбачає комплекс заходів: 
конференції, семінари, майстер-класи, семінари-
наради, творчі групи,  творчі лабораторії, школи 
управлінської майстерності,  тренінги, виїздні 
семінари в опорні райони тощо. Керівники шкіл 
є активними учасниками цих заходів.  

Навчальний процес в інституті забезпечують 
досвідчені, висококваліфіковані науково-
педагогічні працівники, їх у нашому закладі 20. 
Викладачі зорієнтовані  на  запити  аудиторії,  
підвищуючи  її зацікавленість предметом – 
тільки так можна забезпечити андрагогічні 
принципи навчання. І в цьому процесі ключовим 
моментом є взаємодія і співпраця викладача і 
слухача, яка заснована на професійному, 
соціальному й особистісному досвіді обох. До 
забезпечення навчального процесу долучаються 
й методисти інституту та найкращі керівники 
навчальних закладів регіону. 

Постійне вдосконалення знань великої 
кількості керівних кадрів освіти  регіону під час 
курсів підвищення кваліфікації  та в 
міжкурсовий період з метою засвоєння ними 
новітніх технологій управління, вміння розвитку 
самостійності  й винахідливості у прийнятті 
управлінських рішень, здійснення ними 
моніторингу освітнього процесу закладу, 
управління розвитком та фінансами, творчої 
активності й здатності до нововведень – це 
завдання випереджувального розвитку  
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післядипломної освіти педагогічних кадрів 
області.  

Створена модель управління професійним 
зростанням керівників навчальних закладів 
освіти області не є сталою та незмінною Вона 
постійно оновлюється та корегується під 
впливом сучасних новоутворень та 
переосмисленням класичних технологій. А це 
означає – постійний творчий пошук, нові 
здобутки та перспективи щодо побудови 
ефективної системи роботи інституту з проблеми 
формування управлінської компетентності 
керівника навчального закладу. 
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АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У 
ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ 

СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Ірина КОРОЛЬОВА (Херсон) 

В статті розглянуто питання актуальності естетичного виховання в педагогічній науці. Визначено методичні 
аспекти організації естетичного виховання у процесі культуротворчої діяльності в педагогічній спадщині видатного 
вченого В.Сухомлинського. 

Ключові слова: естетичне виховання, культуротворча діяльність, естетичний розвиток, естетичні почуття, 
естетичне мислення, естетичні цінності, естетичний досвід. 

В статье рассмотрен вопрос актуальности эстетического воспитания в педагогической науке. Определены 
методические аспекты организации эстетического воспитания в процессе культуротворческой деятельности 
выдающего ученого В. Сухомлинского. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, культуротворческая деятельность, эстетическое развитие, 
эстетические чувства, эстетическое мышление, эстетические ценности, эстетический опыт. 
Вступ. За умов духовно-інтелектуального 

відродження українського суспільства, 
гуманізації та гуманітаризації вищої освіти 
актуальності набуває проблема естетичного 
виховання студентської молоді. Формування 
гaрмонійно розвиненої, соціально активної, 
творчої особистості є однією з головних цілей 
суспільного розвитку. Важливу роль у 
визначенні особливостей естетичного виховання 
відіграє використання педагогічного досвіду та 
врахування реалій сучасності, чітке визначення 
шляхів і засобів підвищення його ефективності.  

Наукові розвідки, пошуки вчених мають 
важливе значення для розкриття змісту 
естетичного виховання, зокрема у формувaнні 
естетичного стaвлення до природи 
(Г. Тaрaсенко), мистецтвa (В.Бутенко, 
О.Щолоковa), розвитку особистісних та 
духовних якостей (О. Рудницькa, Г. Шевченко), 
трудової діяльності (С. Мельничук), творчості 
(Г. Падалка) тощо. Дослідники вивчaють 
можливості педагогічного впливу на розвиток і 
збaгaчення естетичного досвіду, почуттів, смaків, 
ідеaлів, оцінок, пропонують умови збaгaчення їх 
естетичних цінностей. 

Формулювання цілей дослідження. 
Цінний досвід з методики естетичного виховання 
дітей, зокрема у процесі культуротворчої 

діяльності ми знаходимо в педагогічній 
спадщині В.Сухомлинського. 

Отже, метою нашого дослідження є 
визначення шляхів організації естетичного 
виховання дітей у процесі культуротворчої 
діяльності в педагогічній спадщині 
В. Сухомлинського. 

Результати дослідження. У педагогічній 
літературі вітчизняні вчені обґрунтовують 
естетичне виховання як важливу складову 
системи виховання людини, яка залучає її до 
світу прекрaсного, допомaгaє відчувaти, 
розуміти прекрaсне у нaвколишньому житті, 
оцінювaти твори мистецтвa [3, с. 58-60]. 
Зважаючи на зазначене доцільно розглядати 
естетичне виховання як педагогічне явище, що 
дозволяє врахувати особливості естетичного 
розвитку окремої особистості за умови 
вдосконалення змісту виховного процесу, 
використання різних форм його організації та 
засобів естетико-виховного впливу. Адже, на 
рівні окремої особистості утворюється певна 
система естетичних цінностей, формуються 
уявлення та поняття про прекрасне, що 
впливають на естетичне ставлення до предметів 
та явищ дійсності, відбувається розвиток 
окремих способів установлення духовно-
практичного зв’язку з виявами прекрасного в 
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дійсності й мистецтві, що сприяє глибокому 
освоєнню і примноженню прекрасного в різних 
сферах життєдіяльності людини. 

Естетичне виховання молоді передбaчaє 
обов’язковість сaмовиховaння, aктивної 
творчої діяльності суб’єктa, вивчення 
теоретичних аспектів та прaктичного досвіду. 
Про це наголошується в працях 
М. Абдугулова, П. Автомонова, Л. Коваль, 
А. Комарової, Г. Падалки, О. Сухомлинської та 
ін.. Учені підкреслюють необхідність 
підвищення ефективності естетичного 
виховання молоді шляхом упровадження нових 
підходів, методів, форм тощо. Це наголошено 
в Національній державній комплексній 
програмі естетичного виховання, а саме 
естетичне виховання молоді має відбуватися 
на основі оновлених форм, стимулювання її 
естетичної активності, здійснення 
просвітницької роботи і самодіяльності [2, 
с. 20]. 

На важливе значення спілкування з 
природою для естетичного виховання 
наголошують науковці, дослідники. Т. Аболіна, 
Н. Миропольська зазначали, що любов до 
природи, розуміння зaкономірностей її розвитку, 
бaгaтствa і різномaнітності рослинного та 
твaринного світу, вічного оновлення природи, її 
неповторної крaси розвивaє розум, зміцнює 
естетичні почуття, формує естетичні смaки 1, 
с. 74.  

Суспільство у процесі свого культурного 
розвитку все більше звертається до природи як 
джерела глибоких естетичних переживань. 
Багато століть між людиною та природою 
існувала рівновага, що зумовило особливе 
місце природи в естетичному досвіді людини, 
її художньої творчості. На думку В. Панченка, 
природa як гaрмонійнa єдність двох витоків – 
природного і соціaльного – булa для людини 
взірцем, естетичною нормою здорового та 
природного в житті суспільствa 5, с. 140. 

Досвід В. Сухомлинського зaсвідчує дієвість 
естетичного впливу на особистість через 
спілкувaння з природою, мистецтвом, людьми, 
різнобічну творчу художньо-естетичну 
діяльність.  

У педагогічній діяльності видатного 
педагога своєрідним методичним підходом до 
організації навчально-виховного процесу є 
«Школа під блакитним небом», «Школа 
радості», «Куточок мрій», «Кімната казки», 
«Кімната музики». Він проголосив, що саме на 
виноградній алеї під блакитним небом 
«починається наша школа», де разом з дітьми 
буде «дивитися на блакитне небо, сад, село, 
сонце» [4, с. 40]. Тут Василь Олександрович 
розповідає казку і водночас малює її, 
народжуючи фантастичні образи. У своїй 

методиці він ґрунтується на принципах 
наочності, природовідповідності, 
систематичності та послідовності, наголошуючи 
на:  

- важливості наочних образів, насамперед 
природних, з метою переключення з наочного 
образу на обробку інформації про цей образ; 

- шкідливості словесного перенасичення (на 
думку педагога, дитині необхідно не тільки 
слухати, але й мовчати та під час чого думати, 
усвідомлювати почуте та побачене) [4, с. 45]; 

- значенні естетичної обстановки, що сприяє 
польоту дитячої фантазії [4, с. 46, 245]; 

- ролі процесу створення казки [4, с. 48]; 
- мірі у розповіді, неможливості 

перетворення дітей на пасивних об’єктів 
сприймання слів [4, с. 54-55].  

Виділяючи значення такого методичного 
підходу В.Сухомлинський наголошує, що «буде 
так вводити малюків у оточуючий світ, щоб вони 
кожен день відкривали в ньому щось нове, щоб 
кожен наш крок був подорожжю до витоків 
мислення та мови – до чудової краси природи [4, 
с. 42]. Педагог орієнтує себе на виявлення 
турботи до кожного вихованця, щоб «ріс мудрим 
мислителем та дослідником, щоб кожен крок 
пізнання облагороджував його серце та 
загартовував волю [4, с. 42]. Таким чином 
взаємодія вчителя і дітей наповнена аспектами 
естетичного виховання під час пізнання, 
збереження та примноження цінностей природи, 
що є одним із шляхів здійснення 
культуротворчої діяльності. 

Своєрідним виявом методики естетичного 
виховання дітей у процесі культуротворчої 
діяльності є «Школа радості». На думку 
В. Сухомлинського, вчителю дуже важливо 
дотримуватися таких порад: 

- впливати на почуття, уяву, фантазію 
дітей, не розкривати одразу всі таємниці 
безмежного світу, а поступово, щоб предмети та 
явище не набридли; 

- розкривати так, щоб кусочок життя 
заграв перед дітьми всіма фарбами веселки. 
Залишайте завжди щось недоговорене, щоб 
дитині захотілося ще раз і ще раз повернутися до 
того, що він пізнав» [4, с. 54-55]. 

Ще одним прикладом специфічного підходу 
до організації естетичного виховання дітей у 
процесі культуротворчої діяльності в 
педагогічній спадщині Василя Олександровича є 
прогулянки з роздумами до «Куточку мрій», що 
сприяли формуванню творчих особистостей. 
Кожного дня учні потрапляли до невідомої 
країни і були вражені новими пригодами, 
явищами в природному середовищі, новими 
гармонійними композиціями барв, природних 
мелодій, співів, форм хмаринок, квітів, дерев 
тощо. Все впливало на емоційний їх стан, 
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викликало різні почуття, сприяло бажанню 
творити – складати колективно вірші про красу 
осіннього ранку, казки із уявними образами 
тощо.  

«- Це Сонечко п’є росинки, - шепоче 
Лариса. Образ, створений фантазією дитини, 
зацікавив дітей, і ось народжується казка. Лариса 
помітила співзвучність слів росинки, павутинки, 
намистинки. Це співпадання як би осяяло дітей. 
До сих пір діти знали вірші, які чули від старших 
братів і сестер, а старші вичитували їх з книжок, 
тут же вірші народжувалися із живого слова, із 
оточуючого світу…» [4, с. 62] 

В. Сухомлинський переконаний в тому, що 
без поетичного, емоційно-естетичного змісту 
неможливий повноцінний розумовий розвиток 
дитини. У природі, у всьому її багатстві він 
бачив джерело «живого слова» і творчої думки. 
Василь Олександрович звертає увагу на красу 
природи, що загострює естетичне сприйняття, 
пробуджує творчу думку, наповнює слово 
індивідуальними естетичними переживаннями 
[4, с.63]. 

Василь Олександрович всієї своєю 
діяльністю довів, що краса побуту, людських 
стосунків, праці, мистецтва знаходить витоки з 
краси природи, вказував на шляхи використання 
її виховного впливу у процесі формування та 
розвитку особистості дитини. Так в «Школі 
радості» велика увага приділялася розвитку дітей 
засобами мистецтва. Він писав, що мова 
музики – це мова почуттів. Педагог переконаний, 
що краса музики – це ще одне «могутнє джерело 
думки. Яскраві образи, що народжуються в уяві 
дитини під впливом музичної мелодії, оживляє 
думки, неначе спрямовуючи її багаточисельні 
струмки до єдиного русла» [4, с. 264]. 
В. Сухомлинський звертає увагу на прагнення 
дітей словами намалювати те, що створила уява, 
що вони відчувають. 

Водночас науковець-педагог звертає увагу 
на необхідності послідовності сприйняття 
музичного твору та фону сприйняття, завдяки 
якому «людина може зрозуміти, відчути красу 
музики – тиша полів та луків, шелест дубрави, 
пісня жайворонка у блакитному небі…Все це 
музика природи, те джерело, з якого людина бере 
натхнення, створюючи музичну мелодію» [4, 
с. 84]. 

Музичний образ по-новому розкриває перед 
людьми особливості предметів та явищ дійсності 
в їх гармонійності, досконалості, красі. Дитина 
творить словом, черпаючи в оточуючому її світі 
матеріал для нових уявлень та роздумів. Він 
наголошує, що дитина розвиває свої духовні 
сили шляхом, який починається з музик і 
знаходить своє продовження в уяві, фантазії, 
казці та творчості. А це пробуджує енергію 
естетичного мислення, наповнює казкові образи 

життям з позиції індивідуальності їх творця [4, 
с. 87-89]. 

Розбудовуючи умови для такого розвитку 
Василь Олександрович створив «музичну 
кімнату», котра сприяла розкриттю музичних 
задатків, створенню можливості для музики 
стати духовною потребою дітей. 

Така практика естетичного виховання 
знаходить свою реалізацію за сучасних умов, 
тому що образи мистецтва естетично впливають 
на людину. Вони спроможні пробуджувати 
почуття любові, ненaвисті, гніву або, навпаки, 
викликати гаряче бажання наслідувати яскраві 
позитивні приклади. Виховне значення 
мистецьких творів зростає у процесі їх освоєння, 
інтерпретації та залучення людини до творчої 
діяльності. Знання про мистецтво допомагають 
усвідомити його призначення, а власна творча 
діяльність сприяє пізнанню особливостей його 
мови. А це є однією із характерних ознак 
культуротворчої діяльності, яка спрямована на 
освоєння, збереження та примноження цінностей 
дійсності  

У своїй багатогранній педагогічній 
діяльності В.Сухомлинський особливе місце 
відводить казці у спілкуванні з природою, у 
праці, у грі. Він наголошував, що «казка 
невіддільна від краси, сприяє розвитку 
естетичних почуттів, без яких не можливе 
благородство душі» [4, с. 244].   

Він, зауважував, що діти знаходять глибоке 
задоволення в тому, що їх думки живуть у світі 
казкових героїв. П’ять, десять раз дитина може 
переказати одну і ту ж казку, і кожного разу 
відкриває в ній щось нове…і кожний раз, 
розповідаючи одну і ту ж казку, виражає своє 
особисте ставлення до поганого та хорошого [4, 
с. 243]. Таким чином здійснюється певна 
інтерпретація твору - казки, привнесення в нього 
нового, а відповідно набуває виразу 
інтелектуальна активність в освоєнні естетичних 
цінностей мистецтва у процесі культуротворчої 
діяльності. 

Таким шляхом видатний педагог разом з 
дітьми здійснював, створюючи казкові образи, 
перший крок від яскравого, живого, конкретного 
до абстрактного. Він звертає увагу на 
взаємозв’язок між естетичними почуттями та 
словниковим багатством мови, на ознаку 
естетичного почуття емоційно забарвлювати 
слово. «Як би не казка, не скадання казок, мова 
багатьох дітей була б збитою та плутаною, а 
мислення – хаотичним.   Чим цікавіше казка та 
незвичайніше обстановка, в якій знаходяться 
діти, тим сильніша гра дитячої уяви, тим 
несподіваніші образи, які створюють малюки» 
[4, с. 251]. 

Творчість дітей набуває свого вияву у 
казках, віршах, малюнках, в яких розкривається 
краса думок, гармонія передачі почуттів на 
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малюнку через політ уяви в зображенні образу, 
гами кольорів, композиції ліній тощо. На нашу 
думку це ознаки культуротворчої діяльності 
дітей в естетичному вихованні, що набули свого 
вираження не тільки в освоєнні цінностей 
дійсності, а й у виявленні зусиль їх збереження, 
збагачення та певним чином примноження. 
Свідоме набуття у процесі діяльності навичок 
до творчості зa зaконaми крaси дозволяє 
привносити у взaємостосунки з людьми, в 
стaвлення до природи можливість сприймaти 
та естетично оцінювaти такі вияви крaси, як 
гaрмонія, впорядковaність, пропорційність та 
ін. 

Висновок. Педагогічна діяльність В. 
Сухомлинського відбувалася під час тривалого 
колективного експерименту в природних умовах. 
В педагогічних поглядах видатного науковця і 
вчителя головним було виховання справжньої 
людини естетично, інтелектуально, духовно 
розвиненої. Вчений-педагог результатами 
виховної практики переконливо довів значення 
емоційно-естетичної сприйнятливості оточуючої 
дійсності, сприймання краси природи, творів 
мистецтва, людських стосунків у процесі 
формування та становлення особистості. Він 
зробив значний внесок у розвиток теорії та 
методики естетичного виховання: переосмислені 
і по-новому розглянуті проблеми естетичної 
свідомості, естетичного ставлення до дійсності, 

естетичних оцінок, естетики поведінки та шляхів 
їх формування. Заслуговують на увагу 
розроблені прийоми естетичного впливу на 
особистість, які розкривають культуротворчу 
діяльність дітей у спілкування з красою 
дійсності. 

Естетичне виховання сьогодення є одним із 
провідних напрямів виховання, який забезпечує 
освоєння навколишнього середовища за 
законами краси, гармонії, пропорційності тощо. І 
тому постає завдання у подальшому вивченні 
історичної педагогічної спадщини та творчій її 
реалізації у практику естетичне виховання 
молоді у процесі культуротворчої діяльності. 
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ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ 
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 

Ніна КРАВЕЦЬ (Київ) 
У статті розкрито корекційний вплив  художньої літератури на формування розумово відсталого учня як творчої 

особистості та проаналізовано погляди В.О.Сухомлинського на вирішення даної проблеми. 
Ключові слова: творчий розвиток, розумово відсталі учні, корекція, урок літературного читання, художня 

література, метод творчого читання, евристичний метод. 
В статье раскрыто коррекционное влияние художественной литературы на формирование умственно отсталого 

ученика как творческой личности и проанализировано взгляды В.А.Сухомлинского на решение данной проблемы.  
Ключевые слова: творческое развитие, умственно отсталые ученики, урок литературного чтения, коррекция, 

художественная литература, метод творческого чтения, эвристический метод.  
Кожна дитина не з’являється на світ зі 

сформованим характером, певними здібностями, 
навичками, інтересами. Вказані властивості 
особистості виробляються і формуються 
поступово на протязі життя. Звідси особливого 
значення надається методиці, в центрі якої 
знаходиться дитина, становлення її як творчої 
особистості.  

Одним з перших педагогів-новаторів, хто 
пропагував вплив на кожну дитину, проникнення 
у її духовний світ, був В.О.Сухомлинський. 
Педагог вважав проблему звеличення людини 
ключем до тієї моральної серцевини, яку 
необхідно створити в дитини. У відомій роботі 

“Народження громадянина” В.О.Сухомлинський 
питання формування творчої особистості назвав 
“педагогічною цілиною”, вказуючи водночас на 
знання учителем дитячої душі. Лише проявивши 
душевність і тактовність, неабияку педагогічну 
майстерність, учитель зможе проникнути в 
духовний світ кожного школяра. За мірою 
тактовного ставлення до учнів як до 
особистостей В.О.Сухомлинський по-праву 
порівнюється з відомим швейцарським 
педагогом Г.Песталоцці, який виступав за 
безпосередній вплив педагога на кожну дитину, 
за тісний зв'язок між ними. Василь 
Олександрович неодноразово наголошував, що 
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неможливо знати учня, вивчати його, 
спостерігати за ним, якщо між учителем і учнем 
немає душевного взаєморозуміння, тісного 
зв’язку, а є лише “стіл учителя”. Дане положення 
важливо враховувати у роботі з учнями, які 
мають певні відхилення у розумовому розвитку. 
Таких школярів педагог називав «важкими 
дітьми», наголошуючи, що у гуманному 
ставленні до них нічого спільного не повинно 
бути з практикою опікунства, звільнення таких 
дітей від будь-яких труднощів, відгородження 
від усіх життєвих негараздів. Вирішальна роль у 
цьому належить педагогу, його майстерності 
працювати з такими дітьми. Особливості 
педагогічної творчості розкрито у роботах 
Ю.К.Бабанського, І.А.Зязюна, М.О.Данилова, 
О.М.Пєхоти, В.А.Кан-Калика, О.М.Любарської, 
та інших. М.О.Данилов розглядав творчу 
діяльність  учнів у тісному зв’язку з питаннями 
активізації пізнавальної діяльності кожного.   

Проблемам формування особистісних 
якостей дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку присвячено роботи відомих 
українських дефектологів В.І.Бондаря, 
В.М.Синьова, Є.П.Синьової, Л.І.Фомічової, 
М.К.Шеремет, Д.І.Шульженко та інших. 
Питання формування розумово відсталого 
школяра як творчої особистості через 
активізацію пізнавальної діяльності 
безпосередньо розкрили у своїх працях 
В.М.Синьов, І.В.Дмитрієва, М.З.Кот, 
Д.І.Шульженко та інші. Проте питання впливу 
художньої літератури на творчий розвиток 
розумово відсталих учнів, на наш погляд, 
розкрито недостатньо. Тому метою статті є 
розгляд педагогічних умов розвитку творчої 
особистості розумово відсталого учня засобами 
художньої літератури на уроках літературного 
читання, використовуючи поради 
В.О.Сухомлинського. Педагог-гуманіст 
неодноразово наголошував, що “на нашій совісті 
– людина”, оскільки його постійно хвилювала 
думка про те, як побудувати роботу так, аби 
виховати молоде покоління бути не лише 
спадкоємцем, а й активним творцем нового 
життя, насамперед власного майбуття. Роботу з 
учнями, які докладають значних зусиль для 
опанування знаннями й уміннями, вимагають у 
три-п’ять разів більше часу для 
запам’ятовування навчального матеріалу, ніж 
їхні ровесники, вважав одним з найбільш 
«міцних горішків» педагогічної творчості. 
Висловлені ним думки стосовно досягнення 
успіхів у навчанні та вихованні «важких дітей» - 
цінний матеріал для теорії і практики 
корекційного навчання й виховання. Виступаючи 
на захист ідеї індивідуалізації у навчальному 
процесі, Сухомлинський на переконливих 
прикладах доводив, що немає і не може бути 
навіть двох однакових дітей за способами 

сприйняття оточуючого світу, особливостями 
мислення. Він наголошував, що кожна дитина – 
це особливий неповторний світ, і сформувати її 
як особистість можливо лише за умови 
глибокого розуміння цього світу. Розглядаючи 
любов до дітей як особливе почуття і 
дотримуючись його у власній діяльності та 
вчинках, педагог всього себе, своє життя до 
останку присвятив дітям, про що переконливо 
свідчить його загальновідома праця “Серце 
віддаю дітям”.  

Головним завданням уроків літературного 
читання у загальноосвітніх навчальних закладах 
для розумово відсталих учнів є корекція 
особистості кожного розумового школяра. 
Художня книжка найкраще духовно готує 
підлітка до самостійного життя завдяки 
притаманним художній літературі функціям, які 
забезпечують становлення її як творчої 
особистості, здатної успішно соціалізуватися й 
адаптуватися у суспільстві, оскільки процес 
читання та розуміння й усвідомлення смислу 
читаного сприяє розвитку інтелекту читача, 
формує його як творчу особистість. “Чим більше 
важкий учень читає, тим виразнішою стає його 
думка, тим активніші його розумові сили”[5, 
с.465]. Навчальна діяльність таких дітей 
потребує специфічної організації, за якої процес 
осмислення, оволодіння знаннями міцно 
поєднаний із одночасним застосуванням їх у 
практичній діяльності. Досягти цього у роботі з 
даною категорією дітей В.О.Сухомлинський 
радив завдяки опорі на читання і письмо, які 
вважав інструментами, за допомогою яких 
дитина оволодіває знаннями. Особливу увагу 
звертав на роботу учня з художньою книжкою, 
завдяки якій актуалізуються й організовуються 
емоції, виникають таке духовне піднесення й 
радість, що художня книжка стає могутнім 
важелем, “за допомогою якого піднімаються 
брили знань” [6,с.421]. 

Така робота забезпечує розвиток уваги й 
запам’ятовування, завдяки чому глибшає 
духовне пізнання, з’являється натхнення 
працювати з книгою. А “чим глибше духовне 
пізнання і натхнення, тим більше знань входить у 
свідомість”[Там же]. На думку 
В.О.Сухомлинського, читання і письмо є 
основними інструментами, за допомогою яких 
дитина оволодіває знаннями, тому розширення 
кола читання - найефективніший засіб 
полегшення її розумової праці. Розумово 
відсталий учень набагато більше стикається з 
труднощами у навчанні, ніж учень з типовим 
розвитком. Читання вчить мислити, а мислення 
стимулює сили розуму. Адже млявість, 
інертність, кволість нервових клітин кори 
півкуль головного мозку можна подолати, на 
думку педагога, подивом, зачудуванням, коли 
вступають у дію стимули, які наче пробуджують 
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інертний дитячий мозок, змушуючи його 
посилено працювати. Читаючи художні твори, 
дитина вчиться й думати, оскільки читання 
немовби індукує, пробуджує думку. Вказані 
поради особливо актуальні в наш час, час 
розвинених комп’ютерних технологій, коли 
аудіовізуальна апаратура, мобільний зв'язок 
відволікають учнів від читання художньої 
літератури, знижують інтерес до літератури 
розвиткового й виховного характеру. Зважаючи 
на це, на уроках літературного читання у 7 -10 
класах поряд із загальноприйнятими методами 
навчання (словесні, наочні, практичні) ми 
використовували методи навчання літератури, 
зокрема метод творчого читання і евристичний. 
В.О.Сухомлинський окремо не виділяв і не 
називав методів навчання, які варто 
використовувати на уроках літератури у масовій 
школі. Але в його працях серед інших методів 
навчання, прямо не вказаних, чітко виділяються 
метод творчого читання та евристичний метод. 
Звертаючи неабияку увагу на дітей, які зі 
значними труднощами засвоювали навчальний 
матеріал завдяки «млявості та інертності кори 
головного мозку», Василь Олександрович радив 
учителям бути особливо толерантними з ними, 
шукати підходи до кожного учня. Допоможе у 
здійсненні такого важливого виховного завдання 
слово, яке, як вважав Василь Олександрович, не 
можна перетворювати в батіг, що залишає грубі 
рубці на душі дитини. Тільки тоді учень серцем 
відчує педагога, коли до нього звернене правдиве 
слово, що йде до самісінької дитячої душі. 
Проте, працюючи з розумово відсталими дітьми, 
учителі, особливо в умовах інклюзивного 
навчання, нерідко позбавлені повноцінного 
спілкування з учнями внаслідок притаманних 
дітям специфічних особливостей психофізичного 
розвитку. Як свідчать наші спостереження, 
властива розумово відсталим мовленнєва 
замкнутість спостерігається ще й тому, що поряд 
з характерними для розумово відсталих рисами 
(мовчазність, замкнутість¸ відчуженість, 
комунікативна фобія, неконтактність, іноді 
агресивність, аутизм, загальмованість чи 
збудженість нервових процесів), більшість з 
учнів не розуміють, не усвідомлюють і не 
можуть внаслідок розумового недорозвитку 
засвоїти значення багатьох слів. Такі діти часто 
не спілкуються не лише з однокласниками чи 
знайомими, а й з батьками, учителями. Якщо їх 
не викликати відповідати урок, самостійно 
ініціативу ніколи не проявлять.  

Методу творчого читання на уроках 
літературного читання ми надали особливу увагу 
з огляду на специфіку вивчення художніх творів 
розумово відсталими учнями та завдання 
предмету “літературне читання”, оскільки метою 
даного методу є активізація художнього 

сприймання учнів, формування художніх нахилів 
та здібностей. Серед прийомів методу, 
спрямованих на розвиток творчої особистості, 
виділили коментоване читання, художнє 
розповідання, близький до тексту переказ твору, 
виразне читання, ілюстрування прочитаного 
малюнками, виробами, складання усних і 
письмових відгуків на прочитане.  

Залучаючи учнів до коментованого читання, 
активізували їхні знання з інших предметів, 
завдяки чому активно працювала думка кожного 
школяра, активізувалася увага, збуджувалися 
уява, воля, викликаючи інтерес до читаного 
матеріалу. Зважаючи на притаманні розумово 
відсталим недоліки навички читання навіть у 7-
10 класах, прийому виразного читання надавали 
неабиякого значення, формуючи у школярів 
уміння виразного читання завдяки вправлянню, 
оскільки приклад (зразок) виразного читання 
учні не можуть наслідувати. Доступним 
виявився даний прийом у процесі  читання 
діалогів з оповідань та уривків з байок, зокрема з 
творів Г.Сковороди, Л.Глібова, І.Крилова.  

Засвоєння змісту художнього твору, 
розуміння його смислу найсуттєвіше проявилося 
завдяки переказуванню – важливій для школярів 
творчій діяльності. Передаючи думки автора 
твору (для розумово відсталих, як і для інших 
читачів – це чужі думки), учні відповідали 
своїми словами, добирали їх з власного 
словникового запасу та адекватно вживали у 
мовленні, творчо відтворювали прочитане.   

Художня література як мистецтво слова 
спрямована на індивідуальне сприймання й 
почуття учня-читача, завдяки чому формуються 
життєві риси його особистості, відбувається 
емоційний відгук на те, що читається, що 
схвилювало. Почуття ж, як відомо, стають 
основою звичок, основою для стійкого 
емоційного ставлення до різноманітних суттєвих 
явищ життя. Стійкі види емоційного ставлення 
спрямовуються на зміну особистості підлітка в 
позитивний бік. Стосовно “важких дітей” 
педагог вказував, що кожне слово довгий час 
входить у свідомість такого учня без яскравого 
образу, перетворюючись із «запашної квітки на 
сухий, засушений між сторінками книжки, 
листок». З огляду на це, на уроках літературного 
читання ми застосовували художню розповідь, 
завдяки якій читання й слухання того, що 
читається, ставало духовною потребою кожного 
школяра. Прослухавши художню розповідь, учні 
виявляли бажання не лише самостійно 
розповісти те, що прослухали, користуючись 
запропонованим їм планом розповіді, але й 
прагнули наслідувати вчинки героїв оповідань, 
копіювати їхню поведінку, що забезпечувало 
зрушення між інтелектуальним і афективним 
компонентами особистості в бік 
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інтелектуального. Коригувалися не лише вищі 
психічні функції, а й нижчі. Основне – у процесі 
роботи з творами художньої літератури 
відбувалося інтенсивне формування почуттів та 
уявлень, формувалися стійкі моральні 
переконання, забезпечуючи розвиток творчої 
особистості. Також на уроках літературного 
читання особливу увагу приділяли роботі з 
віршами, адже лірика - єдиний у своєму роді 
засіб виховання почуттів, що допомагає 
виховувати у сучасного школяра інтелектуальну 
тонкість, чуйність, оволодіння усіма відтінками 
переживань, збагачує  мову новими словами й 
висловлюваннями.   

Робота з творами художньої літератури була 
спрямована насамперед на корекцію недоліків 
усного мовлення школярів, розвиток творчих 
здібностей. Працюючи над текстом художнього 
твору, учні складали зв’язні висловлювання, що 
стосуються його змісту. Переказуючи зміст 
прочитаного твору чи його уривку, діти не 
завжди звертали увагу на допомогу у вигляді 
запитань та завдань, поданих в апараті засвоєння, 
відповідаючи монотонно, іноді простими 
реченнями, часто однослівно, не виявляючи 
будь-якого емоційного ставлення до власної 
мовленнєвої діяльності. Надана індивідуальна 
допомога у вигляді наочної опори (вміщені у 
підручнику з літературного читання сюжетні 
малюнки, репродукції картин, що стосуються 
змісту прочитаного, фотоматеріали тощо) 
підвищувала мотивацію до переказу, 
активізувала мовленнєву діяльність, позитивно 
впливала на читацьку діяльність, викликаючи 
бажання читати художній твір і творити щось 
своє, що б свідчило про розуміння й засвоєння 
прочитаного. Проте розгальмованих школярів 
надана допомога у вигляді різноманітної 
наочності не стимулювала як до читання, так і до 
переказу змісту прочитаного чи продукування 
власного висловлювання, що певним чином 
стосувалося змісту прочитаного матеріалу. Такі 
учні потребували індивідуальної роботи, яка 
полягала у повторенні змісту інструкції (плану 
усного переказу прочитаного), навідних 
запитань, повторному читанні уривку з 
прочитаного твору, відповідей на запитання, що 
стосуються його змісту.  

Активізувала пізнавальну діяльність 
школярів належним чином організована 
предметно-практична діяльність. що сприяла 
формуванню різноманітних чітких уявлень про 
прочитане, підвищувала корекційну роль 
процесу формування уявлень, оптимізуючись 
шляхом застосування різноманітних видів 
практичної діяльності учнів: відтворенні 
фрагментів з прочитаних художніх творів у 
виробах з пластиліну, природного матеріалу, у 
намальованих предметних і сюжетних малюнках, 
в аплікаціях, створенні усних чи письмових 

творів-мініатюр описового або розповідного 
характеру.  Така робота вимагала сформованої 
навички читання, аналізу прочитаного, умінь 
виділяти основне, завдяки чому забезпечується 
формування більш точних і збагачених деталями 
уявлень, покращується аналіз прочитаного, що 
важко дається розумово відсталим школярам. 
Практичне відтворення об’єкту читання 
допомагало синтезувати окремі епізоди, 
зображені події в єдине ціле, встановлювати 
причинно-наслідкові залежності.  

Неабияке значення мало використання 
ілюстративного матеріалу підручників, зокрема 
репродукцій картин, завдяки яким у школярів не 
лише формувалися початкові уявлення про певну 
особу чи епізод з прочитаного твору, а й 
систематизуються, уточнюються, виправляються 
і закріплюються отримані знання, тобто 
відбувається їх корекція. На уроках 
літературного читання пропонували учням для 
порівняння зображення У. Кармалюка на картині 
художника В.С.Савіна “Кармалюк” і виконаний 
В.А.Тропініним портрет “Українець”, 
ілюстрацію В.І.Касіяна до поеми Т.Г.Шевченка 
“Наймичка” і картину художника М.І.Івасюка 
“Мати”.  

 Ілюстративний матеріал підручників 
“літературна читанка” для 7 і 10 класів (автор 
Н.П.Кравець) слугував для організації так званих 
“подорожей” учнів у часі та просторі. Працюючи 
з ілюстративним матеріалом до будь-якого 
художнього твору, у якому зображено події з 
минулого, наприклад з віршами Т.Г.Шевченка “І 
виріс я на чужині…”, “Мені тринадцятий 
минало”, оповіданням “Інститутка” Лесі 
Українки, учні ніби потрапляли у зображену 
ситуацію, в дану історичну епоху і про уявні 
враження розповідали. 

Головним носієм щодо забезпечення дітям 
необхідного мовленнєвого середовища 
В.О.Сухомлинський вважав педагога. 
Методичною умовою розвитку мовлення учнів 
виступають мовленнєві ситуації, що викликають 
потреби висловлюватися, бажання й необхідність 
щось сказати. Невичерпним джерелом робочого 
матеріалу, необхідного для створення 
мовленнєвих ситуацій, є природа. Екскурсії на 
природу педагог називав «подорожами до 
джерел живої думки». На полі, у лісі, в саду учні 
вчаться добирати словесний матеріал для 
власних висловлювань, групуючи слова за 
темами, що допомагає усвідомити різноманіття 
словесного світу рідної мови, удосконалювати 
аналіз створених власних творів-мініатюр на 
основі прочитаних творів художньої літератури. 
Так, для складання розповіді на тему “Збір 
яблук” на основі уривку “Романові яблука”  з 
роману  Олеся Гончара “Твоя зоря” учні під час 
екскурсії до шкільного саду пригадали 
різноманітні прикметники й дієслова та вочевидь 
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побачили їхнє значення: червоне, червонобоке; 
жовта, жовтувате; дієслова: достигати, спіти, 
висіти, падати, червоніти, жовтіти 

Порушення мислення у розумово відсталих 
насамперед проявляються у недорозвитку його 
евристичного начала. Звідси увага до правильної 
організації пізнавальної діяльності школярів, 
насамперед до організації читацької діяльності 
на уроках літературного читання у 7 – 10 класах. 
Однією з умов її оптимізації була активізація 
пізнавальної діяльності, у процесі якої учні 
виходили з інертного стану, починали міркувати, 
висловлювати власні думки. Адже низький 
рівень розвитку узагальнень у даної категорії 
дітей спричиняв труднощі в формуванні саме 
евристичного характеру розумових дій. Учні 
відтворювали сприйнятий навчальний матеріал, 
але сутність сприйнятого, його смисл не 
розуміли. Для активізації пізнавальної діяльності 
школярів на уроках літературного читання ми 
використали евристичний метод, насамперед 
його складову - бесіду евристичного 
спрямування, тому що евристична бесіда у 
чистому вигляді розумово відсталим недоступна. 
Їм доступна бесіда евристичного спрямування, 
тобто бесіда з евристично спрямованими 
запитаннями, яка теж вимагає напруження і 
зосередження уваги, думки, опанування не лише 
новими знаннями, а й усвідомлення раніше 
набутих, оскільки значна частина набутого 
матеріалу учнями не засвоюється, фактично теж 
вимагаючи відкриття. Завдяки бесіді учні 
усвідомлювали сутність змісту тексту 
прочитаного твору, співвідносили його із 
заголовком, що допомагало зорієнтуватися у темі 
твору, зрозуміти його смисл. Так, з метою 
розуміння учнями сутності події, що сталася з 
Герасимом Калиткою - героєм п’єси   

І.К. Карпенка-Карого “Сто тисяч”, у 10 класі 
провели бесіду евристичного спрямування, що 
виступила як пошуковий діалог, завдяки якому 
учні спрямовувалися на повторне прочитання 
твору, що забезпечило формування аналітико-
синтетичних умінь, формування умінь зв’язного 
мовлення. Пошуковий діалог ефективний під час 
текстуального аналізу твору, закріпленні 
матеріалу, коли розвивається діалогічне 
мовлення, стимулююча відтворювальна уява, 
формуються уміння аргументовано доводити 
свої судження, усвідомлюється необхідність 
повторного читання тексту твору. Це 
підтвердили використані запитання до бесіди 
евристичного спрямування в процесі роботи з 
оповіданням Є. Гуцала “Сад на схилі гори”: 
1. Що розповів журналіст своєму товаришу? 
2. Як вирощування саду на схилі гори змінило 
життя батька - героя оповідання? Відбилося це 
на житті односельчан чи ні? 3. Чому батько не 
хотів виїжджати з рідного села? 

Мовленнєва ситуація – один із шляхів 
розвитку мислення. Зважаючи на те, що ситуація 
спілкування – висхідна основа висловлювання, 
від якої розпочинається спілкування, 
В.О. Сухомлинський радив створювати 
мовленнєві ситуації в процесі гри. 
Матеріалізувавшись у грі, спілкування стає 
доступнішим для розумово відсталих. Гра, 
вважав  педагог, є для дитини дуже серйозною 
справою, без якої немає і не може бути 
повноцінного розумового розвитку. Тонкий 
знавець дитячої душі, її потреб, він  порівнював 
дитячу гру з величезним світлим вікном, через 
яке в духовний світ дитини вливається 
живильний потік уявлень і понять про 
навколишнє. Цінність ситуаційної гри полягає не 
лише у її сприянні розвитку зв’язного мовлення 
учнів, а й у вихованні їх. В процесі дидактичної 
гри ми створювали такі ситуації, у яких учень 
наче попадав в умови, що  передбачали його 
взаємодію з однолітками, однокласниками, 
учителем, тобто відбувалося міжособове 
спілкування. Запитання та завдання, пропоновані 
до творів, вміщених у підручниках з 
літературного читання, спонукали учнів 
аналізувати вчинки героїв, давати їм власну 
оцінку, примушували замислюватися над тим, як 
потрібно поводитися в тому чи іншому випадку. 
Програвши разом з учителем задану ситуацію, 
учні вчилися самостійно створювати ігрові 
ситуації певної заданої тематики. Створюючи 
разом з учнями на основі прочитаних художніх 
творів ситуаційні ігри, ми навчали їх правилам і 
нормам поведінки, які закріплювалися у процесі 
ігор, завдяки невимушеному діалогу розвивали 
зв’язне мовлення, змушуючи добирати під час 
гри необхідні висловлювання, що 
трансформувалися у зв’язне висловлювання, 
підкорене спільній ситуації й темі. Завдяки 
цьому проявлялася дитяча творчість та 
ініціатива, які В.О. Сухомлинський вважав 
одним із важливих напрямів у роботі вчителя, 
спрямований на розвиток особистості учнів. 
Розвиваючи в учнів творчість та ініціативу, 
педагог радив насамперед використовувати 
слово як засіб самовираження й 
самоствердження, як найтонший спосіб впливу 
на їхні душі. Слово як і словосполучення 
виступає тим будівельним матеріалом, що 
найбільш широко використовується у процесі не 
лише міжособового спілкування людей, а й у 
процесі роботи з книгою – навчальною чи 
художньою. Без граматично правильно 
оформленого словосполучення не може бути й 
речення, а відмінності в сполученні слів 
обумовлюють різницю у змістовому значенні 
речень. Уміння точно, лаконічно користуватися 
словом допомагало учням у побудові зв’язних 
висловлювань – текстів. Василь Олександрович 
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нагадував, що дитина лише тоді зможе вільно 
спілкуватися, коли кожне слово буде перед нею 
як вільна цеглинка, якій заздалегідь підготовлене 
відповідне місце. Будь-яке довільне слово учень 
не може брати для спілкування. Навчити 
школярів цьому – одне із завдань уроків 
літературного читання. У вмінні користуватися 
словом Василь Олександрович вбачав мистецтво, 
застерігаючи, що “словом можна створити красу 
душі, а можна й спотворити” [4, с.167. Усім, хто 
працює з дітьми, він радив оволодівати словом 
так, «щоб з-під наших рук виходила тільки 
краса», яка з вдячністю прийміться ніжними 
дитячими душами. Адже не секрет, що часто 
предмет, явище, поняття не знаходять у мовленні 
учителя яскравої, доступної розумінню дитини, 
словесної оболонки, викликаючи в дітей 
байдужість, несприятливість до слова. 
Спонукаючи учнів висловлювати власну думку, 
педагог радив учителям бути дуже обачними. 
Особливої пильності він закликав 
дотримуватися, знайомлячи школярів з новим 
матеріалом: “Не вкладайте в уста дитини слова, 
змісту яких вона не може осягнути! Не 
допускайте, щоб високі, святі слова 
перетворювалися  в розмінну монету” [4, с.332].  

Аналіз усних відповідей та  письмових робіт 
школярів засвідчив, що учні засвоїли навчальний 
матеріал, опанували знання й уміння, які 
допоможуть їм творчо використовувати їх у 
майбутній навчальній та трудовій діяльності по 
закінченню школи. Цьому сприяло використання 

нами під час уроків та позакласних занять порад 
В.О.Сухомлинського щодо розвитку кожного 
школяра як творчої особистості. Подальша 
робота буде спрямована на формування в  учнів 
умінь виразно-художнього читання та умінь, що 
стосуються застосуванню дослідницького методу 
на уроках літературного читання з метою 
формування активних читачів. 
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У статті на основі аналізу педагогічної спадщини вченого, учителя-новатора А.Б.Резніка розкривається реалізація 
ідей розумового виховання В.О.Сухомлинського. 
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В статье на основе анализа педагогического наследия учёного, учителя-новатора А.Б.Резника раскрывается 

реализация идей умственного воспитания В.А.Сухомлинского. 
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фон. 
Розумове виховання – важлива складова 

частина всебічного розвитку особистості, 
підготовки її до життя і праці. Воно передбачає 
розвиток мислення й пізнавальних здібностей 
людини. Основними факторами, що визначають 
ефективність розумового виховання, є науковість 
і різноманітність засвоюваних знань, 
застосування такої методики навчання, яка 
забезпечує активність і самостійність 
пізнавальної діяльності, стимулювання інтересів, 

створює позитивний мікроклімат навчання [2, 
с.220]. 

В.О.Сухомлинський був чи не єдиним 
вченим у педагогіці 50-60-х років ХХ століття, 
який наголошував саме на розумовому 
вихованні. В опублікованому вже не за його 
життя підсумковому дослідженні – «Проблеми 
виховання всебічно розвинутої особистості» є 
підрозділ «Розумове виховання і всебічний 
розвиток особистості». 
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В.О. Сухомлинський наголошував, що 
розумове виховання відбувається в процесі 
оволодіння знаннями, проте воно не зводиться до 
нагромадження знань. Не можна поставити знака 
рівності між освіченістю і розумовою 
вихованістю, між колом знань, набутих у школі, і 
ступенем розумового розвитку, хоч останнє 
залежить від обсягу знань. Розумове виховання – 
дуже складний процес, який передбачає 
становлення світоглядних переконань ідейної і 
творчої цілеспрямованості розуму у тісній 
єдності з працею, громадською активністю 
особистості, що гармонійно поєднують у собі 
навчально-виховний процес у школі і житті 
суспільства.  

В.О.Сухомлинський допускав ситуацію: є 
навчання, але немає розумового виховання і 
вбачав у цьому головну причину поверхових, 
неміцних знань багатьох дітей.  

Не можна обмежитися однією працею 
В.О.Сухомлинського, засвоюючи проблему 
розумового виховання в контексті виходів у 
безперервну освіту, оскільки золоті розсипи 
суджень є у всіх його творах: прямо чи побічно, 
у теоретичній трактовці і практичній конкретиці, 
у найрізноманітніших взаємозв’язках, в розмові з 
учителями, учнями, батьками. 

А.Б.Резнік – сучасник, послідовник 
В.О.Сухомлинського, одним із перших серед 
керівників шкіл області створив ефективну 
систему вивчення і реалізації педагогічних ідей 
В.О.Сухомлинського і, творчо розвиваючи ідеї 
видатного педагога і досвід педколективу 
Павлиської школи, змоделював оригінальну 
творчу лабораторію Гайворонської п’ятої, 
відомою своїми здобутками не лише на 
Кіровоградщині і в Україні, а й в інших 
республіках колишнього Союзу РСР [1, с.12]. Він 
трансформував основні ідеї розумового 
виховання в практику роботи Гайворонської 
школи № 5. Це відображено у таких його 
публікаціях: «Шляхи реалізації ідей 
В.О.Сухомлинського про розумове виховання 
школярів у світлі задач безперервної освіти», 
«Проблеми розумового виховання в педагогічній 
спадщині В.О.Сухомлинського», «Питання 
самоосвіти у педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського і практиці перебудови 
сучасної школи», «Вчити самоосвіті», «НОП у 
педагогічній праці», «Виховувати розум», 
«В.О.Сухомлинський про викладання історії», 
«Учити вмінням – захоплювати знанням» та 
інші, в яких збагатив теорію і практику 
розумового виховання.  

Знання, за словами В.О.Сухомлинського, 
лише тоді перетворюється у дійовий фактор, 
коли особистий погляд виховання охоплює всі 
сфери його духовного життя – мислення, 
почуття, волю, діяльність. 

В цьому контексті повчальною є реалістична 
позиція В.О.Сухомлинського: «Той, хто вийшов 
зі стін школи, може чогось і не знати, але він 
обов’язково має бути розумною людиною». 

На думку А.Б.Резніка, є непогані школи, в 
яких навчання досить налагоджене: навчальні 
плани виконуються, контроль здійснюється, учні 
виконують домашні завданя, засвоюють 
інформацію, яку подає учитель на уроці. І все ж 
цього не досить, аби кваліфікувати діяльність 
колективу як розумове виховання. Щоб підняти 
навчання до такого рівня, необхідно забезпечити 
багатогранність духовного життя школи, яке має 
стимулюватися насамперед високою культурою 
вчительського колективу (інтелектуальною, 
моральною, емоційною), активністю учнів і 
учнівських організацій у навчальній праці, 
єдності урочної і позаурочної роботи, виходом у 
позашкільне життя. 

Як цього досягти – Сухомлинський 
розгорнуто відповів у монографії «Павлиська 
середня школа» та інших працях. 

Можна засвідчити, що такий повчальний 
досвід був у Гайворонській школі № 5, яку у свій 
час В.О.Сухомлинський відзначав як школу 
творчого пошуку.  

Система ця започаткувала у школі 
підготовку школяра до самоосвіти у 
післяшкільному житті. Саме самоосвітні 
започаткування забезпечувалися органічною 
єдністю урочної та позаурочної діяльності. Тут є 
доречною думка В.О.Сухомлинського про урок, 
щоб він став для учнів вогнищем духовного 
життя, а не тільки інтелекту.  

У школі А.Б.Резніка була закладена система 
бібліографічних знань, аналізувалися матеріали 
предметних олімпіад, обговорювалися науково-
популярні публікації, велася підготовка до 
масових заходів, в яких широка ініціатива 
належала гуртківцям. Цей творчий пошук 
вчителів та учнів сформував своєрідні форми 
роботи – захист читацьких формулярів та 
інтересів, клуб «Чомучок», усний журнал «Хочу 
все знати», «Школа самоосвіти» та багато інших. 
У статті А.Б.Резнік доводить, що досвід цієї 
школи (вже не кажучи про Павлиську) 
переконливо засвідчує, що досягнення рівня 
розумового виховання приводить до активізації 
всього життя колективу, чи не найбільше учнів. 
А.Б.Резнік писав, що ми не натрапили у 
В.О.Сухомлинського на термін «виховуюче 
навчання», а от про виховання знаннями йдеться. 
«Якось порівняв цей процес зі струмком, до 
якого людина йде, щоб потамувати найлюдянішу 
і найблагороднішу спрагу – пізнавати і знати, 
відкривати і дивуватися. Навчаня стає 
вихованням там, де є турбота наставника про 
людську гідність школяра» [5, с. 3].  
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А.Б.Резнік у впровадженні своєї системи 
розумової праці дитини акцентував увагу і 
звертався до праць В.О.Сухомлинського, 
зокрема, не раз повторював, що у свідомості 
учня не повинна зародитися думка, що 
навчання – то легка справа. На думку 
В.О.Сухомлинського це давало можливість 
мобілізувати зусилля дитини на подолання 
перепон. А.Б.Резнік підтримував його думку 
щодо моральної сторони розумового виховання, 
зокрема, домогтися того, що маленька дитина 
соромилася свого неробства, ненавиділа лінощі, 
вважала за сором чогось не робити, не думати. 

А.Б.Резнік відмічав, що В.О.Сухомлинський 
був чи не першим у сучасній педагогіці у нас, 
який на весь голос заговорив про гармонію знань 
та умінь. Розроблені ним 12 найважливіших 
інтелектувальних умінь та 15 порад щодо 
дисципліни розумової праці повинні б стати 
повсякденним втіленням в усіх школах. Знову ж 
– не в якійсь самоізоляції. Спрацюють вони тоді, 
коли втілюватимуться й інші ідеї, зокрема щодо 
каркасу знань та якорів пам’яті, другої програми 
(необов’язкових знань), інтелектуального фону 
[5, с.3].  

На думку А.Б.Резніка надзвичайно 
важливою є мотивація вчителя для учнів, доля 
чого вони повинні опановувати знаннями і 
звертав увагу ще раз, що В.О.Сухомлинський 
застерігав від спрощеного підходу. Не треба 
доводити дітям, що всі знання, одержані в школі, 
знайдуть застосування в праці, а орієнтувати 
юнацтво треба на те, що знання потрібні, аби 
стати людиною, творцем, особистістю, батьком, 
матір’ю.  

А.Б.Резнік називав лебединою піснею 
В.О.Сухомлинського статтю у «Правді», 
опубліковану за день до його смерті «Слово до 
учнів», в якій він висловив своє занепокоєння, 
що втрачається інтерес до навчання деяких 
молодих людей, що воно стає для них карою і 
мукою, тягарем.  

У праці «Шляхи реалізації ідей 
В.О.Сухомлинського про розумове виховання 
школярів у світлі завдань безперервної освіти 
А.Б.Резнік наголошував, що 
В.О.Сухомлинськогий розглядав школу як 
вогнище знань, освіченості, розумової культури і 
праці; де роками вчитель веде своїх вихованців 
до знань, до вершин людської мудрості [3, с.79]. 

А.Б.Резнік володів технологією 
впровадження передових педагогічних ідей в 
практику роботи свого колективу. В 
неопублікованій книзі «Творчий потенціал 
шкільного життя» він ще раз наголосив, що 
педагогічну ідею можна вважати дозрілою для 
повсякденного життя, коли вона теоретично 
обґрунтована, трансформована у дидактичну 
концепцію і зазнала методичної інтерпретації та 
втілена у технологічну конкретику. 

Про систему роботи школи №5 м.Гайворона 
А.Б.Резнік писав, що багато чого в ній 
народжувалося з ініціативи самих учнів, а це 
пробуджувало інтерес і прагнення до знань. 
Наведемо деякі приклади. Більшість 
старшокласників щорічно відповідали на 
запитання молодших школярів. При цьому 
відповіді готували самостійно. Вся багатогранна 
пропаганда бібліографічних знань велася силами 
бібліотечного гуртка. Учні приймали участь у 
підготовці завдань для шкільних олімпіад з усіх 
предметів для своїх ровесників майбутнього 
року. Суддями на академбоях, які проходили у 
формі огляду знань та змагань між класами, були 
учні старших класів. 

Практикувалися в цій школі і завдання на 
літні канікули. В якості одного заохочення 
творчої діяльності учнів були введені творчі 
книжки школяра з його відповідними запитами. 

У творчу книжку заносилися успіхи учня, 
досягнуті поза межами навчальної програми з 
будь-якого предмета: перемоги в конкурсах, 
олімпіадах, спартакіадах, виставках, турнірах, 
змістовні виступи на теоретичних та між 
предметних конференціях, виконані на високому 
рівні річні роботи, реферати, виготовлення 
навчальних посібників. 

Творча книжка виписувалася учневі після 
виконання першої самостійної роботи, 
зберігалася в особовій справі і видавалася разом 
з документами випускнику.  

А.Б.Резнік писав, що в школі на той час 
уміння і навички взагалі ігнорувалися. 
В.О.Сухомлинський був по суті першим у 
сучасній радянській педагогіці, хто непокоївся 
таким станом справ і як завжди у таких випадках 
пропонував варіант рішення. На його думку, 
ігнорувати інтелектувальні уміння і навички – 
значить приречити випускника, по суті, 
виключити його з процесу безперервної освіти. 

А.Б.Резнік у своїх виступах неодноразово 
ставив питання, чому до програми умінь, яка 
перспективна у всіх її відношеннях, педагоги 
поставилися холодно. На його думку, певно 
тому, що не запропонована технологічна колія і 
не відпрацьовані уміння та навички у полотнищі 
уроку. Наступна причина – не залучені до цього 
учні. І тому розроблені вченими уміння і 
навички не оволоділи ні розумом, ні серцем.  

У Гайворонській п’ятій школі 
відпрацьовувалися поради В.О.Сухомлинського 
щодо самодисципліни розумової праці і як її 
виховувати в собі.  

Суть самоосвіти В.О.Сухомлинський вбачав 
не в механічному поповненні знань і в якомусь 
наборі окремих заходів. Самоосвіта в його 
трактовці це не замкнутість і відірваність від 
людей, а живі людські взаємовідносини, у яких 
людина відкривається перед людиною як велике 
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духовне багатство, суть яких має бути в обміні 
знаннями, уміннями [4, с. 458-459]. 

Це можливо було за умовою, коли в школі 
формується система діяльності, в якій самоосвіта 
стає основою і вписується в усе багатогранне 
життя шкільного колективу. 

Вихідним у цій системі самоосвіти є 
поєднання урочної і позаурочної діяльності, яка 
забезпечує розвиток у школярів усіх елементів 
структури готовності до самоосвіти. Пізнавальна 
активність на уроці спонукає учня до пошуку 
можливостей для розширення знань у гуртках, 
клубних об’єднаннях, а позакласні заняття 
стимулюють на поглиблення прагнень до 
засвоєння основ наук, вдосконалюючи 
самоосвітні навички. 

В.О.Сухомлинський визначив: «Урок має 
бути хорошим перш за все для того, щоб в 
інтелектуальному житті підлітків був не тільки 
урок» [4, с. 442]. 

А.Б.Резнік писав, що по суті ним була 
поставлена задача виключної можливості і 
складності, тому що ця сторона уроку рідко 
виноситься на обговорення, навіть у якості 
постановки питання. І тут він знову звертається 
до думки В.О.Сухомлинського про каркас знань і 
якір пам’яті, «другій програмі» та 
інтелектуальному фоні, де є своєрідний зв’язок 
«урок – поза уроком» проявляється чітко і 
перспективно [6, с. 11, 20 ]. 

В практиці В.О.Сухомлинський апробував 
багато ефективних форм і прийомів роботи, але 
такого рівня досягти міг далеко не кожний 
колектив, але підходи осмислювати, на думку 

А.Б.Резніка, могли усі. І саме у п’ятій 
Гайворонській школі була створена своєрідна 
система розумового виховання, в якій успішно 
трансформувалися ідеї В.О. Сухомлинського.  

Досвід роботи цього шкільного колективу у 
70-ті роки ХХ століття презентувався на 
всесоюзних, республіканських і обласних 
виставках, описаний в 10-ти книгах, брошурах, у 
педагогічній пресі, ІІІ та IV всесоюзних 
педагогічних читаннях.  
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Ключевые слова: педагог, воспитатель, качества воспитателя, воспитательная деятельность, педагогическая 

система. 
Соціальна місія вчителя-вихователя  

незамінна в сучасному суспільстві. Процеси 
державотворення в нашій країні, а з ними й 
реформування освітньо-виховного простору в 
ХХІ столітті висувають дедалі більші вимоги до 
особистості й професійної підготовки педагога, 
потребують від нього все більших фахових знань 
і вищого рівня майстерності у вихованні 
підростаючого покоління. Саме від особистісних 
якостей, ціннісних орієнтацій, ідеалів сучасного 
педагога залежить подальша цивілізаційна доля 

України. Переконливим, в цьому аспекті, є 
твердження академіка В.О.Сластьоніна, що не 
існує чудодійних систем виховання, «існує 
вчитель, озброєний прогресивною системою, 
сформований як творча, соціально активна 
особистість, яка вміє творчо міркувати, 
професійно діяти, створювати суспільні цінності. 
Школа – жива клітина суспільного організму, а 
вчитель – її ядро. Школа є такою, якою є її 
вчитель. Передаючи з покоління в покоління 
соціальний досвід, вчитель не лише виконує свої 
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професійні функції, але й виступає об’єктом 
соціального прогресу» [1, с.3]. 

 Неоціненним скарбом для розуміння 
вимог до особистості вчителя-вихователя і 
сучасного вирішення проблем виховання дітей і 
молоді є педагогічна спадщина видатного 
українського педагога Василя Олександровича 
Сухомлинського, адже його ідеї не втратили 
своєї актуальності й нині. 

Значний внесок у вивчення наукового 
доробку В.О.Сухомлинського зробили вітчизняні 
вчені М.Я.Антонець, І.А.Зязюн, В.Г.Кузь, 
О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинська, В.Л.Федяєва 
та інші. 

Метою нашої статті є розгляд 
обґрунтованих В. О. Сухомлинським вимог до 
педагога, які є актуальними для формування 
особисті сучасного вчителя-вихователя. 

«Що означає хороший учитель? Це 
насамперед людина, яка любить дітей, знаходить 
радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що 
кожна дитина може стати доброю людиною, вміє 
дружити з дітьми, бере близько до серця дитячі 
радощі й прикрощі, знає душу дитини, ніколи не 
забуває, що й сам він був дитиною», – 
наголошував великий педагог [8, с.49]. 
Визначний педагог був глибоко переконаний, що 
той, хто не любить дітей, повинен залишити 
школу й оволодіти іншою професією або ж 
виховати в собі любов до дитини. «Бо любов до 
дитини в нашій спеціальності – це плоть і кров 
вихователя як сили, здатної впливати на 
духовний світ іншої людини. Педагог без любові 
до дитини – це все одно, що співець без голосу, 
музикант без слуху, живописець без відчуття 
кольору» [14, с.292]. На нашу думку, саме із 
усвідомлення цих слів великого педагога 
починається формування особистості вчителя-
вихователя і важливо, щоб це відбулося ще під 
час навчання у вищому педагогічному закладі. 

Особливо цінним в педагогічній системі 
Василя Олександровича 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.О.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». В.О.Сухомлинський аналізує 
процес становлення такого педагога й наголошує 
на необхідності спільного особистісного росту 
дитини та педагога. Визнання «рівноцінності» 
особистостей педагога й дитини в педагогіці має 

передбачати встановлення шляхів гуманізації 
підготовки педагога і в навчальному закладі, і в 
системі післявузівської підготовки саме через 
формування емпатійного ставлення до дітей, 
вміння відчувати і розуміти їхній внутрішній 
світ, діяти на основі гуманістичних засобів і 
методів виховання. Для цього педагог по 
відношенню до вихованців повинен бути 
доброзичливим. «Легко сказати: будьте 
доброзичливі. Але доброзичливість треба 
виховувати, і виховується ця властивість душі 
тільки тоді, коли вона – взаємна, тобто коли 
педагог бажає добра учневі, а учень – педагогові 
[12, с. 433]. Водночас вихователь має 
усвідомлювати, що в дитини ніколи не буває 
бажання навмисне робити зло. Нерозуміння 
цього, приписування дитині злої волі є 
педагогічним невіглаством. 

Спілкуючись з вихователями, директор 
Павлиської середньої школи ставив перед ними 
такі завдання: «навчити дітей, підлітків і юнаків 
прагнути до доброго, примушувати себе добре 
мислити, робити добро, бути незадоволеним 
своєю інертністю й лінощами душі. Сили духу 
своїх вихованців нам треба пробуджувати для 
того, щоб їм хотілося бути добрими, і щоб це 
прагнення стало для них бажаною працею. Там, 
де це вдається зробити, першим помічником 
вихователя в болісно важкій справі виховання 
стає сам вихованець» [13, с. 287 – 288]. 

Можливості для реалізації цих завдань В. О. 
Сухомлинський убачав і в виховному, і в 
навчальному процесі, в якому: «...виховний 
аспект завжди був і буде провідним; яким би 
«очищеним» від виховання не було навчання, 
воно є насамперед вихованням, моральним 
формуванням людської особистості. Немає і не 
може бути, не повинно бути навчання, 
«непричетного» до виховання» [3, с. 593]. 

Підкреслюючи вагомість гуманістичних 
стосунків у середовищі школи, В.О. 
Сухомлинський ставив високі вимоги до 
вчителя, серед сукупності якостей до 
найважливіших належать: професійна 
майстерність, різнобічні здібності, педагогічний 
такт і найважливіше – любов до дитини. Педагог, 
на думку В.О. Сухомлинського, повинен на 
професійному рівні здійснювати повноцінну 
організацію шкільного життя дітей, прагнути, 
щоб в усі роки дитинства навколишній світ, 
природа постійно живили свідомість учнів 
яскравими образами, картинами, сприйняттями 
та уявленнями, щоб закони мислення діти 
усвідомлювали як струнку будову, архітектура 
якої підказана ще більше струнким витвором – 
природою. Щоб не перетворити дитину у 
сховище знань, комору істин, правил і формул, 
треба вчити її думати [10, с.128]. 

Незамінним інструментом впливу на душу 
вихованця В.О.Сухомлинський вважав слово: 
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«Майстерність, мистецтво застосування слова 
вихователя виявляються в тому, що він створює 
для учнів атмосферу, насичену душевністю, 
атмосферу шукань, відкриттів не тільки 
наукових, суто пізнавальних, а й етичних, 
естетичних. І ця атмосфера в школі – початок 
морального розвитку, пробудження до розвитку. 
Кінець кінцем саме від слова педагога залежить 
створення в школі обстановки, що сприяє 
вихованню любові до знання, читання, 
мистецтва, музики...»[11, с. 329]. 

Принципово важливою складовою змісту 
духовної культури вчителя-вихователя В.О. 
Сухомлинський уважав також творче ставлення 
до виховної діяльності. На його справедливу 
думку, це було зумовлено тим, що сам об’єкт 
виховання – дитина – весь час перебуває в стані 
змін, формування: «Між ідеєю, яку педагог 
втілює в свій задум, і конкретними людськими 
відносинами, які мають розкрити ідею, стоїть 
жива людина, її думки, почуття, переживання, 
воля» [7, с. 327]. Перед учителем постійно 
виникає необхідність творчого пошуку шляхів і 
засобів досягнення максимальної досконалості 
своєї діяльності. У зв’язку з цим В. О. 
Сухомлинський вважав, що педагогічна 
творчість виникає тоді, коли в учителя 
народжується бажання бачити свою справу та її 
результати кращими, ніж вони є зараз. 

Елемент творчості обов’язково присутній у 
процесі, який В.О.Сухомлинський називав 
науковим передбаченням: «Без наукового 
передбачення, без уміння закладати в людині 
сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиліття, 
виховання перетворилося б у примітивний 
нагляд, вихователь – у неграмотну няньку, 
педагогіка – у знахарство. Треба науково 
передбачати – в цьому суть культури 
педагогічного процесу, і чим більше тонкого, 
вдумливого передбачення, тим менше 
несподіваних нещасть» [Там само, с. 327]. 

Нажаль, і сьогодні, не втратило своєї 
актуальності твердження В.О.Сухомлинського, 
що одним з найслабкіших місць підготовки 
майбутнього педагога є те, що йому дають 
знання основ наук, тобто знання предмета, який 
він викладатиме, і майже не дають знань про те, 
як виховувати, як учити школярів бути людьми. 
Вчений вважав, що педагогіка як наука про 
процес виховання, техніку й технологію 
виховання недосконала, а це зумовлює 
неуважність студентів до її вивчення. Тому він 
вимагав поставити викладання педагогіки так, 
щоб ця наука вчила майбутніх педагогів, як 
виховувати: як говорити з окремими 
вихованцями і колективом: як знаходити 
«духовний контакт вихователя з вихованцями, 
без якого немислима школа». 

Учитель, на думку В. О. Сухомлинського, 
для того, щоб бути не просто вчителем-
предметником, а наставником, вихователем, він 
повинен стати – людинознавцем, бо виховання і 
є не що інше, як людинознавство. «Виховувати – 
це насамперед знати дитину,  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» [6, с. 204]. 

Водночас Василь Олександрович уважав, 
що «кожна дитина – це особливий, неповторний 
світ. Виховати особистість, сформувати душу 
людини можна, тільки зрозумівши цей світ, 
пізнавши всі його тайники» [Там само, с. 204]. 
Кожна людська особистість неповторна, тому 
виховання людини «полягає насамперед у 
розкритті цієї неповторності, самобутності, 
творчої індивідуальності. Здійснювати це 
завдання – означає вести кожного вихованця 
тією доріжкою, на якій з найбільшою яскравістю 
може розкриватися сила його розуму і умінь, 
майстерність і творчість. Скільки учнів – стільки 
й доріжок. Саме в цьому й полягають труднощі і 
разом з тим благородство роботи вихователя – 
інженера людських душ» [4, с. 93]. Кожен учень 
вимагає індивідуального підходу ще й тому, що 
немає дітей обдарованих і необдарованих. 
«Обдаровані, талановиті всі без винятку діти» 
[Там само, с. 96]. 

«Досвід переконав мене в тому, що в своїх 
задатках, можливостях, здібностях, нахилах 
людина безмежна і у виявленні цієї безмежності 
– неповторна. Немає в природі людини – 
здорової фізично й психічно, про яку ми могли б 
сказати: вона ні на що не здатна» [5, с. 550]. 
Тому одне з найважливіших завдань педагога 
полягає саме в тому, щоб «розпізнати, виявити, 
розкрити, виростити, виплекати в кожного учня 
його неповторно індивідуальний талант» [4, с. 
96]. Але для того, щоб відкрити в кожній дитині 
«всі її задатки, здібності, сили», знов-таки 
потрібно знати дитину, «знати здоров’я дитини, 
знати індивідуальні риси її мислення, знати 
сильні і слабкі сторони її розумового розвитку» 
[6, с. 217]. 

Однак проникнення учителя-вихователя в 
духовний світ дитини, вивчення її мислення, 
почуттів, характеру, волі, інтересів – справа 
надзвичайно складна. «За партою дитина не 
розкривається перед вами; тут ви бачите лише 
результат її розумового розвитку і праці, а сам 
розумовий розвиток, яскрава, інтенсивна 
розумова праця відбувається тоді, коли дитина 
опиняється віч-на-віч із синіми лісовими 
сутінками, із струмком, що жебонить у балці, з 
метеликом, що пурхає над квіткою; внутрішній 
духовний світ маленької людини відкривається 
перед вами тоді, коли ця людина напружує 
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розумові зусилля – не для того, щоб пригадати 
слова, заучені з книжки, а для того, щоб 
пояснити незрозуміле явище природи, знайти 
відповідь на запитання: як? чому?» [Там само, с. 
204]. 

Щоб пізнати дитину, треба постійно 
спостерігати за нею, щоб зрозуміти, як дитина 
бачить навколишній світ. «...Спостерігайте, 
спостерігайте і ще раз спостерігайте. 
Спостерігайте, як взаємодіють два світи – світ 
навколишньої природи, праці, суспільних 
відносин і внутрішній духовний світ людини. 
Спостерігайте, як дитина думає і переживає, 
якими складними, часом звивистими шляхами 
пробивають собі дорогу струмочки думки в її 
голові. Умійте читати найменші порухи думки, 
почуттів, переживань у кожному русі дитини і 
особливо в її очах» [Там само, с. 214]. 

При цьому В. О. Сухомлинський дуже 
мудро зауважував, що дитину треба пізнавати 
такою, якою вона є, а не просто оцінювати її з 
погляду того, якою хотів би бачити її вчитель, і 
не виносити поспішних суджень про її здібності. 
«Її розум і серце відгукуються на тисячі явищ 
навколишнього світу, і можуть бути тисячі 
причин, через які дитина сьогодні, в цю хвилину 
не може бути такою, якою хотів би її бачити 
учитель. Пізнайте її такою, яка вона є. Не 
намагайтеся змінити, переломити, перебудувати 
те, що створила в своїй таємничій майстерні 
природа, – здебільшого ця перебудова може 
призвести до хворобливих явищ» [Там само, с. 
214]. 

Надзвичайно актуальними і в наш час 
залишаються й ідеї В.О.Сухомлинського про те, 
що у вихованні немає дрібниць і що людину не 
можна виховувати «по частинках». «У вихованні 
всебічно розвиненої людини, – наголошував він, 
– взагалі немає нічого другорядного, все тут 
важливе, і коли що-небудь упущено або 
зроблено неправильно, руйнуються основи 
гармонії, якою є всебічний розвиток як єдине 
ціле» [9, с. 83]. Виділяючи різні види виховної 
роботи – виховання розуму й почуттів, моральне 
й естетичне виховання, трудове й фізичне 
виховання тощо, – він у той же час постійно 
підкреслював їхню єдність і взаємозв’язок. 
«Духовний розвиток, – писав він, – процес 
багатогранний, безперервний і водночас єдиний. 
В дитині відбуваються постійні якісні зміни всіх 
психічних процесів, усіх компонентів духовного 
світу: мислення, почуття, волі, здібностей, 
причому зміни ці відбуваються в тісному зв’язку 
й взаємодії» [2, с. 234]. 

За словами самого В.О.Сухомлинського, 
його педагогічна система складалася протягом 
тридцяти років роботи у школі і ґрунтується на 
таких принципах: 

Найвищою цінністю, що визначає весь сенс 
спрямованість виховання, багатогранність 

виховного впливу і його єдність із 
самовихованням, є людина. 

Вплив особи вихователя на колектив і 
особистість вихованця залежить головним чином 
від гармонійної єдності моральної культури, 
духовного багатства, різноманітності інтересів 
вихователя. 

Виховний вплив особи вихователя не є 
чимось спеціально створеним, організованим для 
того, щоб виховувати. Вихователь впливає на 
вихованця остільки, оскільки їх – вихователя і 
вихованця – об’єднує спільність духовних 
інтересів і діяльності. 

Ефективність впливу особи вихователя 
залежить від того, наскільки глибоко він розуміє 
дитинство як особливий період розвитку 
людської особистості – з притаманними тільки 
дитинству особливостями мислення, емоційного 
життя, світосприйманням, стосунками в 
колективі. 

Вихованець є найближчим помічником 
педагога у здійсненні складного, багатогранного 
процесу виховання. Внутрішні духовні сили 
вихованця – його бажання, прагнення, ідеали – 
це нічим не заміниме, могутнє джерело 
виховання. Наймудріший є той вихователь, 
якому вдалося досягти того, що вихованець сам 
виховує себе [15, №6, с.88]. 

Цінним для сучасних вихователів є те, що 
окрім принципів В.О.Сухомлинський визначив і 
сформулював, за його ж висловлюванням, 
наріжні камені своєї педагогічної системи у 
вигляді таких ґрунтовних положень: 

«… в природі немає дитини безталанної, ні 
на що не здатної. Кожному можна дати щастя 
творення, кожного треба вивести в люди. Це 
перший наріжний камінь моєї педагогічної 
системи, – як би не він, уся система виявилася б 
паперовим картковим будиночком» [Там само, 
с.88-89]. 

«Серед вогників інтелектуальної культури, 
які стоять навколо школяра, вчитель мусить бути 
найяскравішим вогником – це другий наріжний 
камінь моєї педагогічної системи» [Там само, 
с.89]. 

«Чутливість духовного світу вихованця 
вимагає великої тонкості засобів виховного 
впливу. Це третій наріжний камінь моєї 
педагогічної системи» [Там само, с.90]. 

Наведені в статті думки та висловлювання 
видатного українського педагога-гуманіста В. О. 
Сухомлинського висвітлюють його позицію 
щодо важливості особистості вчителя-
вихователя у вихованні дітей та молоді. 

Перед сучасними педагогами стоїть 
завдання не лише вивчити й осмислити 
теоретичні положення та накопичений 
практичний досвід видатного вченого, а й творчо 
використовувати педагогічну спадщину 
В.О.Сухомлинського з метою підвищення якості 
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виховної роботи серед дітей Досвід великого 
педагога має бути використано і у вищій 
педагогічній школі в умовах підготовки 
майбутніх фахівців до самостійної навчально-
виховної діяльності. 
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УДК 378.1 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

Ірина КРИВОХИЖА (Кіровоград) 
У статті розглядаються основні аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя музики як важливої 

складової професійного становлення фахівця. 
Ключові слова: вчитель музики, творчість, творчий потенціал, педагогічна творчість, музично-виконавська 

діяльність. 
В статье рассматриваются основные аспекты развития творческой личности будущего учителя музыки как важной 

составляющей профессионального становления специалиста. 
Ключевые слова: учитель музыки, творчество, творческий потенциал, педагогическое творчество, музыкально-

исполнительская деятельность. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Соціально-економічні зміни в Україні 
висувають нові вимоги як до освіти загалом, так і 
до професійної підготовки педагогічних кадрів. 
Важливіші причини цього обумовлені також 
новою метою освіти, оновленням змісту освіти, 
потребами розробки і впровадження нових 
технологій навчання, реалізації ряду 
першочергових завдань, що випливають із вимог 
законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», із національної доктрини розвитку 
освіти та цільової комплексної програми 
«Вчитель». У парадигмі сучасної освіти вагоме 
значення надається формуванню творчої, 
конкурентоспроможної особистості, здатної 
самостійно мислити і приймати відповідальні 
рішення. Особливого значення набуває проблема 
формування творчого потенціалу майбутніх 
учителів музики, оскільки саме музика, її творча 
природа дає різноманітний матеріал для 
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вдосконалення творчої уяви, спонукає творче 
ставлення до своєї виконавської, професійно-
педагогічної діяльності. Виконати поставлене 
завдання неможливо без знання того, як 
розвивалися теорія і практика вітчизняної освіти 
й школи в минулому, без осмислення й 
переосмислення вітчизняного педагогічного 
досвіду, який не тільки збагачує сучасну 
педагогіку новими фактами і теоретичними 
положеннями, а й дає змогу прогнозувати її 
майбутній розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку творчості займає особливе 
місце у багатогранній педагогічній спадщині 
В. Сухомлинського. «Творчість дітей – своєрідна 
сфера їхнього духовного життя, самовираження і 
самоутворення, в якому яскраво виявляється 
індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю 
самобутність неможливо охопити якимись 
правилами єдиними і обов’язковими для всіх» [8, 
с.54]. Педагог-гуманіст виокремив педагогічні 
умови, додержання яких сприяє розвитку 
творчих потенцій дитини, сформулював 
концептуальні засади формування творчої 
особистості школяра, показав значення педагога 
у розвитку творчого потенціалу вихованця. В. 
Сухомлинський називає творчість сутністю 
життя в світі знань та краси. Тому одне з 
головних завдань кожного навчального закладу 
полягає в тому, «щоб навчити дитину жити в 
світі прекрасного, щоб вона не могла жити без 
краси, щоб краса світу творила красу в ній 
самій» [10, с.252]. Відтак, основне завдання 
педагога, як творця дитячої радості, на думку 
вченого, полягає в тому, щоб відкрити кожній 
дитині дорогу в світ прекрасного. 

Проблема розвитку творчості педагогів 
досліджувалася зарубіжними та вітчизняними 
педагогами у таких аспектах: професійне 
зростання педагогів (А. Вербицька, Н. Кузьміна, 
В. Сластьонін, О. Щербакова та ін.); методичні 
пошуки шляхів і засобів ефективного 
професійного становлення вчителя, розвитку 
творчого потенціалу (Б. Ананьєв, М. Бердяєв, 
Є. Білозірцев, В. Рибалка,); динаміка формування 
творчих здібностей педагогічних працівників 
(А. Войченко, В. Колупаєв, В. Нікітенко); 
формування творчих здібностей учителів 
(О. Абдулліна, А. Алексюк, В. Бондар, М. Євтух, 
І. Зязюн, В. Козаков, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, 
В. Семиченко, В. Сластьонін, В. Сухомлинський, 
Д. Ушинський, Б. Федоришин та ін.). 

Суттєвий внесок у вивченні питань 
практичної підготовки майбутніх вчителів 
музики зробили Л. Арчажникова, І. Боднарук, 
В. Бриліна, Л. Булата, С. Гладка, Ж. Дебела, 
Т. Єременко, Л. Ісаєва, Є. Карпова, З. Квасниця, 
Г. Кожевников, Л. Матвеєва, I. Найдьонов, 
Е. Печерська, Г. Яковлева та ін. Аналіз 
психолого-педагогічних джерел свідчить про 

зростання інтересу вчених до проблеми 
становлення духовно-творчого потенціалу 
майбутніх музикантів-виконавців у системі 
вищої мистецької освіти. Нагромаджено значний 
науковий і фактичний матеріал, який висвітлює 
різноманітні грані проблеми становлення 
творчого потенціалу педагога-музиканта 
(Е. Абдуллін, О. Алексюк, Г. Падалка, 
О. Рудницька, Г. Щербакова, О. Щолокова та 
інші), і, зокрема, майбутнього музиканта-
виконавця (Л. Арчажнікова, Л. Бочкарьов, 
М. Давидов, Н. Згурська, М. Мойсєєва, 
В. Муцмахер, Г. Саїк та ін.). 

Метою статті є обґрунтування значення 
розвитку творчого потенціалу майбутніх 
учителів музики у вищих навчальних закладах 
педагогічного спрямування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виходячи з аналізу педагогічної літератури, 
поняття «творча особистість педагога» зводиться 
до проблеми педагогічного таланту чи 
педагогічних здібностей. «Особистість – поняття 
багатогранне, і її характеризують не лише 
здібності і обдарування, та й вони не 
розвиваються окремо від інших притаманних 
людині якостей... Педагогічна творчість 
передбачає наявність у вчителя комплексу 
загальних якостей, що характеризують будь-яку 
творчу особистість, незалежно від виду 
діяльності, ерудиції, почуття нового, здатності до 
аналізу і самоаналізу, гнучкості і широти 
мислення, активності, волі, розвиненої уяви» 
[4, с.17]. 

Творчість визначається як процес діяльності 
людини, що створює якісно нові матеріальні й 
духовні цінності. Творча діяльність не містить 
шаблонів, вона є проявом індивідуальності 
особистості. Навчити творчості взагалі 
неможливо, але можна й необхідно сформувати 
передумови до творчої праці, закласти у 
структуру навчальної діяльності умови для 
розвитку пізнавальної активності майбутнього 
педагога [13, с34]. 

Особливе місце творчість вчителя займає у 
працях В. Сухомлинського. За висловом 
відомого педагога, немає людей більш 
допитливих, невгамовних, більш одержимих 
думками про творчість, як учителі [9]. В. 
Сухомлинський називає творчість «однією з 
ділянок педагогічної цілини» [7, 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»[12, С.16]. У «Розмові з молодим 
директором» Василь Олександрович називає 
творчість глибоко особистою, індивідуальною 
якістю і пов’язує її із здібностями, талантом 
педагога. На його думку, бачення нового у 
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педагогічній діяльності є «важливою умовою 
творчого ставлення до роботи» [10, С.413]. 

В. Сухомлинський творчість трактує як 
могутній стимул духовного життя. Відсутність 
творчого начала в духовному житті вбиває 
інтерес до навчання [7, С.565]. 

Відомий психолог Я. Пономарьов визначив 
творчість як «механізм розвитку». На його 
думку, центральна ланка психологічного 
механізму творчості включає здатність до 
самостійних дій (ініціативу особистості). Його 
ідею підтримав Б. Ананьєв, визначивши, що 
справжня цінність особистості починає 
вимірюватися її творчим внеском у суспільний 
розвиток [1, с.42]. 

А. Брушлінський характеризує творчість як 
процес, у результаті якого з’являється щось нове, 
раніше не відоме. Зокрема, він вбачає сутність 
творчого процесу в реорганізації наявного 
досвіду та формуванні на його основі нових 
комбінацій [2]. Поняття ж «творча особистість» 
доцільно розглядати як внутрішній вияв 
людської неповторності, індивідуальності, 
унікальності, таланту, здатності до створення 
самої себе, до самореалізації [5, с.85]. 

У розвитку теорії педагогічної науки варто 
враховувати й інші думки з приводу творчості. 
Так, дослідник Є. Громов указує на те, що 
творчість передбачає не обов’язкове створення 
чогось нового за вихідним матеріалом, а може 
мати форму рекомбінації певних відомих 
елементів, бо, на його думку, творчість – це не 
тільки творення чогось нового, а й руйнування. 

Творчий потенціал будь-якої людини, у 
тому числі і педагога, характеризується низкою 
особливостей особистості, які називають 
ознаками творчої особистості. При цьому автори 
наводять різні переліки таких ознак. Вони 
виділяють здатність особистості помічати і 
формулювати альтернативи, піддавати сумніву 
на перший погляд очевидне, уникати 
поверхневих формулювань; вміння вникнути в 
проблему і в той же час відірватися від 
реальності, побачити перспективу; здатність 
відмовитися від орієнтації на авторитети; вміння 
побачити знайомий об'єкт із зовсім іншого боку, 
в новому контексті; готовність відмовитися від 
теоретичних суджень, поділу на «чорне і біле», 
відійти від звичної життєвої рівноваги і стійкості 
заради невизначеності і пошуку. 

Інші автори відносять до ознак творчої 
особистості легкість асоціювання (здатність до 
швидкого і вільного переключення думок, 
здатність викликати у свідомості образи і 
створювати з них нові комбінації); здатність до 
оціночних суджень і критичність мислення 
(уміння вибрати одну з багатьох альтернатив до 
її перевірки, здатність до переносу рішень); 
готовність пам'яті (опанування достатньо 

великим обсягом систематизованих знань, 
впорядкованість і динамічність знань) і здатність 
до згортання операції, узагальнення та 
відкидання несуттєвого. 

Треті автори вважають творчою особу, 
значущою характеристикою якої є креативність 
як здатність перетворювати діяльність у творчий 
процес. Є. Громов і В. Моляко відзначають сім 
ознак креативності: оригінальність, 
евристичність, фантазія, активність, 
концентрованість, чіткість, чутливість. 

В. Сухомлинський виокремив ряд 
професійних ознак та педагогічних вимог до 
творчої професії вчителя, а саме:  

− всебічна широка освіта та спеціальна 
педагогічна, психологічна і методична, 
теоретична і практична підготовка; 

− глибоке знання теорії та володіння 
мистецтвом навчання і виховання; 

− створення у педагогічному процесі духу 
творчого пошуку з елементами наукового 
дослідження; 

− здібність і готовність до самостійного, 
постійного розширення свого наукового і 
педагогічного кругозору шляхом самоосвіти, 
самовдосконалення, професійного самопізнання і 
самовиховання; 

− органічне поєднання професіональних 
якостей вчителя і вихователя. Вчитель для учнів 
не лише носій знань, який професійно володіє 
професійними якостями вчителя-предметника, 
але одночасно і вихователь; 

− вчитель – носій найвищих ідеалів 
людяності, добра, справедливості й гуманізму. 
Особистість педагога творить особистість 
вихованця [9-12]. 

Досліджуючи процес становлення, розвитку 
і формування творчого потенціалу особистості 
фахівця, ми можемо виділити такі 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 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 
потенціал, шліфувати свою майстерність; 

- самооцінка – є одним з найважливіших 
показників професійної успішності, бо тільки за 
умови адекватної самооцінки молодий спеціаліст 
зможе працювати за моделлю «рівний – рівному» 
і здійснювати виховний вплив на учнів; 

- дисциплінованість – тільки вимагаючи 
постійно від себе дотримання певних правил і 
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норм, педагог зможе навчити своїх учнів 
дотримуватися тих вимог, що висуває професія, і 
познайомить їх з умовами життя людини в 
суспільстві, навчить не пасувати перед 
проблемами і труднощами, а успішно 
вирішувати їх, що є запорукою успіху і 
самореалізації молодої людини в сучасному 
суспільстві; 

- цілеспрямованість. Уміння ставити 
перед собою значні цілі, поетапно розв'язувати 
задачі, досягаючи практичних результатів, 
допомагає фахівцю бачити перспективу власного 
інтелектуального і професійного вдосконалення і 
спланувати розвиток своїх вихованців, чітко 
визначивши, що, як і за допомогою яких засобів 
він хоче їм дати, чому навчити, як виховати. 
Високі естетичні, морально-етичні, 
загальнолюдські цінності характеризують 
особистість майбутнього педагога як еталон, 
зразок, на який можуть орієнтуватися учні, 
працюючи над розвитком власної особистості.  

- толерантність, вміння не тільки 
висловлювати власну думку, але й з повагою 
поставитися до думки іншого – одна з 
характеристик самодостатньої особистості, яка є 
достойним членом суспільства і може гідно себе 
поводити з іншими людьми; 

- гнучкість мислення допомагає знайти 
вихід з будь-якої ситуації, практично 
використати той власний досвід, який буде 
доцільним при вирішенні даної проблеми; 

- образність мислення не тільки дає 
можливість створювати щось принципово нове, 
але й допомагає шукати нестандартні підходи і 
нетривіальні шляхи вирішення будь-яких 
завдань; 

- впевненість у собі допомагає людині, яка 
безпосередньо займається педагогічною 
діяльністю, реалізувати свій професійний 
потенціал і в певній мірі впливати на своїх учнів; 

- оптимізм допомагає в найскладніших 
педагогічних ситуаціях не втрачати віри в 
кінцевий результат і робити все, щоб в повній 
мірі вжити ефективних заходів, результативність 
яких може проявитися й через досить тривалий 
час; 

- здатність правильно визначати 
проблему, шукати оптимальні шляхи щодо її 
вирішення допоможуть молодому педагогу 
відчути, що педагогічна діяльність – досить 
тернистий шлях і впевнено по цьому може 
крокувати лише той, хто не опускає руки перед 
труднощами. 

Усвідомлення даних факторів, розвиток і 
вдосконалення особистості за цими напрямками 
сприяє формуванню всебічно розвинутого 
фахівця, вчителя – музиканта, здатного до 
самовдосконалення, творчого вирішення 
проблем і практичної реалізації своїх знань та 
здібностей у педагогічній діяльності. 

Вище зазначені положення мають 
безпосереднє відношення до проблеми 
формування творчого потенціалу вчителя 
музики. Ця професія поєднує в собі різні галузі 
знання: філософію, естетику, соціологію, 
психологію, педагогіку, культурологію та різні 
види мистецтва. Керуючись цим, вчені С. 
Горбенко та Т. Ковалюк виокремлюють два 
загальні напрямки у фаховій підготовці вчителя-
музиканта: соціально-педагогічний і 
спеціальний. До соціально-педагогічного автори 
відносять морально-політичну, 
загальнокультурну, психолого-педагогічну 
підготовку, до спеціальної – музично-
теоретичну, інструментальну, вокальну, 
диригентсько-хорову й методичну. Лише дієвий, 
органічний взаємозв’язок цих складових 
забезпечить фаховий професіоналізм вчителя 
музики. 

Вчитель музики – це педагог і музикант в 
одній особі. Тому його творчий потенціал 
поєднує в собі педагогічно-методичну й музичну 
творчість. Як будь-який інший за фахом учитель, 
він весь час знаходиться у нетипових 
педагогічних ситуаціях, які вимагають швидкого 
прийняття рішень, миттєвого узгодження різних 
протиріч, тобто які актуалізують здатність до 
педагогічної імпровізації. Педагогічна 
імпровізація вчителя музики є «об’єктивною 
складовою навчально-виховного процесу, яка 
виступає засобом інтуїтивного пошуку 
оперативного розв’язання суперечностей між 
усталеними, традиційними прийомами музично-
виконавської і виконавсько-мовленнєвої 
діяльності та несподіваною ситуацією взаємодії 
вчителя й учнів, що потребує нестандартного 
застосування цих прийомів» [6, с.60]. 
Педагогічна імпровізація базується на таких 
якостях, як кмітливість, винахідливість, 
здатність до вільного оперування своїми 
знаннями, досвідом, що в свою чергу 
обумовлюється мірою внутрішньої свободи, 
спроможності швидко орієнтуватися в тих чи 
інших обставинах. Опрацювання цих навичок 
відбувається у процесі моделювання 
педагогічних ситуацій, максимально наближених 
до умов школи. Педагогічні вміння й навички 
вчителя музики залежать від його ерудиції, 
обізнаності в різних галузях науки і мистецтва. 
Як фахівець, вчитель музики повинен легко 
орієнтуватися у художньо-мистецьких 
напрямках, стилях композиторів-класиків, 
жанрових різновидах, володіти міцною базою 
музично-теоретичних знань, гарно співати, 
виразно виконувати музичні твори, володіти 
хормейстерськими навичками, вміти цікаво 
побудувати бесіду, залучаючи інші види 
мистецтва, методично грамотно поєднувати різні 
моменти уроку. При цьому бути емоційною 
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людиною, щоб діти захопилися особистістю 
вчителя і виявляли інтерес до його уроків. 

Учитель музики це – сформований 
професіонал, як педагог, так і музикант. Ця 
неподільна єдність ґрунтується на креативній 
сутності двох окремо взятих домінант: 
педагогіка і музика. Тому, розглядаючи творчий 
потенціал вчителя музики, слід враховувати 
творчу наповнюваність його особистості, як 
педагога та як музиканта.  

На значенні засобів мистецтва у розвитку 
творчої особистості акцентує увагу В. 
Сухомлинський. Педагог доводить, що без 
естетичного виховання взагалі ніяке виховання 
неможливе. Свій ідеал естетичного виховання 
видатний педагог убачав у тому, щоб кожна 
дитина, побачивши прекрасне, заворожено 
завмирала перед ним, і в подальшому робила 
його частиною свого життя. Великого значення в 
естетичному вихованні В. Сухомлинський 
надавав малюванню й музиці. «Музика є 
найбільш чудодійним, найтоншим засобом 
залучення до добра, краси, людяності. Слухаючи 
музику, людина пізнає себе, пізнає перш за все, 
що вона, людина, прекрасна, народжена для того, 
щоб бути прекрасною, і якщо в ній є щось 
погане, то це потрібно подолати; відчути погане 
в самому собі і допомагає музика» [11, С. 171]. 

Творчий потенціал вчителя музики синтезує 
в собі різні види творчості, які виступають його 
специфічними особливостями. Поєднуючи 
педагогічну, хормейстерську, музикознавську, 
музично-виконавську, дослідницьку роботу, 
вчитель музики формує свій професійний 
потенціал, інтегруючи педагогічні і спеціальні 
знання. 

Ми вважаємо, що джерелом формування та 
розвитку творчого потенціалу майбутніх 
учителів музики безпосередньо виступає 
музична діяльність студента, зокрема музично-
виконавська діяльність. Так, творчий потенціал 
може проявлятися в різних напрямах: у 
прагненні реалізувати себе в концертно-
виконавській і музично-просвітницькій 
діяльності, в усвідомленні соціально значущих 
завдань музично-естетичного виховання молоді, 
в готовності аналізувати і розв'язувати 
суперечності в професійній діяльності з 
урахуванням суб'єктивних (особистісних) і 
об'єктивних (соціальних) чинників. На рівні 
фахової підготовки творчий потенціал 
музиканта-виконавця знаходить своє 
відображення в інтерпретації і в музично-
виконавському спілкуванні з музичним досвідом 
людства. 

Сучасна система вищої мистецької освіти 
багата на різноманітні форми становлення 
творчого потенціалу майбутніх музикантів-
виконавців. Так, характер індивідуальних занять 

сприяє гнучкому диференційованому і 
планомірному розвитку всіх компонентів 
творчого потенціалу студентів. Широта й 
різноманітність прийомів, форм і методів 
індивідуальної роботи сприяють ефективній 
реалізації здібностей і творчих сил особистості 
студента. Однак найефективнішою формою 
сприяння становленню творчого потенціалу 
майбутнього музиканта-виконавця, на думку В. 
Воєводіна, є навчальний оркестровий колектив 
як соціокультурна модель суспільства. Саме в 
оркестровому класі створюються умови для 
формування таких творчих здібностей і 
потенційних можливостей, які накладають 
відбиток на всі аспекти життя й діяльності 
музиканта-виконавця. Через художнє 
відображення морально-естетичних аспектів 
світу, взаємин у колективі, багатогранності 
соціальної перцепції творчості як основи 
діяльності оркестрового колективу 
закріплюються й збагачуються приховані, 
невикористані резерви в музично-виконавській 
діяльності кожного його учасника. 

Творча активність кожної особи є рушійною 
силою у формуванні ціннісної картини світу. 
Основою становлення творчого потенціалу 
музиканта-виконавця є акретаксія – здатність 
прирощувати потенційні творчі можливості й 
формувати нові ціннісні настанови. Особливості 
акретаксії в навчальному оркестровому 
колективі такі: 1) оркестр як соціальна модель 
суспільства відображує духовну сторону життя 
через художньо-творчі цінності; 2) чинником 
прирощення потенційних творчих можливостей 
студента є аксіологічний аналіз – інтерпретація 
музичного репертуару оркестру; 3) творчий 
потенціал студента найефективніше збагачується 
в інтегративній моделі «сприйняття – 
інтерпретація – концертне виконавство»; 
4) творчий потенціал студента розширюється в 
постійному народженні оригінальних ідей, в 
нестандартних підходах до розв`язання проблем, 
в модернізації відомого, в умінні імпровізувати й 
бачити альтернативи розв`язання тієї самої 
проблеми. У творчих пошуках особистість 
музиканта-виконавця долає нові бар'єри, і цей 
процес супроводжується багатою гамою 
переживань. Однак для підтримання емоційного 
тонусу виконавця потрібна надія на успіх і 
реальні творчі досягнення. Каталізаторами 
творчих досягнень постають такі цінності – 
якості, як креативність, віра в себе, емпатія, 
енергійність і наполегливість, артистизм, 
рефлексивність, творча активність [3]. 

Особливості творчого потенціалу вчителя 
музики розкриваються також у поєднанні якісно 
різних видів творчості, як-то: педагогічно-
методичної (застосування нестандартних 
прийомів, методів і форм роботи на заняттях), 
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виконавсько-інтерпретаційної (індивідуальна 
унікальність виконання музичного твору) і 
власне музичної (імпровізація, створення, 
аранжування тощо). 

Крім того особливістю творчого потенціалу 
вчителя-музиканта виступає наявність двох 
принципово різних видів психологічного 
процесу, один з яких зумовлений, безпосередньо, 
педагогічною діяльністю (психолого-педагогічна 
взаємодія вчителя і суб’єктів навчання), а інший 
– специфікою художнього 

сприймання і виконання музичних творів 
(музично-психологічний процес  

осягнення творів мистецтва). 
Висновки і перспективи подальших 

розвідок напряму. Таким чином, аналіз 
психолого-педагогічних досліджень творчості, 
про необхідність розвитку якої зазначав ще В. 
Сухомлинський, вважаючи її могутнім стимулом 
духовного життя людини, дає нам змогу 
стверджувати, що творчий потенціал особистості 
– це інтегративна цілісність природних і 
соціальних сил людини, що забезпечує її 
суб’єктивну потребу у творчій самореалізації і 
розвитку. Ефективній реалізації здібностей і 
творчих сил особистості студента сприяють 
широта й різноманітність прийомів, форм і 
методів як індивідуальної так і колективної 
роботи студентів.  
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УДК 37.091.12 

ГУМАНІСТИ ПОТРІБНІ ЛЮДСТВУ 

Анатолій КУЗЬМІНСЬКИЙ, Людмила ПРОКОПЕНКО (Черкаси) 
У статті характеризується діяльність В. Сухомлинського, А. Макаренка, Я. Корчака, О. Захаренка та окреслюється 

їх значимість у розвитку педагогіки гуманізму. 
Ключові слова: В. Сухомлинський, А. Макаренко, Я. Корчак, О. Захаренко, педагогічна діяльність, розвиток, 

особистість дитини, педагогіка гуманізму. 
В статье характеризуется деятельность В. Сухомлинского, А. Макаренко, Я. Корчака, А. Захаренко и определяется 

их значимость в развитии педагогики гуманизма. 
Ключевые слова: В. Сухомлинский, А. Макаренко, Я. Корчак, А. Захаренко, педагогическая деятельность, развитие, 

личность ребенка, педагогика гуманизма. 
В цьому році світ відзначає важливі ювілеї, 

дні народження педагогів-гуманістів Антона 
Семеновича Макаренка (125 років), Януша 
Корчака (135 років), Олександра Антоновича 
Захаренка (75 років), Василя Олександровича 
Сухомлинського (95 років). 

В 1978 році дата народження Януша 
Корчака була внесена в міжнародний календар 
знаменитих дат “ЮНЕСКО”. 

Людина, якій після 30-річчя від дня загибелі 
держава присудила Премію Миру. Людина, над 

дослідженням творчої спадщини якої працюють 
науково-просвітницькі центри по всьому світові 
(Франція, Португалія, Італія та інші). 

Ми сьогодні віддаємо шану саме йому, 
філософу, педагогу, психологу. Людині, яка за 
життя говорила «Відомість потрібна новим 
сортам тютюну й новим маркам вина, а не 
людині». Життєпис Януша Корчака (Генрика 
Гольдшміта), його праці відомі дітям, батькам, 
педагогам, антифашистам, без перебільшення 
всім, кого цікавлять проблеми вільної, 
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свободолюбивої, доброї, гідної звання “Людина” 
особистості. 

Януш Корчак народився 22 липня 1878 у 
відомій адвокатській родині м.Варшава. Освіту, 
домашню, гімназійну, університетську 
(медичний факультет Варшавського 
університету) здобував наполегливо, 
цілеспрямовано, на засадах прогресивних 
традицій польського народу, ідеях діячів-
гуманістів. 

Ще навчаючись у гімназії (після смерті 
батька) почав займатися репетиторством. 

Робота з дітьми різного віку й рівня 
розвитку, соціального статусу пробуджує в 
ньому потяг до пізнання єства дитини,чинників 
впливу на формування особистості, людини. 
Варто відзначити, що Януш Корчак за життя був 
позбавлений хворобливого марнослав’я. В статті 
“Щастя бути потрібним дітям” письменниця 
Белла Діжур після глибинного ознайомлення з 
творчою спадщиною гуманіста, спілкування з 
педагогами-учнями, людьми, які знали 
Я.Курчака засвідчила: «Хотя сам Януш Корчак, 
нацело лишенный честолюбия, при жизни не 
искал славы, известности, в Варшаве его знали, 
любили, ласкаво называли Старым Доктором, а 
его книги читались и за пределами родины. И его 
жизнь, работа, и его необыкновенный подвиг — 
превратилсь в легенду» [2, c. 146]. За свідченням 
різних джерел інформації, у 64 роки в 1942 році 
він закінчив своє життя-подвиг разом з 
вихованцями сиротинця у газовій камері. 
Фашисти “щедро дарували” йому життя у 
Варшаві, проте він для спокою дітей разом з 
ними під прапором кольору весняної трави пішов 
у вічність. О,: «Если б мог он частицу себя 
поселить в каждом тельце. Если б каждого мог 
он сбой заменить-двести раз умереть в 
душегубке!». 

Ми у цій статті не будемо розглядати 
письменницьку й лікарську діяльність Януша 
Корчака. Торкнемося лише окремих його 
педагогічних ідей, поглядів, роздумів з важливих 
проблем виховання і ставлення до дитини, як до 
Людини в наш складний час. 

Нам імпонує зміст передмови до книги 
Януша Корчака “Як любити дітей”, написана 
Н. К. Крупською в 1922 році, році який нагадує 
наші роки перебудови і розбудови. Ми 
переконані, що цю публікацію, не побоїмося 
сказати видатного педагога-освітянина Надії 
Костянтинівни Крупської, варто прочитати 
вихователям дітей, зокрема позбавлених 
батьківської любові й опікування. Після аналізу 
змісту книги Я.Корчака вона зауважує: “Я 
думаю, проте, що кожному педагогу необхідно 
прочитати “Як любити дітей”. Книга ця здатна 
заставити задуматися над багатьма питаннями, 
що спонукають уважно придивитися до багатьох 

явищ в житті дитячих будинків, уважніше 
поставитися до психіки дітей, що живуть в них» 
[9]. 

Цю думку Н. Крупської підтримують 
педагоги М. Б. Євтух і В. С. Ханенко, 
зауважуючи, що “Дослідження педагогічної 
спадщини Я. Корчака та діяльності виховних 
закладів, якими він керував, – Будинку сиріт та 
Нашого дому – дає змогу стверджувати, що хоча 
педагогічна система Я. Корчака сформувалася у 
рамках теоретичного напрямку психологічної 
педагогіки, вона брала до уваги і суспільну 
обумовленість виховання, вплив соціального 
середовища та характер взаємовідносин між 
дорослими та дітьми. Методика дослідження 
Я. Корчаком психофізичної структури дитини та 
її розвитку в різні вікові періоди, що базувалися 
на глибоких знаннях біопсихології дитини в 
результаті багаторічних емпіричних 
спостережень різноманітного характеру 
становить важливий систематизований матеріал 
для використання в процесі виховання 
підростаючого покоління” [3, c. 147]. 

Як зауважує в своїй статті Б. Діжур, 
посилаючись на слова Я. Корчака, що 
найбільшою помилкою дитячої педагогіки є 
вважання її наукою про дитину, а не взагалі про 
Людину з багатим світом почуттів, мисленням, 
аналогіями й узагальненнями власного досвіду 
спілкування з навколишнім світом. 

Сучасники Януша Корчака, зокрема  його 
учень і послідовник у роботі Олександр Львович 
Левін, засвідчували систематичний інтерес свого 
вчителя до новинок світової літератури , 
психології, педагогіки. Приємно відзначити, що 
поряд з творами Коменського, Руссо, Толстого, 
Чехова він високо цінував книгу Антона 
Семеновича Макаренка “Педагогічна поема”, яку 
вважав справжньою педагогікою. Якщо уважно 
перечитати  твори Я. Корчака і А. Макаренка, 
звертаєм увагу на подібність їх назв, постулатів, 
аналогій ситуацій з життя дитячих установ, які 
очолювали ці педагоги. Як А. С. Макаренко, так і 
Я. Корчак були переконані, що «Більшість наших 
помилок є наслідком того, що ми маємо справу з 
дітьми примушування, рабства, закріпачення, 
ображеними, бунтуючими; доводиться з 
труднощами здогадуватися, які вони є 
теперішніми й якими можуть бути» [7, c. 45-46]. 
На відміну від сьогоднішніх думок вихователів, 
що потрібно виконувати всі забаганки дітей, 
створювати умови всезабезпеченості і 
вседозволеності у поведінці й задоволеності 
інстинктів. Великі педагоги-психологи вважали, 
що «найвища радість-подолання труднощів, 
досягнутої мети, розкритої таємниці, радість 
тріумфу й щастя самостійності, оволодіння й 
володіння [7, c. 24], а Антон Семенович 
наголошував, що в суспільстві (в сім’ї, класі, 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 188

трудовій спільноті, за місцем проживання) «…не 
повинні бути уособленої особи з вип’ячуванням 
у вигляді прища…не може бути уособленої 
особистої долі й особистого шляху й щастя 
протиставлених долі й щастя 
колективу…Виховуючи окрему особистість, ми 
повинні думати про виховання всього колективу. 
На практиці ці два завдання будуть вирішуватися 
разом і лише в одному загальному форматі. В 
кожен момент нашого впливу на особу ці впливи 
обов’язково повинні бути й впливати на 
колектив. І навпаки, кожен наш дотик до 
колективу обов’язково буде і вихованням кожної 
особистості з даного колективу» [11, c. 28-29]. І 
це як не намагались би заперечити  таке 
ствердження сьогоднішні “навчателі” є аксіомою 
виховання, аксіомою людського співіснування, 
співжиття. 

До такого висновку прийшло людство у 
своєму розвитку. Прогресивні діячі всіх часів 
намагалися знайти шляхи, методи, 
сформулювати кредо досягнення паритету: 
особистість-колектив-суспільство. 

В різні епохи були особистості, які 
розробляли системи формування Людини в 
людині. Серед них: Я.Корчак, А.Макаренко, 
В.Сухомлинський, авторитет яких був визнаний 
світовою спільнотою (в 1978, 1988) рішенням 
ЮНЕСКО як педагогів-гуманістів усіх часів і 
народів. 

Завжди цікаво порівнювати, хоча й не 
коректно творчість людей. Як порівняти твори  
А.Макаренка, Я.Корчака, В.Сухомлинського, 
О.Захаренка? У кожного свій стиль, свої методи, 
свій час і свій оточуючий світ і світогляд. Проте, 
об’єднуючим є, в усякому разі базові, 
продуктивні ідеї. Ми виокремлюємо деякі, на 
наш погляд найактуальніші в наш час олюднення 
змісту й методів освіти. А.Макаренко, Я.Корчак, 
В.Сухомлинський, О.Захаренко вважали, 
теоретично й практично у власній діяльності 
довели, що зробити світ щасливих людей не 
можна без створення справедливої, гуманної 
школи. Олександр Антонович Захаренко, 
академік із Саханівки, невеличкого села на 
Черкащині сформулював досвід прогресивних 
освітян попередників тезою: «Буде школа-буде 
село, буде держава». 

Перш на чому нам хочеться наголосити це 
впевненість у тому, що реформи в житті 
дорослих потрібно розпочинати з формування 
душ дітей, мудрого влаштування їхнього життя, 
охорони його від зла, заздрощів, почуття 
нерівності; бачити й знаходити в дитині-людині 
максимум ознак-росинок чистого світлого, 
доброго; шукати не стільки очима скільки 
серцем, зазирнувши в очі дитини, придивившись 
до спілкування з іншими, діяльністю в іграх, 
ставленням до тварин, рослин. В «Правилах 
життя» Януш Корчак записав слова Гетеза Якобі 

“око людини не було так подібне до сонця, воно 
не бачило б сонця на небі”,-й дописав “чиї ж очі 
більше подібні до сонця, чим очі дитини?” [8, 
c. 499]. І Антон Семенович Макаренко, і Януш 
Корчак, і Василь Сухомлинський і Олександр 
Захаренко самі були мрійниками з очима-
сонцями, мрійниками, які намагалися завжди 
перетворити мрію в реальність. За їх 
переконанням без мрії неможливо жити, без 
дієвої мрії неможливо виховати справжню 
людину з якостями, які зроблять і її саму, й тих, 
хто навколо неї, щасливими. Згадаймо життя 
комунарів і колоністів, що творилося на засадах 
мрій-програм Антоном Семеновичем 
Макаренком і його колегами. 

На думку педагога реалізувати мрію можна 
не словоблудством, а дією, виявом волі, 
“умінням заставити себе й відмовитися від 
чогось, коли це потрібно” [10, c. 468]. Януш 
Корчак писав: «Мрія-чарівна казка…доростає до 
програми, яка серйозна, сувора, яка потребує й 
зобов’язує,…стає присягою у прапора життя»[8, 
c.499]. Олександр Захаренко, на досвіді власної 
діяльності й досвіді великих попередників, 
зокрема А.Макаренка, Я.Корчака, 
В.Сухомлинського, сформулював одне з 
концептуальних положень: «вона (наша школа)-
не може існувати без ідеї, задуму, що захоплює 
дітей, учителів і батьків» [5, c. 2-3]. У них були 
вироблені педагогічні кредо, без яких не 
мислимо виховання особистості. 
У.А. Макаренка – теорія завтрашньої радості, 
система “перспективних ліній”. Він писав: 
«Навіть найнікчемніший чоловічок, якщо бачить 
перед собою…хай і найскромнішу 
перспективу…починає і себе розкладати за 
певними етапиками, веселіше дивитися вперед 
[10, c. 468]; «без завтрашньої радості людина не 
може жити на світі; по мірі руху до неї 
виникають нові плани-мрії,…тим більш 
приваблюючі, чим більше зусиль вкладено на 
подолання різних перешкод…». У Януша 
Корчака — «…кожен повинен вірити, що може 
виправитися, що у нього є не лише недоліки, але 
й достоїнства» [8, c. 490]. У Олександра 
Захаренка – педагогіка конкретної мрії-дії 
«школа-це маленька держава. Ідея завжди 
безперервна. Вона існує постійно і, зрозуміло, 
притаманна всім. Якщо така ідея зникає й не 
народжується нова, горе тій установі, школі, 
державі, бо вона деградує, зупиняється у своєму 
розвитку. В ній безцільно жити, в ній нудьга і 
немає прогресу. Ідея має бути абсолютно 
конкретна, зрозуміла кожній людині…» [4, c. 3]. 

Об’єднуючим у поглядах і діяльності цих 
педагогів було їх ставлення до стосунків 
вихованців і вихователів, до взаєморозуміння, 
взаємоповаги між ними. Цей напрям у вихованні 
повинен займати базове, визначальне місце. Чим 
більше поваги до людини, тим більше вимог до 
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неї, незалежно, чи це колеги, чи це начальник і 
підлеглий, чи учень і вчитель. Ці висновки 
Макаренка підтримував і довів своїм останнім 
подихом за життя Я.Корчак. Основою педагогіки 
його було “не давити на дітей ” ;він брав участь у 
всіх дитячих справах, навіть у чергуваннях та 
прибираннях туалету. Часто Корчак роздумував 
над проблемою, як не перейти межу між 
рівноправ’ям, добротою й вседозволеністю, 
“панібратством”, як дотримуватися 
закономірності у стосунках, сформульовану 
Антоном Семеновичем. Й у книзі “Правила 
життя” записав: «Я часто думав про те, що 
означає “бути добрим”? Мені здається, добра 
людина-це така, яка володіє уявленням і 
розумінням, як-то по іншому, уміє відчути, що 
відчуває інший. …Якщо хто-небудь мордує жабу 
чи муху, такий відразу скаже: – А якщо тобі так 
зробити?…Я переконався, що найгірше – як 
вдома, так і в школі вимушені, поступки. Вони 
діють лише на короткий час. Потім буде ще 
гірше…». Через тридцять років Олександр 
Антонович Захаренко в зверненні до людей-
колег і батьків зауважував: «щоб стати 
справжнім знавцем дитячих сердець, справжнім 
вихователем, справжнім авторитетом, не 
обмежуйтесь лише уроками. Якнайбільше 
бувайте з учнями, робіть їх позанавчальне життя 
цікавим і змістовним. Тоді прийде успіх, і ви 
дістанете справжню насолоду від педагогічної 
праці» [6, c. 60]. … Дорогі матусі й татусі, бабусі 
й дідусі, вчені й аспіранти, міністри й академіки. 
Усі громадяни. Підіть з дітьми своїми і чужими 
на уроки, у шкільні майстерні, на цвинтар, у ліс, 
музей, поспілкуйтесь з ними цілий день, 
попрацюйте разом на присадибній ділянці, 
відремонтуйте домашній реманент, напишіть 
історію свого роду чи просто помрійте. 
Потримайте свою дитину за руку, поки вона ще 
держиться у вашій руці…Зробіть це – і ви 
побачите, що щастя дитинства не в дорогих 
іграшках, солодкій їжі чи модних курортах,а у 
спілкуванні з рідними, дорогими людьми, 
спільній грі, роботі, творчості, в бажанні 
показати своє вміння, спритність, у гордості за 
близьких, школу, своє село. Тисячу разів правий 
народ, який склав приказку: «якщо хочеш 
втратити дитину дай їй усе, що вона забажає». 
Віддаючи ж себе, ми нічого не втрачаємо, а лише 
здобуваємо собі майбутнє, здобуваємо найбільш 
людське почуття, без якого руйнується ланцюг 
поколінь, втрачається сенс всього життя 
людства» [1, c. 76-77]. Цитати задовгі,але нам 
хочеться, щоб читач сам відчув дух великих 
педагогів, перейнявся їх мудрістю, вірою, 
доброзичливістю й гуманізмом. 

Не може бути людини, яка б за 
А.Макаренком, В.Сухомлинським, 
О.Захаренком, Я.Корчаком подумки не 
повторила: «Я людина, яку надзвичайно зачіпали 
питання виховання;яка б не намагалась 
розв’язати “Гордіїв вузол” людського буття—
виховання—, від результативності якого 
залежить розвиток і прогрес людства, щастя 
батьків, вихователів і самого вихованця, 
настанову-пораду, «…наші діти-це наша 
старість. Правильне виховання це наша щаслива 
старість, погане виховання-це наше майбутнє 
горе, це наші сльози, це наша провина перед 
іншими людьми, перед усією країною» [10, 
c. 341]; й слова Антуана де Сент-Екзюпері, який 
наголошував «Ти не забувай:ти назавжди у 
відповіді за усіх, кого приручив» [12, c. 307]. 

Сьогодні особливо важливим є розуміння й 
втілення у життя характерної для педагогічної 
діяльності великих учителів-філософії серця, 
вміння формувати у своїх вихованців почуття 
вдячності, уміння мріяти, бути гідними звання 
Людини. 
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УДК 371.89 

МОЖЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО КІНО У ВИХОВАННІ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ (НА ОСНОВІ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО)  

Ірина КУЗЬО (Херсон) 
У статті на основі аналізу педагогічних ідей Василя Олександровича Сухомлинського вивчені можливості 

навчального кіно у вихованні творчої особистості, розвитку та формуванні творчих здібностей, розглянуто деякі 
особливості використання фільмів.  

Ключові слова: навчальне кіно, творча особистість, творчість, ідеї В. Сухомлинського, потенціал навчальних фільмів.  
В статье на основе анализа педагогических идей Василия Александровича Сухомлинского изучены возможности 

учебного кино в воспитании творческой личности, развитии и формировании творческих способностей, рассмотрены 
некоторые аспекты использования фильмов.  

Ключевые слова: учебное кино, творческая личность, творчество, идеи В. Сухомлинского, потенциал учебных 
фильмов.  
Сучасне життя висуває до членів 

суспільства чимало вимог, серед яких однією із 
найважливіших сьогодні є здатність до творчості 
і неординарних підходів у вирішенні 
різноманітних завдань. Іншими словами, щоб 
упевнено почуватися в нинішніх реаліях, 
представники різних професій мають бути 
творчими особистостями. Такою особистістю, 
безперечно, був видатний український педагог 
Василь Олександрович Сухомлинський. Він 
залишив чимало оригінальних ідей і 
педагогічних відкриттів, які можна успішно 
використовувати і сьогодні. Важливе місце у 
творчості педагога посідають погляди на 
учнівську творчість. Саме до цих поглядів ми і 
звернемося у межах нашої статті, проаналізуємо 
деякі ідеї педагога і розглянемо їх в контексті 
роботи із навчальним кіно. На нашу думку, цей 
дидактичний засіб є ефективним не лише у 
вирішенні навчальних завдань, але й у справі 
стимулювання творчої діяльності школярів та 
розвитку їх творчих здібностей.  

Питанню застосування навчального кіно у 
педагогічному процесі приділяли увагу чимало 
дослідників, зокрема Альтшуллер Б., 
Архангельський С., Гельмонт С., Хінкін І., Толь 
Б., Шахмаєв Н. та ін. Досить глибоко вивчається 
і проблема учнівської творчості, розвиток і 
формування творчих здібностей, психологія 
творчості взагалі. Варто назвати роботи Бердяєва 
М., Виготського Л., Галіна О., Гатанова Ю. та ін. 
Але в психолого-педагогічній літературі 
практично не зроблено спроб дослідити 
можливості саме навчального кіно у вихованні 
творчої особистості, тим більше, подивитися на 
цю проблему через призму поглядів 
В. Сухомлинського.  

Творчість – це «продуктивна людська 
діяльність, здатна породжувати якісно нові 
матеріальні та духовні цінності суспільного 
значення. Розвиток творчого потенціалу 
діяльності є важливою умовою культурного 
прогресу суспільства й виховання людини. Тому 
на всіх щаблях школи (початкової, середньої 

вищої) слід звертати особливу увагу на 
формування в учнів різноманітних, глибоких і 
міцних систем знань, на максимальну 
стимуляцію самостійної діяльності учнів, на 
розвиток стійких творчих інтересів, 
цілеспрямованості творчих пошуків, 
наполегливості під час виконання творчих 
завдань» [3, с.326].  

Людина може бути розумною, ерудованою, 
вихованою, але при цьому – не бути творчою. У 
справі виховання творчої натури може 
допомогти навчальне кіно. Це «один із видів 
наукового кіно, що використовується як 
допоміжний засіб у навчальному процесі. 
Застосовується, як правило, у тих випадках, коли 
навчальний матеріал недоступний для 
сприйняття в звичайних умовах занять. За 
допомогою кінематографу можна уповільнити 
швидкі процеси і завдяки цьому зробити їх 
видимими, проникнути в середину явищ, що 
сховані від очей, збільшити дрібний предмет, 
перенести глядача в інші країни, зробити 
зримими узагальнення та абстракції за 
допомогою малюнку, що рухається» 
(мультиплікація [2, с.438].  

Кінематограф уже давно визнаний 
потужним засобом впливу на особистість, 
перевага ж навчальних фільмів у тому, що вони 
використовують виражальні засоби і особливості 
практично усіх жанрів кінематографу (наукового 
і художнього), доповнюючи їх своїми власними, 
специфічними особливостями. Так, наприклад, 
більшість фільмів, створених для вивчення 
іноземних мов, побудовані на основі ігрового, 
тобто художнього кінематографу (розігрування 
певних сцен, діалогів тощо). На відміну від 
науково-популярного, документального чи 
художнього фільмів, навчальне кіно адресоване 
не одному загальному, а строго 
диференційованому глядачу. Своєрідність 
дитячої і юнацької психіки враховується 
практично по рокам [1, с.10].  

Навчальні фільми допомагають у вирішенні 
таких завдань:  
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- дати учням повнішу і точнішу інформацію 
про об’єкт чи явище;  

- підвищити наочність навчання і зробити 
доступним для учнів такий матеріал, який при 
звичайному навчанні важко засвоюється 
(наприклад, електричні властивості 
напівпровідників, виверження вулкану, життя на 
дні морі і т.д.);  

- підвищити темп викладу навчального 
матеріалу;  

- задовольнити цікавість дітей і швидше 
сформувати їх пізнавальні інтереси;  

- звільнити час учителя від 
малопродуктивної робити і зберегти цей час для 
роботи творчої» [6, с. 86] 

Уже з наведених нами завдань, які виконує 
навчальне кіно, очевидно, що воно прямо чи 
опосередковано може сприяти розвитку творчої 
особистості. Б.Альтшуллер, наприклад, вказував, 
що такі форми навчального кіно, як фільм-
роздум, фільм-проблема, фільм-задача, фільм-
вправа можуть дати серйозний поштовх учням 
для їх подальшої самостійної роботи [1, с.13], а 
це, в свою чергу, є важливою складовою творчої 
діяльності учнів.  

Різноманіття навчальних стрічок дуже 
багате. Класифікація таких фільмів здійснюється 
залежно від:  

1) предмета вивчення (навчальної 
дисципліни і методики її викладання);  

2) віку учнів;  
3) ступеня їх навчальної підготовки;  
4) місця фільму в загальному процесі 

навчання і в комплексі кінозасобів;  
5) дидактичне призначення фільму 

(зроблений на допомогу загальному 
ознайомленню із предметом, детальному 
вивченню питання, здобуттю чи удосконаленню 
практичних навиків) [1, с.11].  

Залежно від дидактичного призначення 
фільму С.Архангельський виділяє такі його види:  

1) фільми аналітичні, що детально вивчають 
предмет, визначають (за обсягом навчальної 
програми) всі його причинно-наслідкові зв’язки. 
Це так звані «лекційні фільми», що доволі повно 
висвітлюють навчальну тему тієї чи іншої 
теоретичної дисципліни;  

2) фільми вступні, оглядові, призначені для 
знайомства із основними проблемами 
дисципліни, її метою та завданнями 
(застосовуються на початку предметного курсу);  

3) фільми підсумкові (з усієї дисципліни чи 
її розділу), необхідні для повторення пройденого 
і стосуються в основному найскладніших для 
засвоєння питань;  

4) фільми-задачі та вправи, що пропонують 
матеріал для самостійної роботи учнів;  

5) фільми тренувальні (стендові);  

6) фільми інструктивні, що визначають 
норми поведінки на виробництві [1].  

Класифікацію стрічок ми наводимо для 
повного розуміння широкого спектру видів 
навчального кіно, а відтак і його великих 
можливостей. У даній статті нас не цікавлять 
деталі такого поділу, натомість, викликає 
зацікавлення той факт, що той чи інший вид 
навчального фільму у певній мірі може 
допомогти у процесі виховання творчої 
особистості. Найменший потенціал у цьому 
плані мають, на нашу думку, інструктивні 
фільми, хоча й вони, залежно від художньо-
навчального рівня, можуть стати основою для 
збудження творчого інтересу до певної професії 
чи справи.  

Специфічність навчального кіно як засобу 
навчання і виховання полягає в тому, що воно є 
багатофункціональним. Фільми можуть бути:  

- джерелом нових знань та уявлень (зоровою 
опорою до формування наукових понять, 
художніх та конструктивно-технічних образів; 

- засобом ілюстрування, уточнення, 
доповнення та конкретизації знань, які учні 
отримали з інших джерел;  

- засобом узагальнення та систематизації 
знань;  

- засобом інструктування, який вказує на 
особливості та послідовність окремих операцій 
при виконанні виробничих завдань [5, с. 90].  

Така багатофункціональність навчального 
кіно вимагає від нього наявності наступних рис:  

- образності та виразності (яскрава 
виразність, послідовність кадрів та чергування 
планів ведуть думку учня від загального до 
конкретного, від частини до цілого. Це 
забезпечує активне сприймання та засвоєння 
учнями знань. Унаочнення за допомогою 
навчального кінофільму створює ілюзію 
безпосереднього споглядання та сприймання);  

- динамічності (на відміну від інших видів 
екранної наочності, які передають чуттєвий 
образ в одному просторовому положенні, під 
одним визначеним кутом зору, фіксують лише 
один момент руху та відображають дійсність в 
нерухомому, застиглому вигляді, кінофільм 
відтворює об’єкти, явища та події в динаміці);  

- достовірності та документальності 
(кінофільм робить учнів свідками багатьох подій 
та явищ, які вони не можуть зазвичай побачити 
або конкретно уявити на підставі розповіді 
вчителя чи використання інших видів наочності);  

- переконливості (допомагає підвищити 
зацікавленість учнів, активізувати їх увагу та 
забезпечити цілеспрямованість сприймання та 
засвоєння знань);  

- часової і просторової необмеженості 
(кіно не має меж ні в просторі, ні в часі, воно за 
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дуже короткий проміжок часу показує численні 
об’єкти, процеси та події минулого) [4; 10; 11].  

Зображувальні можливості кіно дозволяють 
досягати більш лаконічного викладу, аніж 
розповідь. Показ дії у фільмі триває менше часу, 
аніж розповідь про те, як вона відбувалася. Це 
відкриває великі можливості до застосування 
кіно як засобу раціонального використання 
навчального часу. Та, окрім цього, усі ці 
можливості у сукупністю з художністю, що має 
місце у змісті та формі кіно, великою мірою 
впливають на учнів, і підсвідомо кличуть їх до 
наслідування. Тож якщо у фільмі мова так чи 
інакше йде про певну творчу особистість, чи 
діяльність, це стає основою збудження 
учнівського інтересу та бажання спробувати 
відтворити показане у фільмі на власному 
прикладі.  

Навчальне кіно допомагає стимулювати 
розвиток думки школяра, піднести її на новий, 
часом далекий від підручника рівень. У цьому 
плані можна порівняти кіно із уроками мислення 
В.Сухомлинського, що проходили на лоні 
природи. Вони навчали учнів не лише 
спостерігати, а й думати, будувати власну 
систему причинно-наслідкових зв’язків, 
описувати їх, надавати їм нове бачення. По суті, 
це і є творчим процесом. 

Навчальне кіно відкриває перед педагогом 
можливості створити для учнів, не виходячи із 
класу, умови для живого споглядання, що є 
першоосновою, джерелом формування понять та 
розвитку абстрактного мислення. Пригадаймо, 
яку роль надавав В.Сухомлинським такому 
спогляданню. На думку педагога, асоціації, 
викликані образами реальної дійсності, можуть 
стати основою для народження нового, 
виникнення незвичайних думок та образів, що 
зрештою, можуть стати і регуляторами творчих 
дій [9, с.84]. 

Про незамінність кінематографу як засобу 
для показу живої природи стверджували 
дослідники ще на початку ХХ ст. Для дітей дуже 
важливим є показ тваринного світу, знятого і 
професійними кінопрацівниками, і особливо 
мандрівниками; показ з екрану того, що можна 
спостерігати лише під мікроскопом. Педагогічні 
демонстрації, в яким передано всі відтінки 
зображуваних об’єктів та їх забарвлення, 
досягають найвищого ступеня життєвості.  

Велике значення для виховання творчих 
якостей учнів надавав В.О.Сухомлинський казці, 
яка завдяки яскравому емоційному забарвленню 
вчить дітей фантазувати, виробляти свій 
неповторний індивідуальний стиль мислення. 
Велика частина навчальних фільмів, особливо 
для дітей молодшої школи, побудована на основі 
мультиплікації: так, не відходячи від 
навчального змісту, автори використовували й 
елементи казковості, часом манеру оповіді тощо. 

Як бачимо, і в цьому плані навчальне кіно може 
бути використане згідно з порадами та 
настановами В.Сухомлинського.  

Дитину треба стимулювати до творчої 
діяльності, але перш ніж вимагати від неї 
творити, треба дати їй можливість пізнати світ. 
Процес пізнання В.О.Сухомлинський розглядав 
як керовану школою і суспільством діяльність 
підростаючого покоління щодо оволодіння 
знаннями. Результати різних форм впливу на 
процес пізнання він ставив у залежність від 
пробудженого почуття подиву, радості 
відкриття, емоційної сприятливості і тісного 
зв'язку з практикою, життям. Він вважав 
емоційну насиченість процесу навчання законом 
щодо розвитку дитячого мислення. Іншими 
словами, чим більш емоційним буде навчальний 
процес – тим більше користі від нього не лише 
для розумового, а й творчого розвитку 
особистості. Користь навчального фільму у 
процесі пізнання очевидна. 
Багатофункціональність та різноманіття рис 
роблять кіно дуже ефективним засобом [7; 8].  

Варто звернути увагу на те, що, на думку 
В.Сухомлинського, виховання творчої 
особистості відбувається паралельно із 
виховання всебічно розвиненої особистості (це 
єдність таких компонентів як розумовий, 
моральний, фізичний та естетичний). Фільм 
належить до тих дидактичних засобів, які часто 
володіють такою рисою як міждисциплінарність, 
що сприяє різноплановому вихованню 
особистості. 

Великого виховного значення, у тому числі 
в плані виховання творчості, В.Сухомлинський 
надавав слову, яке трактував широко – це і слово 
вчителя, і книга, і мова природи, і мова музики, 
живопису. Усі вони покликані розбудити 
допитливість дитини і сприяти прояву творчості. 
Із цієї точки зору навчальний фільм є унікальним 
засобом, що може поєднати в собі різні іпостасі 
слова одночасно: і слово вчителя (як пояснення і 
коментар фільму), і слово диктора, і мову 
природи (як об’єкт зображення), і мову музики 
(часто у навчальних фільмах для підсилення 
емоційного впливу використається музика) тощо. 
Очевидно, що це збільшує можливості 
кінострічки у сприянні розвитку дитячої 
творчості.  

Велику роль у вихованні творчих якостей 
особистості відіграє краса. «Краса сама собою 
впливає на душу і не вимагає роз'яснень» [8, 
с.50], – писав В.Сухомлинський. Виховувати 
красою, на думку педагога, – це вести дітей від 
тонких спостережень над оточуючою природою 
до глибокого і емоційного проникнення в 
шедеври літератури, музики, живопису, 
розуміння і усвідомлення людських дій, вчинків, 
відносин і до намагання творити прекрасне 
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власними руками. Так виховується творче 
ставлення до будь-яких видів діяльності.  

Від моменту появи кінематографу в цілому і 
навчального кінематографу зокрема у створенні 
стрічок висувалися високі вимоги не тільки до їх 
змісту, але й форми. Краса, на думку 
Б.Альтшуллера, має стояти на службі і 
виховання школярів, і міцного засвоєння знань 
[1, с.21]. Перш за все, естетично створений фільм 
робить урок захоплюючим, а якість знань 
високою. Естетика у фільмі має своє 
трактування: красивим є та стрічка, яка не 
просто передає учням певні висновки, але й 
знайомить їх із шляхами, завдяки яким ці знання 
отримані. Тож, як бачимо, і краси, на якій 
акцентував увагу В.Сухомлинський, навчальний 
фільм не позбавлений.  

Отже, творчість людини – явище складне і 
багатогранне. Якщо учневі у звичайній, рутинній 
роботі вдається знаходити щось оригінальне, 
залучати незвичайні способи роботи, це стає 
міцним фундаментом для формування творчої 
особистості. Навчальне кіно – явище саме по собі 
незвичайне, тож його використання у навчально-
виховній роботі, у тому числі для стимулювання 
та сприяння учнівської творчості, вимагають 
глибокого і систематичного вивчення. Сучасні 
наукові дослідження наголошують, що творчі 
здібності можна не лише розвивати, а й 
формувати. Щоб уникнути підробки, імітування 
творчого процесу, від учнів треба не вимагати 

творчості, а вчити їй. Навчальне кіно, як 
результат і водночас приклад творчої діяльності, 
володіє в цьому плані невичерпним потенціалом.  
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ОСНОВНІ РИСИ ВЧИТЕЛЯ-ОСОБИСТОСТІ 

Василь КУШНІР, Наталя РОЖКОВА (Кіровоград) 
Розглядаються основні риси вчителя як особистості: творчість, здатність до вчинку, постійне розширення 

свідомості, відчуття і сприймання інших у діалозі, здатність до зміни середовища, сприймання поліцентризму тощо. 
Ключові слова: суб’єктність, особистість, універсальність, творчість, риси вчителя-особистості. 
Рассматриваются основне черты учителя как личности: творчество, способность к поступку, чувство и восприятие 

других в диалоге, способность к изменению среды, восприятие полицентризма и т.п.  
Ключевые слова: субъектность, личность, универсальность, творчество, черты учителя-личности. 

Суб’єктність, особистість, індивідуальність 
й універсальність є родовими характеристиками 
людини, які розкривають її ставлення до світу й 
світу до неї. Людина і Світ, як складні системи, 
володіють властивостями відкритості. Як 
система, Людина виділяється від останнього 
світу, є відносно незалежною. Однак, як відкрита 
система, Людина вбирає і відображає у собі 
увесь Світ і в такому розумінні є мікрокосмосом, 
який відображає макрокосмос – суспільство, 
природу, культуру, світ загалом. Пізнавати 
Світ – передусім означає пізнавати Людину. 
«Якщо ми, – відзначав П.Тейяр де Шарден, – 
ідемо до людської ери науки, то ця ера буде 
найвищою мірою ери науки про людину – 
людина, котра пізнає, помітить, нарешті, що 

людина, як «предмет пізнання» – це ключ до 
всієї науки про природу» [8, с. 275]. І далі 
продовжував: «Людина як предмет пізнання має 
для науки унікальне значення з двох причин: 1) 
вона являє собою, індивідуально й соціально, 
найбільш синтетичну споруду, в якій нам 
доступна тканина універсума, і 2) відповідно у 
теперішній час ми знаходимо тут найбільш 
рухому точку всієї тканини, яка перебуває у ході 
перетворень. З таких причин розшифрувати 
людину – по суті означає спробу узнати, як 
утворювався світ і як повинен продовжувати 
утворюватися» [8, с. 277].  

Суб’єктність й особистість педагога мають 
багато спільного, однак мають різну сутність. 
«Суб’єкт, – писав Б.Г.Ананьєв, – 
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характеризується сукупністю діяльностей і 
мірою їхньої продуктивності, а особистість – 
сукупністю суспільних відносин» [1, 294]. 
Суб’єктність педагога втілює мотиви, наміри, 
цілі, інтереси, ідеали, сутнісні сили в діяльності, 
активності, творчості. Суб’єктність спрямована 
на перетворення навколишнього середовища й 
себе, на оволодіння професією, на пошуки й 
виявлення свого «Я». Суб’єктність педагога – 
його потенції та інтенції у діях, помислах, 
планах. Бути суб’єктом – означає бути активним 
у пошуках смислів, цінностей. Суб’єктність – це 
відповідальність педагога перед собою, своїми 
вихованцями. Суб’єктність педагога – це 
прагнення до визнання у педагогічному світі, 
громадськості, суспільстві. Діяльність педагога 
як суб’єкта передбачає дослідження природи 
педагогічного процесу, дослідження і розуміння 
учня, середовища, в якому він перебуває.  

Розум педагога входить у число основних 
складових його суб’єктивності. Саме за 
допомогою інтелекту педагог аналізує у своїй 
діяльності різні методи, методики, засоби і т.п. 
педагогічних впливів на учнів, користуючись 
при цьому методами природничих та 
гуманітарних наук. Суб’єктність педагога – це 
реальність для себе, свого внутрішнього світу, 
свого «Я». Суб’єктність виявляється у ставленні 
«внутрішнього» до зовнішнього світу в 
діяльності. Однак, суб’єктність ще не виражає 
становища в суспільстві, ще не є «реальністю для 
інших».  

Поняття особистості педагога безпосередньо 
пов’язане з його становищем у педагогічному 
світі, громадськості, суспільстві. Характерні 
риси особистості педагога відображають сучасне 
суспільство (економіку, політику, культуру). 
«Особистість як суспільний індивід не є окремою 
(котра сама регулюється) системою, не є 
одиничний елемент суспільства, із сукупності 
яких будується і за допомогою якої функціонує 
суспільство», – писав Б.Г.Ананьєв [1, с. 295]. 
Особистість педагога формується і виявляється у 
колективі й через колектив, через ближнє 
навколишнє середовище, через суспільство в 
цілому. Суб’єкт – завжди особистість, а 
особистість – суб’єкт, але не у всьому. «Суб’єкт 
не тільки особистість, а особистість не тільки 
суб’єкт» (Б.Г.Ананьєв). Суб’єкт більше 
характеризує діяльність, а особистість – 
стосунки. Тому особистість і є «реальністю для 
інших» (В.І.Слободчиков [7]). Суб’єктність 
педагога більше виражає його ставлення до 
Світу, а особистість, окрім того, ще й ставлення 
Світу до педагога. Особистість педагога завжди 
відображає соціальну роль, однак ніколи не 
зводиться тільки до неї. Саме суспільству 
потрібні учні, студенти, випускники з певними 
властивостями, здібностями, знаннями, 
вміннями, навичками, які вони отримують у 

процесі діяльності педагога. У такому розумінні 
педагог відіграє соціальну роль, виконує 
соціальну функцію. Однак, ролі, функції можна 
виконувати по-різному. Можна «жити 
педагогічним процесом», а можна «навчати й 
виховувати», що характеризує ставлення 
педагога до своїх соціальних функцій. 
Особистість педагога передбачає свідомий вибір, 
прийняття і виконання людиною соціальної ролі 
педагога. Особистість педагога є внутрішнім 
ставленням до ролі. Соціальна роль педагога-
особистості, як його рівня професійної 
підготовки, не є грою, маніпулюванням, а є її 
свідомим прийняттям, усвідомленням можливих 
наслідків своєї професійної діяльності й 
прийняттям повноти моральної відповідальності 
за них. Особистість педагога розпочинається з 
визначення соціальної функції, соціальної ролі. 
Однак, відігравання ролі не є особистістю 
педагога. Особистість педагога є його 
ставленням до ролі, ставленням вільним, 
усвідомленим. Прийняття чи не прийняття 
соціальної ролі педагога є визначальним при 
становленні педагога як особистості. У першому 
випадку соціальна роль приймається педагогом 
як частина свого життя, відповідальний вчинок, 
драма, що й характеризує його як особистість.  

Особистість педагога характеризує його 
щодо суспільних зв’язків, взаємодій з іншими 
людьми, насамперед, з учнями, колегами, 
батьками, громадськістю. Особистість педагога 
можна характеризувати як особливий спосіб 
професійної діяльності, причому особистість 
педагога невід’ємна від особистості як 
характеристики, способу існування людини. 
Особистість як рівень професійної підготовки 
педагога є вираженням особистості як способу й 
рівня існування людини, характеристикою і 
рівнем розвитку людини, її соціальною 
значущістю. Особистість педагога відображає 
його певний соціальний статус, соціальне 
визнання, передбачає певний рівень професійних 
здібностей, професійної культури. Не можна 
завоювати соціальне довір’я і визнання при 
низькій професійній віддачі. Педагог-особистість 
як рівень професійної підготовки педагога має 
здатність на вільні, самостійні й відповідальні дії 
згідно зі своєю позицією, мораллю, 
переконаннями. Вчинки такого педагога можуть 
виходити за межі ролевих обмежень і 
нормативних правил. Педагог-особистість є 
«суб’єктом, який здатний на вчинок» 
(М.М.Бахтін [2]), саме із вчинку в розумінні 
М.М.Бахтіна «розпочинається особистість» 
(О.М.Леонтьєв [6]) педагога. 

Педагог-особистість вступає в діалог з 
навколишнім світом. Саме діалогічні стосунки з 
іншими дозволяють йому розуміти інших, 
розуміти соціальну відповідальність як 
переконання, мораль, а не тільки як юридичну та 
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дисциплінарну відповідальність. Для педагога-
особистості властива повага до себе й до інших, 
сприйняття різних поглядів, парадигм, підходів, 
принципів, методів. Різні моно-центризми 
затримуватимуть розвиток особистості педагога. 
Педагог-особистість має властивість виходити в 
позазнаходженість стосовно до різних «моно-», 
що є розширенням свідомості, світовідчуття, 
світосприймання, виявленням «діалогіки» 
(В.С.Біблер [3]) мислення, відчуттів. Педагог-
особистість відображає не тільки бажання, 
наміри, потреби і т.п., а головне такий розвиток 
внутрішніх сил, здібностей, свідомості і т.д., що 
відображають соціальне, який здатний впливати 
на навколишній світ і поцінуватися ним. Рівень 
педагога-особистості відображає такий розвиток, 
коли вузький професіоналізм (рівень здібностей) 
“зливається” з розвитком людини як особистості. 
Причому якості особистості стають провідними, 
визначальними, а здібності виявляються у 
контексті особистості. Отже, рівень педагога-
особистості є об’єктивною реальністю, а не 
суб’єктивним бажанням. 

Особистість педагога визначається не 
наданою йому владою, не нормованістю ролі, а 
соціальною значущістю, завойованою своєю 
працею, професійними здібностями, особистими 
якостями, результатами професійної діяльності. 
Для учнів – це наставник, старший товариш, 
порадник, носій знань, культури, моралі, який 
може й хоче зрозуміти учня, допомогти йому; це 
й авторитет, котрого не можна «обійти», який 
так само вимогливий до себе й до учнів; це 
організатор, який поцінує не тільки свою думку, 
а й думки інших.  

Педагог-особистість у кінцевому підсумку 
зорієнтований на духовність – добро, 
справедливість, свободу, любов, віру, надію, 
гідність, які стають принципами його 
професійної діяльності й усього життя. 
Бездуховний педагогічний процес формуватиме 
інструменталістів, операціоналістів, можливо, 
суб’єктів діяльності й інтелектуалів. Однак, у 
ньому не має умов для формування 
(самоформування) духовно-зорієнтованої 
особистості. Діяльність педагога на рівні 
педагога-особистості пов’язана із 
самовизначенням, вчинками у розумінні 
М.М.Бахтіна і В.А.Роменця, вибором («бути чи 
не бути»), соціальним і професійним ризиком, 
відповідальністю за себе й інших. Професійна 
підготовка педагога рівня «особистість» дозволяє 
йому як особистості діяти й існувати в ладах з 
власною совістю. З різних причин не всі 
педагоги можуть стати особистостями. Серед 
них важливими є недостатні педагогічні 
здібності й небажання їх розвивати, обхід 
моментів відповідальності за інших, ризику, 
відстоювання своїх думок і дій. Такий педагог 

буде діяти в нормативно-рольовому безпечному 
просторі. Він не матиме здатності переламати 
ситуацію, повести за собою, іти першим, житиме 
в такому обмеженому просторі. Творчість, 
розвиток, успіхи педагога можливі тоді тільки в 
рамках «знаходження в середині» такого 
простору, вийти в стан «позазнаходженості», 
увійти у невідомість, піддати себе ризику, зайвій 
відповідальності не є для педагога можливим. 
Педагог-особистість здатний до сприймання 
різних культур, що відкриває можливість до 
духовного сприймання світу.  

З аналізу наукової літератури й власних 
досліджень ми виділяємо такі основні 
властивості педагога, що виявляються на рівні 
«педагог-особистість» професійної підготовки: 

– об’єктивне сприймання реальності; 
– прийняття себе й інших, світу в цілому 

такими, як вони є; 
– неегоцентричність, у загальному – 

дотримання «полі-», а не «моно-»; 
– розвиненість творчих здібностей; 
– діалогічне сприймання «інших»; 
– моральні критерії поведінки, дій; 
– орієнтація на духовні цінності; 
– відносна незалежність від соціального 

середовища; 
– поцінування як цілей педагогічного 

процесу, так і засобів їх досягнення; 
– мати діалогічне мислення, діалогіку 

логік; 
– виражати не тільки свої наміри та 

бажання, а наміри та бажання інших; 
– відстоювати й упроваджувати в життя 

свої переконання; 
– здатність до розширення свідомості, 

орієнтація на духовність. 
Головне у педагога-особистості – його 

соціальна сутність. «У процесі соціалізації 
особистості, – відзначають С.С.Гусєв і 
Г.Л.Тульчинський, – певні соціальні значення і 
зв’язані з ними «коди» поведінки і мислення 
«вростають» у її свідомість. Разом з тим 
особистість виступає і як індивідуальність, яка 
неповторно заломлює і втілює у собі систему 
суспільних відносин, реалізує історичну 
специфіку даної соціальної культури в культурі 
індивідуальній» [4, с. 171]. Педагог-особистість 
як вираження певного рівня розвитку 
професійної підготовки (точніше рівень 
становлення, розвитку, саморозвитку) є 
кількісно-якісно «новим» (з приводу розуміння 
«нового» див. [5]) утворенням, новим етапом, 
рівнем розвитку людини й професіонала. 
Виникнення «нового» при становленні педагога-
особистості характеризується:  

1) кількісним зростанням «множини 
якостей»;  
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2) зростанням недиз’юнктивності, холізму 
«множини якостей», її перетворення у 
різноманіття; 

3) розширенням свідомості особистості, 
відчуття себе частиною суспільства, частиною 
культури; 

4) діалог стає засобом і формою 
спілкування, вираженням культури педагога, а 
діалогіка – способом мислення, 
світоспілкуванням, світорозумінням, 
світосприйманням. 

Серед якостей, що характеризують педагога-
особистість і які відображають  

його залучення до соціальних зв’язків і 
стосунків як соціокультурну реальність можна 
виділити такі: особисті цінності, моральність 
особистості, особиста відповідальність, гідність 
особистості, відчуття себе частиною суспільства 
й культури, самостійність прийняття рішення, 
здатність до вчинків у розумінні М.М.Бахтіна, 
духовна спрямованість, виявлення волі при 
відстоюванні своїх переконань, світогляд як 
«діалогіка культур» (В.С.Біблер [3]). 

 Основні характеристики, котрі 
показують сформованість вчителя-особистості 
можуть бути такими.. 

1. Вільне володіння навчальним 
матеріалом із фахового предмету (математики, 
фізики, хімії, біології, історії, мови, літератури 
тощо), захоплення своїм предметом; володіння 
основними умінь з методики викладання, 
педагогіки та психології. 

2. 1) Знання можуть бути власне «для 
знань»; 2) знання, котрі застосовуються для 
розв’язування типових навчальних і виховних 
ситуацій (тоді вчитель намагається моделювати 
ті ситуації, розв’язання яких для нього можливі з 
позиції знань); 3) знання, котрі вчитель 
застосовує для розв’язування незнайомих, нових 
чи нетипових ситуацій педагогічного процесу 
(вчитель не боїться розвитку педагогічного 
процесу в нетиповому напрямку, він значною 
мірою готовий до розв’язування нетипових 
ситуацій. Однак вчитель намагається переважно 
перетворювати невизначені нетипові ситуації 
якомога ближче до типових, зменшення 
невизначеності нетипової ситуації саме й 
відбувається за рахунок цього); 4) знання для 
творчого розв’язування педагогічних ситуацій 
(учитель готовий до творчого розв’язування 
педагогічних ситуацій, створює власні способи їх 
розв’язування (моделювання й розвиток 
педагогічних ситуацій вчителем навколо 
конкретних учнів, конкретної ситуації, 
урахування конкретних особливостей, зокрема 
учнів, навколо них і для них вчитель моделює 
педагогічні ситуації, відшукує їх оптимальне 
розв’язування саме виходячи з учнів, їх знань, 
умінь, загальної підготовки, загальної культури, 
не боїться розвитку педагогічної ситуації в нову 

невизначеність, у «незвідану» нетиповість, 
створює власні способи й алгоритми 
розв’язування навчальних ситуацій, 
розв’язування на таких засадах педагогічних 
ситуацій є важливим моментом розвитку 
особистості вчителя загалом). 

3. Те ж саме можна сказати й про уміння 
вчителя.. 1) Вчитель спочатку намагається 
моделювати таку педагогічну ситуацію, шляхи 
(алгоритми, способи) розв’язування якої йому 
вже відомі й котрі дозволяють використати вже 
раніше засвоєні вчителем уміння. Формування у 
вчителя нових професійних умінь при цьому 
мінімальні. 2) Наступним кроком розвитку 
вчителя є застосування вже засвоєних умінь для 
розв’язування нетипових для нього педагогічних 
ситуацій. При цьому розвиваються вже набуті 
професійні уміння та під впливом «новизни» 
педагогічної ситуації формуються нові. Знову 
вчитель намагається звести педагогічну ситуацію 
до вже відомих йому моделей педагогічних 
ситуацій, використовуючи для розв’язування 
педагогічної ситуації вже відомі чи певною 
мірою модернізовані алгоритми й способи 
розв’язування.. Формуються початки 
професійних компетенцій вчителя. 3) на 
творчому рівні вчитель не боїться «новизни» 
навчальної ситуації, він здатних формувати в 
собі нові якісно відмінні від вже сформованих 
уміння, застосовує уміння для створення нових 
способів розв’язування педагогічних ситуацій, 
уміння які формують в ньому компетенції 
професійної діяльності, що є суттєвим моментом 
розвитку особистості вчителя загалом..  

4. Перший рівень знань і умінь, коли вони 
є розрізненими, не системними. Професійна 
діяльність учителя з такими знаннями й 
уміннями зводиться до їх застосування в типових 
ситуаціях. Схема уроку чи іншого заходу 
виступає основою діяльності вчителя. Саме у 
відому схему вчитель намагається помістити 
учнів, де й будуть вони навчатися й 
виховуватися. При цьому врахування їх 
особливостей, конкретності педагогічної ситуації 
мінімальне. Другий рівень знань і умінь вчителя , 
коли вони вже складають певну систему, поки 
що замкнуту, коли знання й уміння системно 
застосовуються до розв’язування типових 
навчальних ситуацій за відомими вчителю 
способами їх розв’язування., не виходячи за межі 
системи. Система знань й умінь вчителя 
удосконалюється, однак розширюється мало. 
Такий рівень можна назвати репродуктивним. 
Третій рівень знань і умінь, система професійних 
знань і умінь вчителя розширюється, відкрита. 
Вчитель може розв’язувати нетипові для нього 
педагогічні ситуації на основі наявних знань та 
умінь. При цьому починають формуватися нові 
знання й уміння, удосконалюватися відомі 
способи розв’язування педагогічних ситуацій. 
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Головною ознакою діяльності вчителя є його 
відкритість для пошуку, засвоєння нових знань й 
формування нових умінь. Учитель намагається 
відшукати нові знання для розв’язування як 
відомих уже, так і невідомих йому педагогічних 
ситуацій. Формуються професійні компетенції 
вчителя. Четвертий рівень знань і умінь вчителя 
– творчий. Учитель свідомо зорієнтований на 
формування нових знань і умінь та способів їх 
застосування в педагогічній діяльності. Він 
налаштований на створення оптимальної власної 
моделі педагогічної ситуації, виходячи з 
конкретних умов, зокрема знань і загальної 
підготовки учнів тощо та власних способів, 
алгоритмів розв’язування педагогічних ситуацій. 
При цьому подолання педагогічної ситуації 
вчителем виступає моментом розвитку 
особистості вчителя. 

5. Важливо, щоб вчитель умів 
використовувати отримані в інституті чи здобуті 
самостійно загально педагогічні, психологічні, 
методичні знання в навчанні конкретної фахової 
дисципліни. Зокрема, умів розробляти і 
реалізовувати у навчанні певного предмету ідеї й 
положення «Зони ближнього розвитку», 
«Розвивального навчання», «Інноваційного 
навчання», «Активного й інтерактивного 
навчання» тощо. 

6. Учителю потрібно знати сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології 
навчання. Причому система відповідних знань 
повинна включати: 1) знання про ІКТ та вміння з 
ними працювати; 2) знати можливості ІКТ у 
навчанні тієї чи іншої дисципліни, зокрема 
можливості та особливості реалізації 
дидактичних принципів навчання; 3) знати чи 
розробити власну методику використання цих 
можливостей у навчанні тієї чи іншої навчальної 
дисципліни; 4) уміння запровадити цю методику 
у процес навчання певної дисципліни.  

7. Усвідомлення й сприйняття того, що 
навчання предмету учнів тільки частина, 
можливо ще й менша, професійної діяльності 
вчителя, усвідомлення того, що життя учня 
складається не тільки з засвоєння певних знань і 
формування умінь з навчальних предметів, а 
життя багатогранне, нескінченновимірне, має 
нескінчене число різних кольорів та відтінків. 

8. Учителю потрібно створювати 
навчально-виховний простір для учнів, виходячи 
з їхніх індивідуальних особливостей, здібностей, 
задатків, нахилів, інтересів, умов життя тощо. 

9. Розуміння вчителем того, що 
особистість учня, а тим більше клас учнів, є 
нескінченно-можливою реальністю з одного 
боку, з котрою може впоратися інша 
нескінченно-можлива реальність особистість 
учителя. Таке розуміння допускає, що в 
педагогічному процесі може відбутися "все, що 

завгодно". З іншого боку у такій нескінченно-
можливій реальності як педагогічний процес 
учитель завжди може "знайти себе", реалізувати 
власні переваги, задатки, знання, ідеї і т.п., що 
сприяє його налаштуванню на оптимізм своє 
професійної діяльності, оптимізм професійного 
успіху. 

10. Уміння вчителя переводити 
розв'язування проблемних ситуацій (зокрема, 
конфліктів) із емоційно-драматичного аспекту в 
професійний. Тоді в результаті розв'язання 
конфлікту чи іншої педагогічної ситуації вчитель 
отримує ще один щабель у розвитку себе як 
вчителя-особистості. 

11. Усвідомлення й прийняття того, що 
учень як людина є вищою цінністю на землі так 
само як і вчитель й у такому розумінні учитель і 
учні рівноправні, керуватися вчителю цим у 
своїй професійній діяльності. 

12. Усвідомлення й прийняття того, що 
учень як людина й особистість цінна, цікава, 
захоплююча не обмежується межами знань із 
певного предмету, котрий викладає учитель. 
Учитель бачить і поцінує учня не в "навчальному 
просторі" а в "особистісно-життєвому". 

13. Усвідомлення й прийняття того, що учні 
різні за можливостями, задатками, характером, 
умовами, станом здоров'я, підготовкою з певного 
предмету й тому не можуть однаково успішно 
навчатися. Не можна цінити учня й будувати 
стосунки з ним тільки виходячи зі знань 
навчального предмету, старанності учня з 
предмету, котрий викладає учитель. 

14. Учитель не навчає, а живе з учнями. 
Учитель для учня – це набагато більше, ніж той, 
хто навчає читати, писати, розв'язувати і т.п., це 
рівноправний друг, якому завжди можна все 
розповісти й який завжди допоможе, це 
порадник, організатор, заступник. 

15. Відчуття вчителем того, що учні для 
нього близькі й дорогі, що їхнє життя як у школі, 
так і поза нею хвилює вчителя. Це показник 
насамперед того, що вчитель віддав багато 
зусиль, часу, енергії учням, залишив їм "частину 
свого серця", що й зробило учнів для вчителя 
"рідними й близькими". 

10.Налагодження дисципліни на уроці на 
основі розуміння учнів, на основі встановлення 
рівноправного діалогу між учителем і учнями як 
між людьми з розумінням того, що учитель й 
учні виконують різні соціальні ролі в суспільстві. 

11. Створення загально педагогічними й 
методичними засобами навчально-виховну росіл-
систему, у котрій учню чи студенту "немає куди 
подітися", він обов'язково "просоліє". У такий 
спосіб забезпечуються базові знання й уміння, 
досягаються стандарти освіти. 

12.Учитель вільно "володіє класом", як «він 
хоче, так клас себе і веде». Однак таке бажання 
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вчителя не є довільно-волюнтариським, а 
ґрунтується на повазі до учнів, орієнтується на 
граничні цінності: добро, справедливість, довіра, 
вірі, надії, гідності тощо. Тоді ділова обстановка 
на уроці й поза ним насамперед буде залежати 
від поведінки вчителя. Так для вчителя 
з'являється ситуація бахтінського "не алібі" в 
педагогічному процесі. 

13.Учитель створює діалогічні стосунки з 
учнями, визнавши тим самим, що він як людина 
рівноправний з ними. Саме в діалозі в розумінні 
М.М.Бахтіна, М.Бубера, С.Л.Франка, 
В.С.Біблера, діалозі як "гуманітарно-
гуманістичної парадигми життя" (Г.В.Дьяконов) 
учитель постає перед учнями оголеним і 
беззахисним у розумінні, що він максимально 
відкритий для учнів, бере на себе усю повноту 
відповідальності за себе і за інших, тобто, за 
учнів. Це і є ситуація "не алібі" для вчителя. 

14. Учитель як творча особистість повинна 
відчувати у роботі з учнями «радість свободи» 
(В.В.Рижов) спілкування з учнями і формувати в 
учнів таку ж радість спілкування з ним. Це 
повинно відчуватися як на уроках, так і в 
позаурочний час, що є одним з показників 
гуманістичного ставлення до учнів, до життя 
загалом. 

15.Учитель повинен зрозуміти й усвідомити 
те, що надання більше свободи й демократії в 
школі для учнів створює навчально-виховну 
ситуацію нової якості: необхідно одночасно 
формувати в учнів нову систему мотивацій, нову 
систему контролю знань і т.п. з тим, щоб 
зберегти дисципліну, зберегти "росіл-систему". 
Загалом формувати нову відповідальність учнів. 

15.Учитель у своїй професійній діяльності 
не може довго бути у стані нудьги, апатії, агресії, 
гніву, біди, горя, відкритої чи прихованої 
ворожості, злості, ненависті тощо. Учитель носій 
відкритого, світлого, чистого, справедливого, 
оптимістичного, радісного, гідного і т.д.  

16.Учитель повинен так побудувати 
стосунки з учнями, щоб ті не робили те, чого не 
хоче вчитель. Тоді знімуться багато проблем з 
дисципліною, відповідальністю учнів самі перед 
собою. 

17. Учителя не повинні нервувати і навіть 
негативно сприймати вчинки учнів, котрі йому 
не подобаються. 

18. Учитель конфлікти чи недоречності з 
учнями повинен вирішувати не в площині 
емоцій, драматизму чи фарсу, а в площині 
професійної діяльності, перевести драматично 
напружену ситуацію в професійну площину, що 
повинно бути для вчителя цікавим моментом 
його професійної діяльності, його професійного 
розвитку! 

19.Учитель повинен мати постійну потребу 
пошуку нових методів, форм, засобів навчання. 

Учитель, маючи певний рівень методологічної 
підготовки, повинен постійно виявляти, а ще 
краще прогнозувати, явища застою в навчанні й 
вихованні, виявляти причини, котрі сприяють 
цьому й відшукувати нові методи, способи, 
засоби недопущення чи виправлення ситуації. 

20. Учитель повинен вивчити мотиваційну 
систему учня до навчання й, виходячи з неї, 
впливати на учня. Для цього потрібно вивчити 
інтереси учня, його настрій, уподобання, 
переваги, цінності життя, стосунки в сім'ї тощо. 

21. Учитель повинен мати постійну потребу 
до перебудови навколишнього простору 
існування особистості учня, з тим щоб змінити 
його мотивації до навчання, чи сформувати нові. 

22. Учитель повинен відчувати постійну 
потребу в розвитку власної особистості й 
працювати в цьому напрямку, бути в стані 
ентузіазму, захоплення, задоволеності 
професійною діяльністю. 

23.Учитель не може тривалий час у 
професійній діяльності бути в стані нудьги, 
розчарування, відкритого чи прихованого гніву, 
незадоволеності, роздратованості. Незважаючи 
на труднощі життя й труднощі та проблеми 
професійної діяльності, вчитель-особистість 
повинен мати силу волі, наполегливість у 
переборенні труднощів, виходу із стресових 
ситуацій, депресій. Для цього вчителю потрібно 
володіти певними методиками саморегулювання, 
самозахисту. 

24.Учитель-особистість не повинен 
допускати власного професійного вигорання й 
при перших ознаках такого зуміти змінити 
власну особистість (П.Лушин), що буває далеко 
не просто. 
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УДК 37.013.3 

«ШКОЛА БЕЗ ИСКУССТВ – МЕРТВЫЙ ДОМ». О ПРИНЦИПАХ 
ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА УЧАЩИХСЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А.М. ТОПОРОВА 

Татьяна КУЩЁВА, Игорь ТОПОРОВ (Николаев) 
Автори статті висвітлюють основні віхи життєвого шляху просвітника, педагога та літератора А.М. Топорова 

(1891-1984). Особливу увагу приділено його педагогічній діяльності в школі алтайської комуни «Травневий ранок» в 20-30-х 
роках ХХ століття, яку часом порівнюють з яснополянською школою Л.М. Толстого. У статті подано приклади 
професійних і людських зв’язків А.М. Топорова та В.О. Сухомлинського. Проаналізовано окремі топоровські принципи 
виховання творчості учнів, доведено,що він не лише спирався на досягнення найвідоміших українських та російських 
педагогів,ай випередив деякі з їхніх методик. 

Ключові слова: А.М. Топоров, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, Л.М. Толстой, педагог-просвітитель, школа 
комуни «Травневий ранок», книга «Селяни про письменників», книга «Я - вчитель». 

Авторы статьи останавливаются на основных вехах биографии просветителя, педагога и литератора А.М. 
Топорова (1891-1984). Особое внимание уделяется его педагогической деятельности в школе алтайской коммуны 
«Майское утро» в 20-30-е годы ХХ века, которую иногда сравнивают с яснополянской школой Л.Н. Толстого. В статье 
приводятся примеры профессиональных и человеческих связей А.М. Топорова и В.А. Сухомлинского. Проанализированы 
отдельные топоровские принципы воспитания творческого начала учащихся, доказано, что он не только опирался на 
достижения величайших украинских и российских педагогов, но и опередил некоторые из их методик. 

Ключевые слова: А.М. Топоров, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, педагог-просветитель, школа 
коммуны «Майское утро», книга «Крестьяне о писателях», книга «Я - учитель». 
До предела компьютеризированный ХХI век 

поставил перед педагогами практически любой 
страны, включая Украину, задачу возобновления 
у учащихся тяги к чтению, а также обнаружил 
значительное падение их общего культурного 
уровня. Интернет и педагогические журналы в 
наши дни пестрят примерами вопиющей 
безграмотности даже, скажем, у студентов 
первого курса журналистского факультета 
Московского государственного университета. 
Так, например, Остапа Бендера в диктанте, 
проведенном с целью определения уровня их 
общей орфографической компетентности, они 
превратили в Астапа Блендера, а также выдали 
перлы вроде следующих: поциэнт (пациент), 
рыца (рыться), удастса (удастся), врочи (врачи), 
нез наю (не знаю), генирал, через-чюр и т.д. [10] 
В этой связи представляется особенно 
интересным опыт ведущих педагогов минувшего 
столетия, сталкивавшихся с подобными 
проблемами на заре советской власти.  

Одним из таковых был А.М. Топоров (1891-
1984) – выходец из беднейшей крестьянской 
семьи на Белгородчине (Россия). Его 
педагогическая работа началась в 1908 г. в 
Курской губернии, затем он учительствовал на 
Алтае, где стал организатором знаменитой 
коммуны «Майское утро». В течение 20 лет А.М. 
Топоров учил детей и обучал грамоте взрослых 
коммунаров, создал библиотеку, музей, 2 театра, 
хор и струнный оркестр. С трудом верится, но в 
деревенской школе, в первые тяжелейшие годы 
после Гражданской войны, было 50 
циммермановских скрипок! 

Кроме этого, А.М. Топоров организовал 
читки художественной литературы. «Белинские в 
лаптях» прослушали в блестящем актерском 

исполнении учителя сотни книг классиков и 
советских писателей, высказали о них 
оригинальные и глубокие замечания. 
Накопленный материал вылился в легендарную 
книгу А.М. Топорова «Крестьяне о писателях». 
Ей нет аналога в мире. Она сделала имя автора 
известным не только в СССР, но и за его 
пределами (США, Австралия, Польша, 
Швейцария и пр.), была высоко оценена 
А.М. Горьким, В.В. Вересаевым, 
К.И. Чуковским, А.В. Луначарским, 
Н.А. Рубакиным, А.Т. Твардовским, 
М.В. Исаковским и др. 

Как публицист, А.М. Топоров упомянут в 
энциклопедиях, признавался одним из лучших 
селькоров СССР. [5, с.353] Его статьи печатались 
в более чем 100 изданиях страны и за рубежом. 
[19, ч. 2, гл. 11] Он известен как библиовед, 
эсперантист, языковед, музыковед и пр.; во всех 
этих отраслях культуры и знаний имел научные 
труды, публикации. Его личные фонды имеются 
в госархивах и музеях Киева, Москвы, Санкт-
Петербурга, Николаева, Омска, Белгорода, 
Старого Оскола, Пермского и Алтайского краёв. 
Ему посвятил фильм «Майское утро» 
кинодокументалист Р.П. Сергиенко, ученик А.П. 
Довженко (ЦСДФ, г. Москва, 1988). О нем 
написаны биографические и художественные 
книги. За определенную схожесть судеб, 
ГУЛАГовское прошлое, несгибаемое мужество и 
литературный дар его называли «николаевским 
Солженицыным». [22, с. 86-93], [23, с. 34-36]. 

Последние 35 лет жизни А.М. Топорова 
связаны с украинским Николаевом, куда он 
попал, имея статус «врага народа», без права 
заниматься педагогической, литературной и 
общественной деятельностью. Тем не менее, 
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А.М. Топоров активно вникает в культурную 
жизнь города, становится членом общественных 
советов областной библиотеки и краеведческого 
музея, общественным корреспондентом ряда 
газет, занимается краеведением, пишет книги и 
учебники. Он дружит или переписывается с 
А.Т. Твардовским, М.В. Исаковским, 
С.П. Залыгиным, Б.Л. Горбатовым, 
Е.Н. Пермитиным и другими знаменитыми 
людьми.  

Второй виток славы педагога относится к 
1961 году, когда в космос полетел Г.С. Титов, 
родители которого были любимыми учениками 
А.М. Топорова в коммуне «Майское утро». Сам 
космонавт-2 называл его своим «духовным 
дедом». А Топоров становится желанным гостем 
в институтах и школах, издаются его книги: 
«Воспоминания» (1970), «Я – учитель» (1980), 
«Мозаика» (1985). Не случайно в 2000-м году 
жители Николаева назвали имя А.М. Топорова 
среди имен 10-ти величайших горожан ХХ века, 
наряду с общественным деятелем Н.Н. Аркасом, 
адмиралом С.О. Макаровым, художником А.Д. 
Антонюком, поэтом М.С. Лисянским и др. [23, 
с.5-6] 

Но главное в Топорове, что он был 
Учителем с большой буквы. Позже он напишет: 
«Человек, не любящий свою профессию, всякому 
делу обуза. Плох он и на заводе, и в поле, и в 
научной лаборатории, но хуже нет, коли 
окажется в школе. Педагог, не любящий детей, - 
нелепость». [20, с. 129]. В основе его 
собственной педагогической системы лежало 
мудрое высказывание Л.Н. Толстого из «Круга 
чтения»: «Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его». [14, с.338] 

А.М. Топоров почти сто лет тому назад 
блестяще воплотил на практике отечественную 
культурно-педагогическую традицию с ее 
приоритетом воспитания перед обучением. Его 
философско-педагогические воззрения при этом 
значительно отличались от официальной 
доктрины формирования личности. Тем самым, 
он во многом предвосхитил образ «идеальной 
школы», нарисованный В.А. Сухомлинским в 
виде «Школы радости». 

Государство, его идеологические органы и 
официальная наука относились к таким 
педагогам настороженно. Того же 
В.А. Сухомлинского не раз обвиняли в 
«абстрактном гуманизме», в том, что он «ввел 
туманное понятие, именуемое человечностью». 
[6, с. 125]. Точно так же и А.М. Топоров пережил 
времена жестокой критики, его мучили 
проверками и придирками, снимали с работы. В 
одной из докладных записок в 20-х годах 
минувшего века так говорилось о его 
педагогических методах: «Чтением, тоскливыми 
скрипичными мелодиями Чайковского и 
Римского-Корсакова учитель Топоров 

расслабляет революционную волю 
трудящихся…» [3, с. 65]. 

В ответ на злобные выпады Топоров 
продолжал много и упорно работать, исследовал 
и применял связи образования с нравственным 
воспитанием и общечеловеческими ценностями. 
Использовал такие педагогические средства, как 
познание личности ребенка, слово, общение 
детей с природой, друг с другом. Он так 
формулировал своё учительское кредо: 
«Неравнодушие – нерв педагогики. Щедрость – 
первая черта учителя. Он без оглядки отдаёт 
ученикам свои способности, умение, все свое 
время, всю свою душу. Конечно, чего-то он и 
сам не знает, а всего и не может узнать. 
Образование учителя тоже не безгранично. Но 
самоотдача его не имеет границ. Так, во всяком 
случае, должно быть…» [20, с. 129]. 

А краеугольным камнем собственной 
педагогической концепции А.М. Топоров считал 
воспитание творческого начала учащихся и 
приучение их к чтению, реализовывая эти 
принципы в школе коммуны «Майское утро». 

В 1920 году двадцать мужиков, прихватив с 
собой баб и детей, ушли из села Верх-Жилино на 
пустырь, чтобы начать новую жизнь. 
Э.Н. Горюхина, «Золотое перо России – 2008», 
писала, что это был «величайший социальный 
эксперимент, в основе которого лежала 
культурная составляющая выдающегося педагога 
Адриана Митрофановича Топорова. Подумать 
только, в 20-х годах на Алтае строились 
коровники по типу датских скотных дворов. 
Выписывались из-за границы экономические 
журналы» [2]. 

Действительно, коммуна «Майское утро» 
отличалась от других общинных организаций 
своего времени тем, что в ней культурно-
просветительская работа стояла на первом месте. 
Благодаря самоотверженной деятельности 
молодого учителя, она вошла в практику жизни 
крестьян и их детей, стала потребностью и 
зажгла в их сердцах священный огонь 
творчества. В красоте и культурных ценностях 
сам Топоров видел фундамент для развития в 
человеке, и особенно в ребенке, нравственных, 
гуманных качеств. Понимали это и коммунары 
«Майского утра». «Без культуры коммуне не 
жить, – говорили они Адриану 
Митрофановичу. – Нам нужна школа, нужны 
наука, театр, хор, оркестр, курсы, лекции. Учи и 
весели нас!».  

«Да, – писал А.М. Топоров, – так они и 
говорили: „весели нас“. И это весели понимали 
не как пустое развлекательное 
времяпрепровождение, а как способ бытия, как 
средство укрепления трудового энтузиазма, как 
мощное оружие борьбы за новую, настоящую 
жизнь» [20, с.128]. 
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Школа получила в тяжелые послевоенные 
годы всё возможное: тепло, свет, книги, бумагу, 
карандаши, чернила, даже архидефицитные 
краски для рисования. Коммуна приобрела 
библиотеку, выписывала периодические издания 
для детей, оплачивала дальние экскурсии 
школьников, а Топорову построила большой и 
светлый дом. 

Педагогическая деятельность 
А.М. Топорова в коммуне - это подвижническая 
работа энтузиаста народного образования, 
талантливого учителя-новатора. За три-четыре 
года его учащиеся не только усваивали учебный 
материал, но и свободно излагали мысли устно и 
письменно. Время его работы в школе не 
определялось расписанием. За небольшую 
зарплату он вел занятия сразу с шестью классами 
по всем предметам в две смены. Плюс 
внеклассная работа. Были и свои преимущества: 
начинать и заканчивать занятия учитель мог, 
когда ему и детям удобно. Строгого расписания, 
звонков на перемены не было. Просто, 
почувствовав усталость ребят, Топоров говорил: 
«Идите погуляйте!» Потом бил в шибало (кусок 
рельса, висевший у школы) и продолжал занятия. 
Бывало, по какой-то причине срывались они. 
Скажем, учителя вызвали в район. Возвращался 
он под вечер и видел, что время ещё не вышло. 
Снова бил в шибало, и сбегались все ученики, 
жившие неподалёку. И не один час в школе зря 
не пропадал, ребята правильно и вовремя 
питались, спали, гуляли, играли, готовили уроки. 

 Обучая коммунарских детей, А.М. Топоров 
много раздумывал над тем, что «занятия в 
большинстве школ состоят из чтения, письма, 
бесед. Редко спектакли, еще реже пение (пение, а 
не рёв, каким богаты многие школы), совсем 
редко - музыка. Искусства в школах поставлены 
халтурно. Процесс обучения, обычно, страшно 
скучен» [17, с. 70]. 

 Он где-то вычитал, что наименьшее 
количество уголовных преступлений совершают 
люди из мира культуры, и сделал свой вывод: 
«Школа без искусств – мертвый дом... Конечно, 
не все дети одарены в равной мере, но никто не 
поколеблет моей уверенности в том, что все они 
способны воспринимать творения искусства, а в 
благоприятных условиях и участвовать в 
художественном творчестве. Убежден, что это 
воспитывает их не только эстетически, но и 
этически... 

Мои ученики рисовали, лепили, вышивали, 
строили модели, делали аппликации, устраивали 
конкурсы на лучшего чтеца, писали рассказы и 
стихи, пели по нотам, играли на музыкальных 
инструментах... 

Вели они и большую краеведческую работу. 
Год за годом отправлялись в походы по району, 
собирали экспонаты, отражавшие природу, 

историю, культуру, быт сибирской деревни. 
Записывали сотни образцов словесного и 
музыкального фольклора... 

Рисование, живопись, лепка стали одно 
время повальным увлечением. В 1929 году попал 
в наши края скульптор С.Р. Надольский, автор 
знаменитого памятника «Героям 1812 года», 
украсившего Кутузовский сквер в Смоленске. 
Мы познакомились, сдружились, я пригласил его 
к себе, и он несколько месяцев гостил в коммуне, 
учил детей скульптурному мастерству. 
Сознаюсь, я и сам охотно лепил в классе вместе с 
учениками. Это подзадоривало их. Глиняные 
скульптурки обжигали для прочности в русских 
печах. Долго они украшали и школьные классы, 
и дома коммунаров. 

Грешный человек, я не особо жаловал 
частушки «про миленка», старался воспитывать 
вкусы на поэтичных народных песнях, на 
произведениях музыкальной классики, 
отечественной и зарубежной. Вы, пожалуй, 
усомнитесь: „Как? Классика в сибирской глухой 
деревне полвека назад! “ Но это было, это 
доподлинно так... Программа детского хора и 
большого хора коммуны была, как вижу теперь, 
довольно обширная. Исполняли народные песни: 
„Липа вековая“, „Из-за леса темного“, „Не белы-
то снеги“, „Вдоль по Питерской“, „Ноченька“... 
Оркестр начинал с кадрилей, полек, казачка, 
гопака, не миновал „Камаринской», „Барыни“, 
„Яблочка“, добрался до мелодичных старинных 
вальсов, до мазурки Венявского. Но постепенно 
я вводил в репертуар наших певцов и 
музыкантов романсы и арии Глинки, 
Чайковского, Бородина, Даргомыжского, 
Римского-Корсакова, Танеева, Мусоргского, 
Бетховена, Моцарта, Шумана, Массне, Гуно, 
Мендельсона, Беллини, Брамса... – всего мне и не 
вспомнить. 

В „Майском утре“ на протяжении многих 
лет действовали два театра – взрослый и детский. 
Новые постановки давались каждый выходной, 
гастролировали мы и по клубам района. 
Конечно, далеки были от совершенства наши 
актеры, художники, костюмеры, и режиссер я 
был в полном смысле слова доморощенный. Но 
зрители всегда заполняли залы, и я видел 
сочувствие их, когда страдали герои на сцене, 
слышал взрывы хохота, когда плуты, ханжи, 
развратники, тунеядцы, самодуры попадали в 
нелепые положения и получали по заслугам. На 
каждом спектакле я убеждался, что наш 
немудрящий театр учит, воспитывает, возвышает 
души крестьян. И тех, кто в зале, и тех, кто на 
сцене. С детьми мы ставили сказки, небольшие 
отрывки, инсценировали рассказы. Такие, 
скажем, как „Бежин луг“ Тургенева, 
„Мальчишки“ Чехова, „Гаврош“ Гюго» [20, 
с. 142-143]. 
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Надо ли говорить, с каким восторгом 
воспринимались все топоровские культурные 
нововведения его учениками. Один из них, С.П. 
Титов, будущий народный учитель и литератор, 
писал об этом: «Лишь позднее мне стало ясно, 
что сам учитель, работая над нами, хотел и для 
себя эстетического удовлетворения. Понимая нас 
и понуждая к искусству, иногда сердился, ругал, 
неистовствовал, сетовал, словно мы были 
виноваты, что не могли так быстро расти, 
слишком долго оставались детьми, не в силах 
были пока составить ему духовную среду». [18, 
с. 45]. 

Топоров был новатором по натуре. Ему 
претило всё схоластическое, мёртвое, оторванное 
от жизни. Он многое ненавидел в старой, 
царской школе, которая насаждала зубрежку, 
догматическое усвоение суммы разрозненных и 
нередко совершенно бесполезных знаний. Но и 
ультрареволюционные методы обучения, слепое, 
некритическое поклонение перед зарубежным 
опытом, характерное для послереволюционного 
времени, ему также претили. И он восставал 
против загибщиков от педагогики. 

Особенно проявилась у Топорова 
склонность к педагогическим новациям в 
вопросе написания его учениками сочинений. Он 
признавался не раз, что устал читать шаблонные, 
суконные, безликие творения своих питомцев. И 
метался в поисках способов раскрепощения их 
языка: «Полезнейшее наставление нашел я у 
К.Д. Ушинского: „Основание разумной речи 
заключается в верном логическом мышлении, а 
верное логическое мышление возникает из 
верных и точных наблюдений“. 

Углубившись в историю искусства, узнал, 
что все мировые классики литературы, 
живописи, зодчества, музыки зорко наблюдали 
природу, жизнь прошлого и современного мира. 
И как ни поразительна была фантазия гениев, 
они отталкивались от явлений и фактов 
действительности. Казалось, я нашел ключ: будь 
верен натуре, учись видеть, наблюдать. Это и 
положил в основу обучения школьников 
писанию сочинений... 

Всем классом мы шли, например, в лес, 
останавливались, и я предлагал: „Посмотрите 
вокруг внимательно, запомните всякую малость, 
какую увидит глаз, услышит ухо, почувствует 
кожа, нос, а потом дома напишите рассказ „В 
лесу зимой“. Дети замолкали, сосредоточенно 
наблюдали. Некоторые записывали свои 
наблюдения в тетрадки. На месте мы 
тренировались в построении фраз. Сообща 
сравнивали и „отделывали“. Одну и ту же мысль 
выражали по-разному: 

- В глубоком снегу видны следы заячьих 
ног. 

- На белом пушистом снегу написано много 
заячьих следов. 

- Строчки заячьих следов лежат на снегу. 
Большинство голосов решали, чья фраза 

лучше. Потом я спрашивал: „Кто еще заметил 
что-нибудь особенное?“ Ребята говорили о 
большом вороньем гнезде из сучьев, 
прилепившемся вон на той сосне и наполненном 
снегом; о дороге на мельницу, вдавившейся в 
снег, как в перину; о том, что из деревни 
доносится крик петуха... И так далее, да с 
каждым днем больше... 

Наблюдения захватили многих ребят. 
Натуру мы искали не только в поле и в лесу, 
брали бытовые темы: „Свадьба“, „Спектакль в 
Глушинке“, „Смычка“. Наблюдали и за людьми... 
Намечали самого колоритного человека из 
коммунаров, совместно находили его 
характерные черты, ловили любимые словечки, 
отрабатывали каждую фразу портрета. Удачное 
описание «натурщика» изумляло ребят: „Как 
живой!“ А я подчеркивал, что всякое 
художественное произведение радует, если оно 
правдиво.  

Среди детских сочинений были рассказы, 
сказки, дневники, письма, портреты, 
инсценировки, стихи. У одних авторов 
преобладали описания, у других – диалоги, 
третьи пользовались и тем и другим. Одни 
нагромождали художественные детали, другие 
ограничивались двумя-тремя меткими штрихами, 
третьи копировали натуру. Тут им 
предоставлялась полная свобода... Вырастут дети 
физически, вырастет и их мысль. Они 
навострятся видеть типичное в жизни, 
систематизировать наблюдения, усиливать их 
светом больших идей. Наконец, к достоинствам 
писания сочинений с натуры нужно отнести и то, 
что они увлекают учащихся... 

О своем опыте развития мышления и речи 
учащихся я написал... пространную статью. 
Приложил к ней более 400 детских сочинений, 
но увидели свет, разумеется, лишь единицы из 
них... Год спустя в Москве вышел сборник 
„Свободные сочинения и детское творчество“. В 
него включили фрагменты из моей работы...» 
[20, с. 135-138]. 

Приобщение коммунарских детей к 
искусствам, новая методика развития их речи - 
всё это привело педагога к мыслям об 
индивидуализации воспитания школьников. В 
одной из статей он писал: «Натуралисты говорят, 
что в природе нет двух экземпляров, абсолютно 
похожих друг на друга. Это верно и в отношении 
людей. Отсюда понятно и требование педагогии 
- сделать воспитание человека индивидуальным. 
Истинное воспитание таким только и может 
быть, так как в каждом человеке важно уследить 
и развить не только то, чем он похож на других 
людей, а и то, чем от них отличается, чтобы его 
исключительное дарование не пропало даром для 
общества» [17, с. 72]. 
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Постепенно он стал, по выражению того же 
С.П. Титова, «следопытом детских душ», 
которому «хотелось узнать: к кому природа 
оказалась благосклонна, кому забросила в душу 
излишек своих даров, какими делами зажечь 
ученика, чтоб затеплился в его сердце огонек 
интереса?». [18, с.41] 

А.М. Топоров обогнал свое время, соединив 
обучение детей с каждодневным трудовым 
воспитанием. Ультрареволюционная педагогика 
объявляла ручной труд буржуазной 
принадлежностью, а он утверждал: «Считаю: 
ручной труд - крупное достижение 
педагогической мысли. Всеми мерами 
необходимо насаждать его в советской школе» 
[20, с. 73]. И добавлял: «Народная педагогика в 
основе своей справедлива, мудра. Не зря сказано, 
что праздность – мать всех пороков. Только в 
труде дети получают здоровое нравственное 
воспитание, растут порядочными, скромными, 
послушными, сильными, честными, чистыми...» 
[20, с. 141]. 

В школе «Майского утра» труд был основой 
учебы и воспитания. Ребятам выделили особое 
многоотраслевое сельское хозяйство с 
подсобными мастерскими. В крестьянстве дети 
всегда росли в труде, теперь же он приобрел 
новый характер. По-прежнему не был игрой, не 
был баловством, а был жизненной 
необходимостью для семьи и для общества. Это 
приучало школьников к порядку, дисциплине, 
аккуратности. Вместе с тем работа лишилась 
батрацких черт, она не изматывала детей, стала 
творческой и увлекательной. Когда, к примеру, 
ученики садились на трактор, то это вызывало 
зависть сверстников и уважение взрослых. И для 
Топорова, и для взрослых коммунаров 
показалось бы чрезвычайным происшествием 
нарушение школьниками учебной или трудовой 
дисциплины. За 12 лет его работы в коммуне не 
было ни одного случая серьезного нарушения 
этой дисциплины его воспитанниками. А как 
гласит чешская народная пословица: «школа без 
дисциплины - все равно, что мельница без воды». 

Годы спустя эти мысли разовьет В.А. 
Сухомлинский: «Только труд во всей его 
многогранности, направленный на познание, 
освоение мира, на самовыражение, 
самоутверждение личности в творчестве, только 
насыщение свободного времени трудом, 
обогащающим духовную жизнь, может дать 
человеку счастье» [12, с. 475]. 

Эти два человека не были лично знакомы, 
однако А.М. Топоров в свое время подготовил и 
опубликовал большую и доброжелательную 
статью о коллеге «Великий педагог из Павлыша» 
[13]. Много говорил о нем в семейном и 
дружеском кругу. Имеется указание и на то, что 
В.А. Сухомлинский, в свою очередь, был 

неплохо осведомлен о многосторонней 
деятельности Топорова, о его книге «Крестьяне о 
писателях». Сохранились несколько его писем 
николаевскому ученому Е.Г. Мирошниченко. В 
одном из них читаем: «Я хорошо помню эту 
книгу еще по довоенному изданию. Всё, о чём он 
рассказал в своей книге и что делал в своем селе, 
всегда казалось мне изумительным, 
необычным... Настоящая сельская школа всегда 
была очагом мысли, культуры. Подлинный 
педагог является искрой, зажигающей в 
человеческих сердцах любовь к прекрасному» [9, 
с. 135]. 

Топоров и был таким «подлинным 
педагогом». И вполне возможно, что корни 
революционных идей В.А. Сухомлинского и его 
единомышленников уходят частично в 20-е годы, 
в школу алтайской коммуны «Майское утро». 

Подытожить педагогическую деятельность 
А.М. Топорова в наиболее продуктивный период 
его жизни можно упоминанием о том, что 
исследователи иногда сравнивают скромную 
школу коммуны «Майское утро» с 
Яснополянской школой Л.Н. Толстого [11]. 

Несомненно, его вклад в педагогическую 
науку мог быть куда большим, если бы Топорову 
не был приклеен в свое время ярлык 
контрреволюционера. Его педагогическая 
деятельность была прервана в возрасте 46 лет. В 
1937 году Топоров был осужден по 
несправедливому обвинению, отбывал наказание 
в ГУЛАГе. После реабилитации в школу не 
вернулся, ограничившись публицистической 
деятельностью. Так и не нашли своего издателя 
его оригинальные учебники по изучению 
русского языка, международного языка 
эсперанто, технике игры на скрипке и пр. 

Нельзя сказать, что учитель А.М. Топоров 
всё и всегда делал образцово. Конечно же, он 
был сыном своего времени, случалось и сплеча 
рубил, был излишне самонадеян, скор на 
выводы. Так, однажды он написал полемическую 
статью, в которой доказывал, что пора бы 
заменить школьные учебники школьной газетой 
[16, с. 98-102]. Но в главном всё же оставался 
убежденным просветителем, народным 
учителем. По словам российского литератора и 
общественного деятеля Н.С. Игрунова, «Топоров 
знал, что делал: он звал народ вверх! И в этом 
всем нам наука» [4]. Приведем и слова 
публициста В.В. Глотова: «Мы можем с 
уверенностью сказать: в лице А.М. Топорова мы 
имели по существу первого советского 
просветителя, причем такого масштаба, 
превзойти который не удалось никому… Идея 
приобщения народа к мировой культуре была 
воплощена Топоровым на небольшом 
пространстве, но столь блистательно и глубоко, 
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что до сих пор поражаешься тому, чего может 
достигнуть один человек!» [21, с. 3]. 

Творческое наследие А.М. Топорова 
привлекало и привлекает внимание 
общественности. Разработанная им система 
обогатила педагогическую науку новаторскими 
идеями, внесла вклад в теорию и практику 
образования и воспитания, вызвала позитивный 
отклик у современников и педагогов 
последующего поколения: В.А. Сухомлинского, 
николаевских ученых Т.К. Пересунько, 
Е.Г. Мирошниченко, сибирячек О.М. Потапчук, 
И.И. Плехановой, руководителя 
«Международного центра гуманной педагогики» 
Ш.А. Амонашвили, его ближайших 
сподвижников из СНГ и многих других. 

В Белгороде и Николаеве открыты 
мемориальные доски, проводятся Топоровские 
чтения, где в числе прочего обсуждаются его 
педагогическая система и опыт школьной 
работы. Администрация Алтайского края и 
Алтайская государственная академия 
образования имени В.М. Шукшина в 2010 году 
учредили Всероссийские чтения 
«Педагогическое наследие Степана Павловича 
Титова». Здесь отдается дань памяти 
воспитателю этого педагога А.М. Топорову. В 
селе Верх-Жилино Алтайского края, где он 
трудился, создан и активно работает школьный 
педагогический музей. На его базе проводятся 
Топоровские читки с участием представителей 
педагогической и культурной общественности 
Алтая. В школе также открыта памятная доска в 
его честь, бывают многочисленные гости и 
делегации. 

Хотелось бы, чтобы и в нашей стране чаще 
вспоминали этого учителя-новатора, хотя, 
разумеется, практику его педагогической работы 
невозможно полностью перенести на 
современную почву. В письме к Топорову 
писатель и журналист А.А. Аграновский 
высказался так: «Думаю, что широкого 
распространения Ваш опыт не мог и не может 
получить. Он действительно неповторим и 
уникален... Сколько ни сетуй по этому поводу, 
сколько ни издавай приказов, сколько ни 
призывай распространять, тут надобен прежде 
всего талант... Если же формально взяться 
распространять Ваш опыт (или опыт Макаренко, 
Сухомлинского), то ничего хорошего из этого 
получиться не может... Без дарования, без 
отблеска таланта, без истинного горения выйдет 
еще одно мероприятие, и только» [24, с. 309-
310]. 

Отсюда и вывод: современному педагогу 
нужно просто попытаться жить, как эти великие 
учителя, принять меру их труда, работать в 3 
смены, не требуя за это наград, отказаться от 
стереотипов, соблазнов, искать новое, своей 
нравственностью соответствовать их 

нравственности, а главное - очень, очень любить 
детей. Лишь тогда можно повторить их опыт, 
лишь тогда заработает их методика. То есть, 
должно происходить воспроизводство духовной 
традиции. Подобное должно воспитываться 
подобным, а не самой по себе методикой, хотя 
бы и самой передовой в мире. 
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УДК 378.1 

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА-ТВОРЦА В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ 
В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

Николай ЛУКОМЕЦ (с. Дереёвка, Кировоградская обл.) 
У статті автор підкреслює значущість ідей В.О. Сухомлинського у вихованні сучасної Людини-творця, ділиться 

спогадами про зустрічі з педагогом, про його особистісних якостях, досвіді навчання шестиліток за методикою 
Павлиської середньої школи; радить перечитати праці директора школи, вченого, мислителя, талант, жага творчості і 
воля якого дозволяють і сьогодні залишатися ключовою фігурою на педагогічному Олімпі. 

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, особистість, Людина-творець, виховання, Павлиська середня школа. 
В статье автор подчеркивает значимость идей В.А. Сухомлинского в воспитании современного Человека-творца, 

делится воспоминаниями о встречах с педагогом, о его личностных качествах, опыте обучения шестилеток по методике 
Павлышской средней школы; советует перечитать труды директора школы, ученого, мыслителя, талант, жажда 
творчества и воля которого позволяют ему и сегодня оставаться ключевой фигурой на педагогическом Олимпе. 

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, личность, Человек-творец, воспитание, Павлышская средняя школа. 
Способны ли мы сегодня понять, что 

совершил этот физически тщедушный человек, у 
которого война отобрала здоровье, но не в силах 
была отобрать таланта, воли и жажды 
творчества? У него было то, чего не имели 
другие: неиссякаемый источник любви к 
человеку, к своим воспитанникам, жажда засеять 
в их души высокие человеческие качества. И его 
искреннее признание «сердце отдаю детям» было 
не ради красного словца, а сущностью его как 
человека и творца, созидательной сущностью. 
Как никто другой, он сумел просто и ясно 
изложить мысли и идеи в области дидактики, 
воспитания и школьного строительства, которые 
опережали время, и которыми он был 
переполнен до края. Например, 
В.А. Сухомлинский одним из первых в 
отечественной педагогике гуманное отношение к 
ребенку рассматривал как «понимание учителем 
той простой и мудрой истины, что без 
внутренних духовных усилий ребенка, без его 
желания быть хорошим немыслима школа, 
немыслимо воспитание. Настоящий мастер 
воспитания и понукает, и заставляет, и 
принуждает, но делает это так, что в детском 
сердце никогда не угасает этот драгоценный 
огонек – желание быть хорошим. Подлинная 
гуманность педагога означает мастерство, 
искусство, умение пробудить у ребенка мысль о 
том, что он еще не стал таким, каким может и 
должен стать» [1, с. 92]. 

Он один сделал то, чего не смогла 
осуществить Академия педагогических наук: 
обобщить и приумножить достижения советской 
школы до и послевоенного периода, которые на 
то время были одними из передовых в мире: 

«Школа будущего должна как можно полнее 
использовать для гармонического развития 
человека все, что дает природа и что может 
сделать человек, для того, чтобы природа 
служила ему» [2, с. 109]. «Главная задача 
школы – дать ученикам глубокие, прочные 
знания основ наук, научить ориентироваться в 
важнейших отраслях современного 
производства; сочетать теоретические знания с 
практическими умениями в таком направлении, 
чтобы в полной мере раскрывались 
индивидуальные задатки, способности и 
наклонности» [2, с. 24]. 

То, что мы победили в Великой 
отечественной войне, первыми проложили путь в 
космос – во многом заслуга нашей школы. Это 
признавали американцы, изучая наш опыт. А мы 
так огульно растеряли его в переходный период 
от социализма к капитализму! В СССР давалось 
качественное образование и воспитание. Каждый 
воспитанник готов был послужить людям и 
своей стране. Родину мы искренне любили. И 
было за что. Образование, среднее и высшее, 
было не только бесплатным, но и 
востребованным. У студентов и учащихся был 
стимул к учебе: учиться престижно – это нужно 
мне и государству, которое было гарантом 
трудоустройства выпускника. Вспомните: после 
института давали направление на работу. 
Некоторые благоустроенные мещане 
возмущались по поводу этого «неудобства». 
Боялись великих строек, периферии, палаточных 
городков с «удобствами за кустом». А те, кто не 
трусил, в большинстве своем находили себя как 
личности, росли профессионально, приносили 
пользу себе и обществу. Конечно, слишком 
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идеализировать не стоит, недостатков хватало, 
но жизнь все-таки была интереснее, 
содержательнее, имела смысл, здравый 
стержень. Люди жили и работали не ради того, 
чтобы выжить, а чтобы утвердить себя. Не 
требовалось кого-то расталкивать локтями, 
чтобы достичь цели. 

Сегодня важно ориентироваться на идеал, 
бороться за человека, не уронить достоинства, 
своей человеческой сущности. А наследие 
В.А. Сухомлинского – источник веры в 
Человека, любви к нему, путей воспитания 
человеческой мудрости. Это настоящий кладезь 
чистых идей и мыслей. Только прикоснись, 
вникни, испей – и захочется жить и работать еще 
лучше, найти силы и возможности, чтобы 
отыскать путь к душе воспитанника, как бы 
труден он ни был. И это не славословие к 
удобному случаю – это истина. Не случайно же 
В.А. Сухомлинский до сих пор так почитаем, а 
его идеи и практика используются во многих 
странах. А там чего-то случайного, 
непрагматичного не примут, не возьмут на 
вооружение – им нужна гарантия успеха. Тем 
более, что он был не обычным теоретиком, а 
практиком-теоретиком. Поэтому и оппонентам 
его нечем крыть: против теории, воплощенной в 
жизнь, не поспоришь. 

Благодаря личным связям Н.И. Кодака с 
В.А. Сухомлинским, Дереёвская средняя школа 
одной из первых начала перенимать опыт у 
павлышан по вопросам обучения. Так, например, 
отработав вслед за ними методику работы с 
шестилетками, мы первыми на Украине начали 
обучать их в первом классе. Это ответственное 
дело поручили молодой талантливой 
учительнице Н.И. Кирнос. Эксперимент 
состоялся. Наш опыт обучения шестилеток 
изучался областным Институтом 
усовершенствования учителей и инспекторами 
методического отдела. Со временем на Украине 
стало нормой – обучать детей в школе с шести 
лет. Подтверждение этому мы находим в Школе 
под голубым небом, которую 
В.А. Сухомлинский организовал в Павлышской 
средней школе: «Школа под голубым небом 
учила, как открывать перед детьми окно в 
окружающий мир, и эту науку жизни и познания 
стремились донести до всех учителей. Мы 
советовали им: не обрушивайте на ребенка 
лавину знаний, не стремитесь рассказать на 
уроке о предмете изучения все, что вы знаете – 
под лавиной знаний могут быть погребены 
пытливость и любознательность. Умейте 
открыть перед ребенком в окружающем мире 
что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек 
жизни заиграл перед детьми всеми красками 
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, 
чтобы ребенку захотелось еще и еще раз 
возвратиться к тому, что он узнал» [3, с. 33; 4]. 

Новые времена требуют новых песен, таких, 
которые подхватила бы вся страна. Приходит 
время принимать кардинальные решения, делать 
толчок вперед. Разрозненными усилиями, скорее, 
сложно будет что-то изменить. Нужна 
ЛИЧНОСТЬ, Данко, который факелом своего 
сердца зажжет сердца людей и выведет их из 
тупика. 

Назрело время делать обобщения и намечать 
перспективы работы школы в новых условиях 
достижений науки и техники. Попытки 
делаются, но масштабной, яркой картины не 
получается. Не потому ли, что не появилась пока 
личности типа В.А. Сухомлинского?  

За рубежом сегодня появляется много 
интересной педагогической литературы. Данный 
опыт следует грамотно перенимать и 
использовать. Но между нами «дистанция 
огромного размера». Мы живем, работаем, 
думаем по-другому. Поэтому востребована 
личность, знающая наши условия жизни, 
способная обобщить, разложить все по 
полочкам. Существует социальный заказ на 
такую личность. Но придет ли она, явится ли, 
дадут ли ей взрасти? 

А может быть, нет нужды ждать Мессии? 
Необходимо перечитать труды 
В.А. Сухомлинского и взять на вооружение, 
использовать его идеи в новых условиях? 

В начале статьи в характеристике 
внешности В.А. Сухомлинского я употребил, 
казалось бы, неуместное выражение 
«тщедушный». Но ведь таким его сделала война! 
Она закончилась, но не для фронтовиков. Она 
неотрывно присутствовала в них ранами, 
осколками, всевозможными недугами. Из-за 
слабого здоровья Василий Александрович 
прожил всего 52 года. В расцвете творческих сил 
ушел из жизни, а подари ему судьба еще хоть 
немного, мог бы дать человечеству неожиданные 
открытия в области воспитания личности. 

В один из периодов своей трудовой 
деятельности я работал секретарем райсовета. 
Василий Александрович был членом райкома 
партии и депутатом районного областного 
совета. Был человеком очень обязательным. 
Бывало, позвоню ему и попрошу выступить на 
заседании сессии. Если он в пределах района, ни 
в коем случае не откажет, не станет уповать на 
занятость. Какая бы повестка дня ни была, он 
потихоньку выходил за трибуну и тихим ровным 
голосом, чуть монотонно, но убедительно 
ратовал за воспитание подрастающего 
поколения, его моральный облик. О том, что 
старшие обязаны давать положительный пример 
для подражания, о взаимодействии семьи и 
школы, производства и школьного коллектива. 

А ведь не будь Василий Александрович 
участником боевых действий, не получи он 
тяжкие ранения и контузию, выглядеть бы ему 
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крепким человеком, как его братья Сергей и 
Иван. Но уж такова судьба защитника Родины – 
либо погибнуть в бою, либо стать инвалидом и 
страдать от фронтовых ранений. А если кто-то 
вернулся с войны относительно здоровым, то 
это, скорее, исключение, чем правило. Василий 
Александрович свое слабое физическое 
состояние восполнил другим: вспыхнул звездой 
первой величины на педагогическом горизонте, 
которая до сих пор воссияет, не угасая. 

В.А. Сухомлинский обладал несомненным 
писательским талантом, мастерски излагал 
мысли и чувства на письме. Мы должны быть 
ему благодарны за это. Неисчерпаем кладезь его 
идей и новаций, которые вошли в классику 
педагогической мысли на века: «переориентация 
образовательного процесса от модели «школы 
научения» к «школе мышления», приобщающей 
ученика к первоисточнику мысли – миру 
природы; трактовка обучения как эмоционально 
насыщенного процесса самостоятельного поиска 
знаний – учить ребенка учиться, дать 
почувствовать радость умственного труда, 
радость познания, радость успеха в учении как 
источника внутренних сил ребенка, рождающих 

энергию для преодоления трудностей; придание 
воспитывающего смысла обучению: воспитание 
ума, воспитание памяти (гармония мысли и 
усилий памяти), воспитание привычки 
«трудиться умственно», – как ощущение 
внутренней свободы, гармонии с самим собой 
[5]. 
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ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТКА ТА РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ 
УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ ЗА В.О. СУХОМЛИНСЬКИМ 

Ірина МАЛЕНКО (Олександрія) 
У статті розглядаються питання, пов'язані із розвитком особистості підлітка у колективі, роллю спілкування учнів 

в умовах колективу, які хвилювали видатного педагога В.О.Сухомлинського. 
Ключові слова: особистість, розвиток, виховання, педагог, підліток, юнак, колектив, спілкування. 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием личности подростка в коллективе, роли общения 

учащихся в условиях коллектива, которые волновали выдающегося педагога В.А.Сухомлинского. 
Ключевые слова: личность, развитие, воспитание, педагог, подросток, юноша, коллектив, общение. 

Сучасне українське суспільство переживає 
складний період свого саморозвитку, позначений 
труднощами перехідного періоду, коли 
демократичні, гуманістичні цінності 
утверджуються суперечливо і надто повільно. Це 
зумовлює падіння моралі, культури 
взаємостосунків між людьми, відсутність у 
молодого покоління єдності цілей, високого 
рівня міжособистісного спілкування, 
згуртованості, внутрішньої дисципліни. 

Особливо гостро ця проблема 
простежується в професійно-технічних 
навчальних закладах, адже більшість учнів 
приходить із сільської місцевості, де труднощі 
перехідного періоду є видиміші. Такі учні є 
більш замкнутими та становлять дещо 
відокремлену ланку. Відокремившись від 
колективу, вони опиняються в соціально-
психологічному вакуумі, що значно ускладнює їх 
розвиток, перешкоджає формуванню досвіду 

спілкування у колективі, що є необхідним 
чинником соціалізації особистості кожного учня. 

Професійно-технічна освіта має забезпечити 
виховання особистості в колективі, що є 
втіленням закономірностей розвитку суспільства, 
адже в колективних взаєминах створюються 
умови для соціально-психічного розвитку 
особистості. 

Педагогічна теорія виховання в колективі 
створювалася зусиллями багатьох вітчизняних 
педагогів і психологів. Погляди на проблеми 
колективу відобразили сутність суспільних 
культурно-історичних процесів розвитку освіти у 
радянський і пострадянський періоди, тому 
теорію і методику колективного виховання 
необхідно розглядати в історичній перспективі. 

З перших років створення радянської школи 
однією з центральних її завдань було створення 
згуртованого колективу учнів. В «Основних 
принципах єдиної трудової школи» 
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підкреслювалося, що «у вихованні першим 
завданням є створення шкільного колективу, 
зміцненого радісним і міцним товариством ...». 

Необхідність розвитку колективізму в учнів 
в умовах цілеспрямованої навчально-виховної 
роботи широко пропагували А.С.Макаренко, 
М.К.Крупська, С.Т.Шацький, А.В.Луначарський, 
В.О.Сухомлинський, Є.І.Синиця, О.В.Киричук, 
М.Ю.Красовицький, І.К.Матюша та інші видатні 
педагоги і громадські діячі. 

Основною метою виховання, вважав 
А.В.Луначарський, має бути всебічний розвиток 
такої особистості, яка вміє жити в гармонії з 
іншими, яка вміє товаришувати, яка пов'язана з 
іншими соціальними співчуттям і думками. «Ми 
хочемо, – писав він, – виховати людину, яка була 
б колективістською в наш час, жила б 
суспільним життям набагато більше, ніж 
особистими інтересами» [1]. У той же час він 
відзначав, що тільки на основі колективу можуть 
бути найбільш повно розвинені риси людської 
особистості. Виховуючи індивідуальність на базі 
колективізму, необхідно забезпечити єдність 
особистої та громадської спрямованості, вважав 
А. В. Луначарський [1]. 

Н.К.Крупська дала всебічне обґрунтування 
переваг колективного виховання підлітків. У 
своїх численних статтях і виступах вона 
розкрила теоретичні основи і показала конкретні 
шляхи формування учнівського колективу. 
Н.К.Крупська розглядала колектив як 
середовище розвитку особистості і надавала 
великого значення організаційній єдності учнів в 
умовах колективної діяльності. 

Теорія колективного виховання отримала 
практичне втілення в досвіді перших шкіл-
комун. Однією з таких шкіл керував 
С.Т.Шацький. Він на практиці довів можливість 
організації учнівського колективу і підтвердив 
дієвість первинного колективу як ефективної 
форми організації вихованців, що відкриває 
широкі перспективи для всебічного розвитку 
особистості кожного учня. Досвід перших шкіл-
комун мав великий вплив на становлення 
колективістської системи виховання в масштабах 
всієї країни. 

Особливо вагомий внесок у розробку теорії і 
практики колективу вніс А.С.Макаренко. Саме 
він першим у педагогічній діяльності запровадив 
ідею колективного творчого виховання як 
цілісну завершену систему. А.С.Макаренко 
залишив нам невичерпне джерело педагогічної 
спадщини, адже ретельно вивчаючи та 
аналізуючи його твори, можна знайти ґрунтовну 
відповідь на найсучасніші педагогічні запитання. 

Творчий розвиток ідеї А.С.Макаренка 
знайшли у роботах Т.Є.Коннікової, 
Л.І.Новікової, А.Т.Куракіна, А.В.Мудрика, 
М.Ю.Красовицького та ін. 

Зразком формування особистості в 
колективі, розкриття значення спілкування в 
колективі слугує сьогодні спадщина видатного 
українського педагога, гуманіста Василя 
Олександровича Сухомлинського (1918-1970). 

В.О. Сухомлинський є продовжувачем 
соціально-педагогічного вчення А.С.Макаренка 
про колектив. Одна із перших його книг 
називалась «Виховання колективізму у 
школярів». 

В.О. Сухомлинський був сміливим 
новатором у галузі оновлення змісту освіти. Він 
узагальнив багаторічний досвід навчально-
виховної роботи Павлиської середньої школи. 
Розповідаючи про зусилля педагогічного 
колективу у вихованні всебічно розвиненої 
людини, В.О.Сухомлинський, в першу чергу, 
говорить про розвиток особистості в колективі. 

Василь Олександрович Сухомлинський 
розглядав колектив як засіб морального і 
духовного розвитку особистості учня. У 
колективі створюється єдність суспільного й 
індивідуального. Найбільше виховне значення 
має цілісний колектив, у якому учнів об'єднані 
прагненнями до суспільно значимих цілей і 
моральних ідеалів. «Мудра влада колективу» 
(В.О. Сухомлинський) допомагає особистості 
подолати риси егоїзму, байдужості, визначити 
громадянську позицію, брати участь у творчій, 
гуманістично спрямованій діяльності на благо 
інших людей. 

Система виховання В.О. Сухомлинського – 
приклад класичного рішення найважчих 
соціально-моральних проблем підліткового та 
юнацького віку. Успіх цієї системи у значній мірі 
обумовлені тим, що В.О. Сухомлинський 
будував відносини дорослих, підлітків і юнаків 
саме на нормах моралі дорослих соціалістичного 
суспільства і знайшов організаційні форми життя 
колективу, засновані на нормах демократичності, 
норми пошани, рівності, взаємної допомоги і 
довіри найяскравіше втілені в колективних 
обговореннях різних питань. Під час цих 
обговорень педагогічні працівники і учні були в 
рівному положенні, а коли ухвалювалося 
рішення, воно було законом для всіх. 
Порушувати його не мали права і дорослі. 
Жодної проблеми двох моралей не існувало і 
існувати не могло, оскільки мораль була єдиною 
для всіх. Саме у цих умовах колектив набуває 
величезної сили і стає вихователем кожного його 
члена. У співпраці підлітків один з одним і з 
дорослими у В.О. Сухомлинського, по-перше, 
визначалися цілі, завдання і позиція колективу в 
різних питаннях, по-друге, протікала вся 
практична діяльність і конкретні відносини, 
самостійність підлітків існувала у вигляді 
колективної і особистої суспільно-корисної 
діяльності, результати якої були в однаковій мірі 
необхідні всім і кожному. Саме це забезпечувало 
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інтенсивний розвиток соціально-моральної 
дорослості підлітків в суспільно правильному 
напрямі. 

Джерело величезного особистого авторитету 
В.О. Сухомлинського – пошана особи і 
колективу. Через систему перспективних цілей 
він прагнув зробити життя учнів сьогодні, завтра 
і в майбутньому суспільнокорисним, цікавим, 
радісним і вірив в бажання та уміння підлітків 
допомогти йому в цьому. Їх сьогодення було 
спрямоване в майбутнє, а необхідна для 
майбутнього соціальна дорослість формувалася в 
сьогоденні через дорослі способи соціальної 
взаємодії підлітків з людьми і на основі 
соціально моральних цінностей, специфічних для 
радянського суспільства. Система виховання 
В.О. Сухомлинського, є по її принциповій суті 
демократичною не тільки завдяки високим цілям, 
але і етичному стрижню – пошані особи. Це – 
головне, на нашу думку, чого так не вистачає 
нашим учням сьогодні. 

Виховання особистості в колективі, через 
колектив і для колективу обов'язкова і необхідна 
умова розвитку соціально-моральної дорослості 
підлітка в суспільно правильному і цінному 
напрямі. Чим багатше колективні зв'язки підлітка 
і ширше його співпраця з однолітками і 
дорослими в різних видах суспільно-корисної 
діяльності, тим більша кількість соціально 
значущих цінностей він засвоюватиме, тим 
багатше буде його особистість. 

Найскладнішим моментом у діяльності 
учнівського колективу і за часів 
В.О.Сухомлинського, і сьогодні є гармонія 
інтересів особистості і колективу. Видатний 
педагог виступав проти підпорядкування окремої 
особистості колективу, виключав будь-які форми 
конформізму: «як всі, так і я», «колектив завжди 
правий» тощо. Колектив, на його думку, стає 
дійовою силою лише тоді, коли особа вкладає 
сили своєї душі в іншу людину, турбується про 
неї. 

Поряд з суспільно-корисною діяльністю 
особистості в колективі, Сухомлинський В.О. 
особливу увагу приділяє спілкуванню учнів у 
колективі: «Якою стане людина, залежить від 
того, яка вона в спілкуванні з іншими людьми, 
які думки викликає у неї це спілкування і до чого 
це направляє її волю» [5, с. 481]. 

Передусім, Василь Олександрович 
наголошує, що без таких цінностей як краса, 
емоційна глибина, духовні повнота і багатство, 
ідейна насиченість спілкування – неможливі 
самопізнання і самовиховання в житті колективу. 
За Сухомлинським, людське спілкування – це 
надзвичайно широке, багатогранне задоволення 
потреби людини в людині. Завдання виховання 
колективу – зробити це спілкування таким, щоб 
воно покращувало особистість, вигострювало її 

моральну красу, щоб від спілкування з 
товаришами людина відчувала радість, 
непереборне бажання бути разом з людьми» [5, 
с. 481]. 

Саме під час спілкування в колективі, на 
думку педагога, набувається цінний життєвий 
досвід, формується система моральних 
цінностей, що передбачає «багатоманітність, 
спільність та різноманітність інтересів 
вихователів, вихованців, загальне задоволення 
духовних потреб, взаємне збагачення і передачу 
ціннісних орієнтацій» [7]. Це і є, за 
В.О.Сухомлинським, – риси учнівського 
колективу. 

Переконливою думкою В.Сухомлинського є 
те, що спілкування облагороджує, коли учні 
об'єднуються для творення краси. Це 
багатогранна діяльність, яка включає і фізичну 
роботу, і подолання труднощів, і 
взаємодопомогу, і співпереживання, і захоплення 
красивим і благородним, і переживання 
небезпеки, і вміння поділитися з товаришем 
шматком хліба, і безкорисливий вчинок наодинці 
з власною совістю, і боротьба проти зла і 
неправди, і готовність взяти на себе 
відповідальність за негожий вчинок товариша. 

Ось у цьому і полягає одна з великих 
таємниць, а разом з тим і одна з найпростіших 
істин у вихованні колективу: справжню насолоду 
людським спілкуванням учні повинні 
переживати тому, що вони є активними 
творцями краси. 

Великий виховний зміст насолоди людським 
спілкуванням Василь Олександрович вбачає в 
тому, що в підлітковому віці і особливо в ранній 
юності людина несе в колектив свої думки і сама 
йде в колектив за думками. 

Враховуючи думку великого педагога, ми 
притримуємось того, що важливим для 
формування справжнього людського 
благородства є те, щоб педагог був чуйним 
диригентом оркестру, ім'я якому – колективна 
думка! Як необхідно, щоб людське спілкування в 
підлітковому віці і ранньої юності було 
колискою думки і переконань кожної 
особистості! Все це в навчальному закладі 
залежить від педагогічних працівників; зокрема, 
від того, які думки про навколишній світ зуміли 
вони заронити в свідомість учня, як зуміли 
пробудити бажання прочитати саме ту книгу, 
статтю, яка необхідна. 

Використовуючи поради 
В.О.Сухомлинського, ми прийшли до висновку, 
що багате, ідейно повноцінне людське 
спілкування можливе в колективі тільки тоді, 
коли в підлітковому віці людина замислилася 
над питаннями: у чому сенс життя? Для чого я 
живу на світі? У чому суть добра і зла? Ці думки 
ще неясні і не до кінця усвідомлені, хвилюють, 
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тривожать; і якщо ви справжній педагог, ви 
знайдете вірний шлях до того, щоб в якусь 
хвилину підказати підліткові, що саме його 
турбує. 

Ці хвилювання, тривоги, питання і несуть 
підлітки, юнаки та дівчата в колектив, 
сподіваючись знайти тут подих свіжого вітру для 
вогнища своїх роздумів. Якщо підлітки йдуть з 
такими питаннями в колектив, це означає, що 
виховання поставлено правильно, а колектив 
здатний стати могутнім знаряддям виховання [5, 
с. 484]. 

Щоб ваші учні поставили в колективі ці 
сокровенні питання, розкрили свою душу, 
неприпустимі «заорганізованность», 
«запланованість» – інакше кажучи, формалізм, 
штучність, прагнення залізти в душу людини, 
спонукати його до того, щоб він на людях 
відкрив те, що йому дорого. Розкіш душевного 
спілкування – надзвичайно ніжна область 
людського серця, і торкатися до цієї області 
потрібно обережно. Педагог повинен тактовно, 
непомітно спонукати до висловлення тих думок, 
які хвилюють людину, але їм самим ще не до 
кінця осмислені. Потрібно знайти такі слова 
(сказати або прочитати по книзі), щоб людина 
пережила подив перед істиною. 

Це ціла книга педагогічної мудрості і для 
цього педагог повинен постійно працювати над 
самовихованням, адже потреба в 
самовдосконаленні виникає у громадській, 
трудовій і навчальній діяльності, коли досягнуто 
певного рівня свідомості й самопізнання, 
вироблено здатність до самоаналізу і самооцінки, 
коли усвідомлюється необхідність відповідності 
особистих якостей поведінки вимогам 
суспільства [4, с. 304]. 

Професійне самовиховання спрямоване на 
реалізацію педагогом себе як особистості. 
Прагнення до самовдосконалення, самоосвіта є 
важливими чинниками професійного зростання 
педагога, що забезпечують розширення його 
творчих можливостей, пізнавальних інтересів та 
формування творчої індивідуальності. 

Ф.А.В.Дистервег у «Посібнику для 
німецьких вчителів» пише, що метою всього 
життя педагога має бути прагнення «ніколи не 
залишати найшляхетнішу та найвеличнішу 

справу самоосвіти», бо «лише доти ти здатен 
дійсно виховувати та навчати інших, поки сам 
продовжуєш працювати над власним вихованням 
та освітою» [2, с. 136-203]. Він радив педагогам 
вивчати історію і літературу, читати праці, 
присвячені своєму предмету, стежити за новими 
педагогічними методиками. 

В.О.Сухомлинський вважав самоосвіту 
«життєдайним джерелом інтелектуального 
багатства, духовного життя педагога». Метою 
самоосвіти, на глибоке переконання Василя 
Олександровича, є збагачення ідейно-
теоретичного рівня особистості педагога; 
поглиблення знань у предметній сфері; 
оволодіння досягненнями психологічної й 
педагогічної науки та практики; підвищення 
загальної культури особистості педагога. 

Ми притримуємось думки: якщо педагог у 
роботі з учнями докладе максимум зусиль, буде 
постійно працювати над самовихованням, творчо 
використає багату спадщину 
В.О.Сухомлинського, то йому пощастить 
досягти того, що спілкування зі своїм 
колективом стане для кожної особистості 
радістю, насолодою, учні будуть ділитися в 
колективі своїми роздумами, сумнівами, 
тривогами, учням захочеться зібратися просто 
для того, щоб поговорити про те, що кого 
хвилює, – тоді ви виховаєте справжній колектив 
юних громадян. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ 

«ПСИХОЛОГІЯ» МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Тамара МАНДРИКО (Лебедин) 
У статті розглядається можливість використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в процесі формування 

психологічної компетентності майбутніх вчителів початкових класів. 
Ключові слова: педагогічна спадщина, психологічна компетентність, роль учителя. 
В статье рассматривается возможность использования педагогического наследия В.О.Сухомлинского в процессе 

формирования психологической компетентности будущих учителей начальных классов. 
Ключевые слова: педагогическое наследие, психологическая компетентность, роль учителя. 

Постановка проблеми. Сучасна філософія 
шкільної освіти докорінно змінює свою 
парадигму, стверджуючи «дитиноцентризм» та 
заперечуючи «предметоцентризм». Зміни в 
освітній політиці відбуваються на основі 
Державного стандарту 4-річної початкової 
школи, який має на меті формувати людину, яка 
хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати 
інформацію, працювати з нею, осмислювати, 
аналізувати, творити. Тому початкова школа 
чекає на професіоналів високого рівня, які 
спроможні протягом чотирьох років співпраці з 
дитиною якісно та результативно розвивати її 
особистість, вибудовувати навчально-виховний 
процес на засадах гуманної, особистісно 
орієнтованої педагогіки, враховуючи інтереси, 
потреби, потенційні можливості особистості 
вихованця тощо. 

Вимоги суспільства до суттєвого зростання 
професійної компетентності випускників 
педагогічних ВНЗ, підготовка вчителя як 
високопрофесійного фахівця, спроможного 
створювати сучасне освітнє середовище для 
дитини, спричиняють появу необхідності 
розробки нових підходів до змісту форм і 
методів вирішення цієї проблеми. Як 
справедливо зазначає О.Сухомлинська, «…нині 
неможливо розпочати розв’язання проблеми, не 
визначивши, що ж було зроблено до цього, від 
чого потрібно відштовхуватися, розвиваючи, 
розбудовуючи нове знання» [7, с.68]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Чільне місце в історії світової та національної 
педагогічної думки посідає видатний педагог, 
гуманіст і мислитель Василь Олександрович 
Сухомлинський, наукова спадщина якого 
залишається невичерпним джерелом розвитку 
сучасної науки про освіту і виховання 
підростаючого покоління. Різноманітним 
проблемам педагогічної спадщини 
В.О.Сухомлинського присвячені праці багатьох 
сучасних вчених: М.Антонця, І.Беха, В.Бондаря, 
М.Вашуленка, І.Зязюна, В.Кузя, О.Савченко, 

В.Риндак, О.Сухомлинської. Існує ряд наукових 
статей, що розкривають особливості вивчення 
спадщини В.О.Сухомлинського у навчальних 
закладах різного рівня акредитації 
(В.Андрущенко, М.Антонець, В.Олійник та ін.), 
зокрема, маємо роботи, які звертають увагу на 
психологічні ідеї педагога. Так, О.Савченко, 
виокремлюючи наукові засади цілісної 
педагогічної системи В.О.Сухомлинського 
виділяє такі її аспекти: всебічну, глибоко 
продуману психологізацію навчально-виховного 
процесу; спрямованість діяльності педагогічного 
колективу на особистісний; розвиток і 
саморозвиток дитини, як складної системи, яка 
змінюється під впливом багатьох чинників; 
організація різних видів активної, особистісно 
значущої навчальної і трудової діяльності дітей 
(колективної та індивідуальної) в урочний та 
позаурочний час; збагачення навчальної 
діяльності яскравими позитивними емоціями і 
почуттями краси; реальний гуманізм усіх видів 
спілкування у педагогічному та учнівському 
колективах, його спрямованість на утвердження 
гідності кожної дитини як члена родини, 
колективу класу, школи, 
суспільства;використання праці і природи як 
джерела особистісного розвитку кожної дитини; 
програма актуальних і перспективних завдань 
створення у школі зусиллями дітей, вчителів, 
батьків виховного і розвивального середовища; 
цілеспрямована мотивація учнів на досягнення 
максимального рівня своїх духовних і 
пізнавальних можливостей; пріоритетність 
моральної і розвивальної функції оцінювання [3, 
с. 6].  

Метою даної статті є спроба проаналізувати 
можливості використання педагогічної 
спадщини В.О.Сухомлинського у процесі 
формування психологічної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи на 
заняттях з психології. 

Виклад основного матеріалу. Вищий 
комунальний навчальний заклад Сумської 
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обласної ради «Лебединське педагогічне 
училище імені А.С.Макаренка» – один із 
найстаріших навчальних закладів України з 
підготовки учителів початкової ланки освіти. 
Творчий колектив училища у своїй діяльності 
орієнтований на створення навчально-виховного 
середовища, яке б формувало вчителя, здатного 
успішно виконувати завдання, які стоять перед 
початковою школою сьогодні. В цьому контексті 
ми надаємо важливого значення вивченню та 
пропаганді педагогічної спадщини 
В.О.Сухомлинського в процесі викладання 
предметів психолого-педагогічного циклу. 
Оскільки в його працях «Серце віддаю дітям», 
«Сто порад учителеві», «Павлиська середня 
школа», «Народження громадянина», «Людина 
неповторна» та багатьох інших відображені 
найактуальніші проблеми соціально-
гуманітарної, педагогічної, фахової та 
практичної підготовки вчителя. 

 Не будучи професійним психологом, 
В.О.Сухомлинський збагатив дитячу і 
педагогічну психологію цілим рядом 
надзвичайно важливих ідей, що мають 
теоретичне і практичне значення. Ще за довго до 
появи шкільної психологічної служби 
В.О.Сухомлинський у своїй школі створив чітку 
і дієву систему психологічної просвіти педагогів 
і батьків, заклав основи психологічної 
грамотності учнів. Свідченням цього – 
батьківський університет, який діяв упродовж 12 
років два рази на місяць (батьки вивчали 
психологію і педагогіку – 350 годин!), 
психологічний семінар для вчителів, а для самих 
школярів – бесіди з людинознавства. Не кожна 
психологічна служба навіть сучасної школи 
здійснює такий об’єм роботи і на такому 
високому рівні. Найпереконливішим свідченням 
результативності цієї роботи були успіхи у 
розвитку «важких дітей» – так В.Сухомлинський 
називав дітей з пониженим рівнем научуваності. 
Таких за роки роботи Василя Олексійовича в 
Павлиській школі навчалося 107, з них 35 в 
подальшому закінчили 11 класів, 25 – технікуми, 
13 – здобули вищу освіту, всі інші успішно 
закінчили профтехучилища та різні курси. Лише 
два учні через тривалу хворобу закінчили тільки 
8 класів. Ми бачимо реальну інтеграцію дітей з 
особливими потребами в освітньому просторі, 
реалізацію різнорівневого навчання в діяльності 
Павлиської школи. Ці ідеї набули широкого 
визнання лише в наш час.  

 Спираючись на це, на заняттях з психології 
ми практикуємо системну роботу у різних 
формах, щоб залучати студентів до вивчення 
творчого доробку видатного педагога, адже це 
ціла психолого-педагогічна система, в центрі 
якої дитина. Так, вивчаючи модуль ПН.48 
«Особистість», під час лекції «Загальне поняття 
про особистість», студенти дізнаються, зокрема, 

як високо відгукувався Василь Олександрович 
про кожного учня, його індивідуальність і 
неповторність, про ту «золоту жилку», яка є у 
кожної людини, і що завдання справжнього 
виховання – знайти її, поставити людину на ту 
життєву доріжку, йдучи якою вона засвітиться 
своїм неповторним блиском. Наступне заняття 
модулю «Формування і розвиток особистості», 
будучи семінарським, передбачає підготовчу 
роботу студентів за інструкційними картками і 
дозволяє показати ту значну роботу, яку 
проводив колектив Павлиської школи по 
формуванню особистості. Оскільки, наші 
інструкційні картки до семінарських занять 
включають тему і мету заняття, що студент має 
знати і вміти в результаті опрацювання 
матеріалів кожного пункту плану, методичні 
вказівки до кожного пункту плану, індивідуальні 
завдання, запитання і завдання для 
самоконтролю, список рекомендованої 
літератури, то це ще й формує у майбутніх 
учителів алгоритм самостійності у здобутті 
знань, можливість побачити практичну 
значимість опрацьованого матеріалу. Заняття 
будуємо у формі семінару-конференції. Така 
форма дозволяє познайомити студентів із 
роботою «школи під голубим небом», цією 
своєрідною творчою лабораторією, в якій 
відбувається складний процес фізичного 
загартування, розумового розвитку, духовного 
становлення, емоційно-естетичного росту, 
трудового виховання, громадянського 
пробудження дітей. Саме у «школі під голубим 
небом» В.О.Сухомлинський робить серйозний 
акцент на необхідності кожним учителем 
глибоко знати особливості дитини. Він пише: 
«Виховувати – це насамперед знати дитину, а 
щоб знати, треба постійно бачити, вивчати. Без 
знання дитини, без глибокого розуміння всієї 
складнощі явищ, які відбуваються в її душі, 
виховання стає сліпим і беззмістовним» [6, с.18]. 
Читання і аналіз окремих фрагментів з праць 
В.О.Сухомлинського про педагогічний досвід 
Павлиської школи за його організаційним і 
науковим керівництвом переконує студентів у 
тому, що в ній була створена унікальна система 
розвитку особистості школяра, яка охоплює всі 
вікові групи, змістовно й методично об’єднує 
урочну та позаурочну діяльність, залучає до 
цього процесу зусилля самої дитини, кожного 
вчителя, батьків, різні види середовища. Все це 
базується на глибокому і всесторонньому знанні 
психологічних закономірностей і механізмів 
розвитку особистості. Ми переконані, що на 
цьому занятті, студенти мають зрозуміти, що 
наприкінці 60-тих років В.О.Сухомлинський 
здійснив реальну спробу втілення ідеї «школи 
самореалізації особистості» в практику, а також 
розробки її педагогічної технології у своєму 
унікальному педагогічному експерименті 
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(впродовж десятиліть в одній звичайній школі). 
Дібраний викладачем матеріал показує, що 
реалізація ідеї всебічного гармонійного розвитку 
(за В.О.Сухомлинським) – це досягнення 
конкретною дитиною найвищого рівня своїх 
можливостей у конкретних умовах навчання й 
життєдіяльності. З цією метою ми робимо 
посилання на його працю «Проблеми виховання 
всебічно розвиненої особистості», в якій він 
розкриває сутність поняття «всебічний розвиток» 
[5].  

Широкі можливості звернення до 
педагогічних ідей В.О.Сухомлинського ми маємо 
при вивченні модуля ПН.49, де вивчається 
пізнавальна сфера особистості. 
В. О. Сухомлинський писав, що вчителі не 
повинні подавати навчальний матеріал, 
необхідно створювати умови для того, щоб учні 
цей матеріал здобували. Тобто це зовсім інший 
акцент на тих методиках, які є цінними саме для 
активного індивідуального розвитку дитини. Ми 
показуємо студентам систему прийомів, яку 
використовували вчителі Павлиської школи для 
розвитку дитячої допитливості, розуму, радості 
пізнання (вузлики знань, читання Книги 
природи, мандрівки до джерел мислення і мови, 
навчальний діалог тощо) та акцентуємо їх увагу 
на ті комплексні уміння, які Василь 
Олександрович вважав необхідними для 
формування уміння учитися. Його педагогічна 
творчість розкриває методику проектування 
розвитку особистості дитини на тривалу 
перспективу, підкреслює самостійність дитячого 
життя, показує цілісну педагогічну систему 
розвивального навчання. «Повноцінне навчання, 
тобто навчання, яке розвиває розумові сили і 
здібності, було б немислимим, якби не 
спеціальна спрямованість, скерованість на 
навчання – розвивати розум, виховувати розумну 
людину навіть за умови відносної незалежності 
розумового розвитку, творчих сил розуму від 
обсягу знань» [5, c. 97].  

У розумінні цієї проблеми Сухомлинським 
виразно виявляються ознаки особистісно-
орієнтованої системи навчання. Зокрема, вчений 
неодноразово підкреслював, що розвиток 
інтелекту дитини органічно пов’язаний з її 
внутрішньою духовністю, світоглядом, 
життєвими цінностями. «...Науковий світогляд – 
не тільки система правильних поглядів на світ, а 
й суб’єктивний стан особистості, який 
виявляється в її почуттях, волі, діяльності. 
Розумова вихованість полягає в тому, щоб 
погляд людини на світ виявлявся не лише в 
умінні пояснити, а й у прагненні щось довести, 
утвердити, відстояти власною творчою працею» 
[5, c. 93]. 

Кожне заняття дозволяє працювати з 
книгою В.О.Сухомлинського «Сто порад 

учителеві». Для формування психологічної 
компетентності майбутніх учителів початкових 
класів нами розроблено методичні рекомендації 
щодо використання цієї праці при вивченні курсу 
«Психологія», де передбачено такі рубрики, як: 
«Прочитайте, поміркуйте» (наприклад, 
«Поміркуйте над думкою В.О.Сухомлинського: 
«…виховання – це передусім чуйне, вдумливе 
обережне доторкання до юного серця»; «Поясни, 
чому це важливо знати учителю початкових 
класів» (наприклад, «…ми маємо справу з 
організмом, який росте, розвивається, з мозком, 
який формується і на який впливає зовнішнє 
середовище» та ін.); «Криниця мудрості», де 
зібрано ряд висловлювань видатного педагога, 
які переконливо показують, що без знань 
психології не може бути справжнього учителя 
(наприклад, «Об’єкт нашої праці – найтонші 
сфери духовного життя особистості, яка 
формується, – розум, почуття, воля, переконання, 
самосвідомість» та ін.). 

Модуль ПН.53, в якому мова йде про основи 
психології навчання, психології виховання та 
педагогічної діяльності дозволяє залучати 
студентів до праць В.О.Сухомлинського, зміст 
яких дає відповідь на такі гострі питання 
сьогодення, як: яким повинно бути навчання, що 
веде до розвитку дитини?, кого має виховувати 
школа?, яким повинно бути середовище, що 
оточує дитину?, яким вимогам повинен 
відповідати вчитель? тощо. Його праці 
допомагають успішно формувати особистість 
гуманного педагога для сучасної школи, оскільки 
сам Василь Олександрович – прихильник 
педагогіки любові й поваги учителя до дитини. 
«Десятки, сотні нитей, що духовно зв’язують 
учителя й учня, – це ті стежинки, які ведуть до 
людського серця, це найважливіша умова 
дружби, товаришування вчителя й учнів. Ми 
добиваємося, щоб учителя й учнів об’єднувала 
духовна спільність, за якої забувається, що 
педагог – керівник, наставник», – писав Василь 
Олександрович [6, с.78]. Ми рекомендуємо 
студентам звертатися до його праць, у яких 
зосереджена найреальніша характеристика 
учительської праці, даючи завдання типу: «Чи 
можете ви підтвердити думку 
В.О.Сухомлинського, що виховання – це 
насамперед людинознавство прикладами з 
власного досвіду?»  

Наш досвід показує, що важливим засобом 
формування професійних якостей майбутніх 
учителів є залучення їх до активного 
обговорення творів В.О.Сухомлинського для 
дітей, адже у практиці сучасної початкової 
школи їм приділяється значна увага. Оптимізм, 
життєрадісне світосприймання, почуття 
впевненості у своїх силах – це, образно кажучи, 
той вогник, який освітлює шлях кожній дитині. 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 214

Зараз ми багато говоримо про те, що дитину 
виховують не окремі заходи, а більше виховує 
середовище, яке діє невпинно, створюючи 
постійний або негативний, або позитивний 
вплив. І от саме тому для формування 
психологічної компетентності майбутніх 
учителів початкових класів ми вважаємо за 
необхідне показати, що у педагогічних творах В. 
О. Сухомлинського уже в ті часи звучать ідеї 
інтелектуального фону, розвивального і 
виховуючого середовища, духу допитливості. А 
джерело цього розвивального середовища – це 
постійна можливість дитини реалізувати себе в 
різних видах діяльності.  

Використовуючи читання, конспектування, 
моделювання фрагментів уроків доброти, 
виховних заходів тощо, ми знайомимо студентів 
з тим, що у свій час Василь Олександрович 
написав методичний посібник з етичного 
виховання учнів «Як виховати справжню 
людину», який він розглядав як єдине ціле з 
«Хрестоматією з етики», звертаємо їх увагу на 
те, що 59 етичних повчань (наставлянь, 
заповідей, законів, бесід) посібника написано у 
художньо-публіцистичній формі і таким чином 
сприяє широкому залучення дитини до 
навколишнього середовища, історичного 
минулого та підводить дитину до культурної 
ідентифікації – належності до певної культури. А 
ще прагнемо, щоб вони запам’ятали мудрі слова 
великого педагога з казки про співучу пір’їнку: « 
У кожної людини є своя співуча пір’їнка. 
нещасливий той, у кого такої пір’їнки немає» та 
донесли до своїх майбутніх вихованців, що 
життя без казок – це прості сірі будні, а без казок 
В.О.Сухомлинського – це убоге життя без «своєї 
співучої пір’їнки».  

Аудиторна робота на заняттях з психології 
над педагогічною спадщиною 

В.О.Сухомлинського нами поєднується з різними 
формами поза аудиторної, найважливішими з 
яких, як засвідчує наш досвід виступають 
написання курсових робіт, участь у загально 
училищних конференціях, педагогічних 
читаннях, представлення кращих доповідей на 
щорічній Всеукраїнській студентській науково-
практичній конференції, яку проводить КДПУ 
ім.В.Винниченка у Павлиші тощо. 

Висновок. Наш досвід переконує, що 
педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського має 
важливе значення для формування психологічної 
компетентності майбутніх учителів початкової 
ланки освіти і потребує пошуку способів 
підвищення ефективності й результативності 
залучення студентів до її дослідження. 
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РЕФЛЕКСИВНІ АКЦЕНТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 
В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Мар’яна МАРУСИНЕЦЬ (Київ), Тетяна ГНАТКОВИЧ (Ужгород) 
У статті розкрито рефлексивні акценти педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. Вказано на рефлексивні 

судження, якими послуговувався Великий учитель у своїй педагогічній діяльності. 
Ключові слова: рефлексія, особистість педагога, рефлексивне середовище.  
В статье раскрыты рефлексивные акценты педагогического наследия Василия Сухомлинского. Указано на 

рефлексивные суждения, которыми пользовался Великий учитель в своей педагогической деятельности. 
Ключевые слова:рефлексия, личность педагога, рефлексивная среда. 

 
Серед глобальних питань сучасної 

педагогіки та психології особливе місце 
відводиться рефлексії як важливому механізму 
розвитку особистості. Її пов’язують із 
самопізнанням, самоспостереженням, 

інтроспекцією, ретроспекцією, самосвідомістю 
тощо. 

Рефлексія – це не тільки знання чи 
розуміння суб’єктності самого себе, а й 
з’ясування того, як інші розуміють 
“рефлексуючого”, його емоційні, мислительні, 
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особистісні реалії, коли змістом цих уявлень є 
предмет спільної діяльності, розвивається 
особлива форма рефлексії – предметно-
рефлексивні стосунки. У складному процесі 
особистісної рефлексії діють щонаймеше шість 
позицій, що характеризують взаємне 
віддзеркалення суб’єктів: сам суб’єкт, який він є 
у діяльності; суб’єкт, яким він бачить самого 
себе; суб’єкт, яким його бачать інші, і ті ж самі 
три позиції, але з поглядуіншогосуб’єкта. 

У межах цього напряму рефлексія 
безпосередньо не розглядається в працях Василя 
Сухомлинського, однак опосередковано 
пронизана духом усієї його педагогічної 
діяльності. Зауважимо, що саме поняття 
“рефлексія” В. Сухомлинський не застосовує, 
хоча, аналізуючи особистість учителя, його 
особистісне зростання, оперує такими 
поняттями, як самоспостереження, самооцінка, 
саморозвиток, самовдосконалення. Особистість 
учителя,на думку Метра педагогіки, постійно 
перебуває в стані самопізнання. Вона є здатною 
до рефлексії, яка допомагає їй виходити за межі 
безпосередніх життєвих ситуацій, переносити 
центр уваги із ситуативного на істотне, 
опосередковане, переходити від розвитку 
окремих психічних властивостей до 
узагальнення й розвитку цілісності свого Я. 
Тобто мова йде про так 
звануособистіснурефлексію. 

Особистісна рефлексія спрямована на 
самоорганізацію через осмислення людиною 
себе та своєї мислительної діяльності загалом як 
способу існування свого цілісного “Я”. При 
цьому задіяні: афективно-потребнісна сфера та 
“Я” – людини, а також дослідження людиною 
власної самосвідомості. Проблема формування 
саме такої особистості, здатної до постійного 
самоаналізу, самоконтролю, виявлення реальних 
чинників власного життя, як зазначає 
В. Сухомлинський, є дуже складною. 

Тільки розуміючи себе, людина здатна до 
свідомого творення свого життя, що реалізується 
в діяльності, в бутті, яке найповніше відображає 
її сутність. Особистість, що розвивається, 
постійно перебуває в стані самопізнання. Вона є 
здатною до рефлексії, що допомагає їй виходити 
за межі безпосередніх життєвих ситуацій, 
переносити центр уваги із ситуативного на 
істотне, опосередковане, переходити від 
розвитку окремих психічних властивостей до 
узагальнення й розвитку цілісності свого Я. 

Здатністьдо “занурення” у світ самого 
себеназивається рефлексією. Сам 
В. Сухомлинський володів такою здатністю 
іповчав молодих учителів не бути байдужими до 
дітей, відчувати радість або біль іншого, так, як 
це “начебто” відчуває він сам, сприймати їх 
недоліки, як свої. При цьому обов’язковим 

повинен залишатися відтінок “начебто”: “ 
начебто це я радію чи засмучуюся... Це означає 
тимчасове життя іншим життям, делікатне 
перебування в ньому без оцінювання й осуду”. 
Рефлексія у його розумінні не тільки знання чи 
розуміння іншого, а знання того, як учень, 
колега, батьки сприймають учителя, розуміють 
його. 

Спадщина педагогічних творів В. 
Сухомлинського, які ґрунтуються на 
рефлексивних засадах, сприяє розвитку й 
формуванню у педагога здатностей до 
рефлексивного аналізу. Його праці “Серце 
віддаю дітям”, “Обережно: дитина!” та 
дослідження про нього “В. О. Сухомлинський 
про важких дітей”, “Педагогические апокрифы”, 
“Этюды о В. А. Сухомлинском” наповнені 
змістом, який наскрізно просякнутий 
рефлексивними роздумами. Слід зазначити, що 
видатнийпедагог не вживає термін “рефлексія” 
чи “професійна рефлексія”, однакчесно, образно 
та захоплююче оприлюднює своє внутрішнє 
мислення, розповідає про свої враження, 
почуття, які стосуються його особисто 
(особистісна рефлексія), − щиро ділиться своїми 
роздумами про інших людей і світ в цілому 
(професійна рефлексія). Стиль його міркувань 
звернений до педагога, до читача. Автор немовби 
залучає їх до аналітичного проникнення у світ 
своїх думокі світ дитинства (когнітивна, 
процесуальна рефлексія). 

З огляду на сказане вище наведемо 
фрагменти з тексту книги “Серце віддаю дітям”, 
які можуть слугувати ілюстрацією рефлексивих 
проявів чи рефлексивних суджень автора:  

1) самопізнання у вигляді роздумів щодо 
власних дій і вчинків;  

2) самоусвідомлення своїх переживань, 
відчуттів, вражень;  

3) самопрогнозування;  
4) самопереконання;  
5) проникнення у внутрішній світ дітей, 

своїх дітей.  
В. Сухомлинський наголошував на 

необхідності формування у вихованців уміння 
відчувати поряд із собою людину, розуміти її 
душу, усвідомлювати складний духовний світ, 
те, як власні вчинки можуть вплинути на 
душевний стан інших, розвивати здатність не 
завдавати власними вчинками, своєю поведінкою 
болю, кривди, турботи, тяжких переживань 
іншим людям. Своїх учнів він привчав керувати 
своїми діями, намірами, наголошуючи на тому, 
що моральною людина стає лише тоді, коли в її 
душі “назавжди оселяться совість, соромливість, 
відповідальність, обов’язок” [2, с. 261]. 

Яскраві рефлексивні судження педагога 
знаходимо і у першому розділі книги “Школа 
радості”. Прокоментуємо окремі фрагменти.  
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Аналіз рефлексивних суджень 
В. О. Сухомлинського  

Зміст рефлексивного 
судження з праці 
В. Сухомлинського 

 

Рефлексивний коментар 

“Маючи доступ до 
казкового палацу, ім’я якому – 
Дитинство”, я завжди вважав за 
конче потрібне стати якоюсь 
мірою дитиною. Тільки за такої 
умови діти не дивитимуться на 
вас як на людину, що випадково 
проникла за ворота їхнього 
казкового світу, як сторожа, що 
охороняє цей світ, сторожа, якому 
байдуже, що робиться там у 
середині цього світу” [3, с. 8]. 

“Але і я, і діти відчували 
якусь неприродність цих 
стосунків. Мені не давала спокою 
нарочністьпедагогічної ситуації: 
діти не забували, що з ними я 
буду тільки певний час. Справжнє 
духовне спілкування 
народжується там, де вчитель 
надовго стає другом, однодумцемі 
товаришем дитини в спільній 
справі. Я відчував, що така 
єдність необхідна мені не тільки 
для радості творчої праці, а й для 
того, щоб учити своїх колег науки 
й мистецтва виховання. 

Живе, безпосереднє, 
повсякденне спілкування з дітьми 
– джерело думок, педагогічних 
відкриттів, радостей, смутку, 
розчарувань, без яких 
немислиматворчість у нашій 
праці” [3, с. 10– 11]. 

“Я твердо переконаний, 
що є якості душі, без яких людина 
не може стати справжнім 
вихователем, і серед цих якостей 
на першому місці – вміння 
проникнути в духовний світ 
дитини. Тільки той стан 
справжнім учителем, хто ніколи 
не забуває, що він сам був 
дитиною” [3, с. 12]. 

“Діти й батьки йдуть 
додому, я нагадую: “Завтра, 
тридцять першого серпня, 
починає жити наша “Школа 
радості”. Що принесе мені цей 
день? Сьогодні діти тримаються 
за руки матері, а завтра прийдуть 
самі. В кожного свої радощі. У 
кожного сонячний ранок, перед 
кожним – нескінченне життя. 
Напередодні цього дня мене 
найбільше хвилювало, щоб школа 
не забрала в малюків їхніх 
дитячих радощів. Навпаки, треба 
так ввести їх у шкільний світ, щоб 
перед ними відкривались усе нові 
й нові радощі…” [3, с. 29-30]. 

Розуміння світу 
дитинства вчений розглядаєз 
двох позицій: власних 
рефлексивних суджень 
емоційно-ціннісних та 
інтелектуальних, а також із 
позиції людини, для якої світ 
дитинства чужий, незрозумілий. 

Рефлексія на основі 
порівняння дає виразне уявлення 
про її дві складові: зовнішнє і 
внутрішнє сприйняття одного 
явища. 

 
Міркування 

підтверджують гуманізм 
педагога, його глибоку 
зануреність у світ дитячих 
потреб, самоаналіз, 
самоусвідомлення свого 
педагогічного покликання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Думки педагога яскраво 

підтверджують важливе 
значення рефлексивної позиції 
вчителя, вихователя у 
знаходженні шляху до серця 
дитини. 

 
 
 

 
Роздуми автора є повчальними для вчителів, 

педагогів, і слугують прикладом для 
наслідування. Застосування їх у навчальному 
процесідозволить успішно будувати суб’єкт-
суб’єктні взаємовідносини та розкривати оцінне 
ставлення як до себе, так і через сприйняття себе 
іншими: учнями, колегами, батьками, тобто 
через порівняльну рефлексію (рефлексія, яка 
забезпечує пізнання суб’єктом свого образу Я-
реального, що так чи інакше зумовлює процес 
співвіднесення себе з оточуючими). Здатність до 

розмірковувань сприяє співвідносити себе й 
оцінювати з різних сторін:  

Я – реальне, тобто те, що є часткою 
особистості педагога; 

Я – бажане, тобто те, якою є 
особистість; 

Я– фантастичне, вигадане, далеке від 
реальності, побудоване уявою; 

Я – ідеальне, або образ того, яким повинен 
бути сучасний педагог як взірець для 
наслідування, спроможний визначити рівень 
сформованості педагога-професіонала. 

Здійснення авторефлексії спонукає педагога 
розкрити не тільки особистісні, а й професійні 
якості,проаналізувати їх на рівні внутрішніх 
рефлексивних механізмів: самосвідомості, 
самопізнання і самодослідження власних дій; 
міркування із собою, внутрішні переживання, 
сумніви, протиріччя; аналіз власного психічного 
станута механізму взаєморозуміння, тобто 
осмислення суб’єктом самого себе, своїх дій, 
учинків, ситуацій, прийняттярішень / 
неприйняттятощо. 

Орієнтація на здійснення внутрішнього 
самоаналізу, якою тонко володів В. 
Сухомлинський, дає можливість не тільки 
пізнати і розкрити своє “Я”,а й ідентифікувати 
себез “Я”. Внутрішнє рефлексування спонукає 
педагога до діалогу із самим собою, ставить 
низку запитань: “Хто Я?”, “Що Я знаюі можу 
сказати про себе?”, “Що знають про мене інші?”, 
“Наскільки важлива для мене їх думка?”, “Як 
часто замислююся над тим, як Я вчинив? Як інші 
розуміють мене? Чи взагалі вони мене 
розуміють?”, “Що я роблю не так?”, “Чому я це 
роблю, заради кого? Чого? Які зміни можуть 
відбутися у моєму особистому і професійному 
житті, якщо я буду діяти саме так?”і т. ін.  

Під час таких роздумів педагог доходить 
висновку проте, що саме здатність до 
рефлексування спрямовані на розкриття себе 
через самопізнання, самодослідження, 
самовдосконалення як особистості, так і 
професіонала, а також виступає важливим і 
специфічним механізмом, який є біля витоків 
розкриття кожної особистості,її професійного 
потенціалу. 

Однак не кожний учитель здатний 
самостійно здійснювати свій професійний 
саморозвиток, аналізувати свою діяльність, 
усвідомлювати потенційні можливості тощо.  

Тому до особистості педагога В. 
Сухомлинський ставив багато вимог. Серед них 
можна виділити основні (без яких неможливо 
стати висококваліфікованим учителем) 
і другорядні (відповідність яким є необов’язкова 
для педагога, але робить його особистістю, 
здатною найкращим чином навчати й виховувати 
іншу особистість). 
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До основних вимог належать такі: любов до 
дітей, до педагогічної діяльності; наявність 
спеціальних знань із тієї галузі, у якій він навчає 
дітей; широка ерудиція, педагогічна інтуїція, 
високорозвинений інтелект та рівень загальної 
культури й моралі, професійне володіння 
різними методами навчання та виховання дітей. 
Без будь-якого з перерахованих чинників 
успішна педагогічна робота неможлива. 

Додатковими є комунікабельність, 
артистичність, веселий оптимістичний характер, 
гарний смак та інші. Основні та другорядні 
педагогічні якості в сукупності складають 
індивідуальність педагога, у силу якої 
досвідчений учитель – це унікальна та своєрідна 
особистість. 

Справжній педагог повинен пам’ятати, що 
основним і кінцевим результатом педагогічної 
діяльності є учень, розвиток його особистості. 
“На нашій совісті найбільш цінне, що є у світі – 
людина. Об’єкт нашої праці – жива душа” [4, 
с. 229]. З плином часу ця істина не застаріла. 
Навпаки, в сучасному суспільстві, що створює 
всі умови для багатогранного розвитку 
особистості, ця істина набуває особливого 
змісту. Як заповіт сучасному і майбутньому 
звучать слова вченого: “Вступаючи на шлях 
педагогічної праці, ви подумки даєте собі 
клятву:відкрити в кожній дитині всі задатки, 
здібності, сили. А для цього треба знати, кого ви 
виховуєте” [4, с. 229].  

Попри все, В. Сухомлинському вдалося 
створити цілісну педагогічну теорію 
індивідуальності вчителя та його діяльності, 
спрямованої на розкриття потенційних 
можливостей особистісного і професійного“Я”, 
яка особливо є актуальною в умовах 
реформувань та перетворень освітнього 
простору. А рефлексивне середовище Павлиської 
школи надихає кожного вчителя й учня, 
розкриває перед ним перспективи та професійно-
особистісні резерви до усвідомлення себе, свого 
внутрішнього світу, органічного зв’язку свого Я 
із зовнішнім предметним світом, природою, 

довкіллям, іншими людьми. Вдумливий учитель, 
тонкий психолог В. Сухомлинський знав, що в 
шкільні роки сприймання якостей світу 
зливаються з логічним пізнанням, розумовим 
проникненням у світ природи, речей і психічних 
явищ. Допомогти вчителям і учням Павлиської 
школи пізнати й усвідомити себе та внутрішній 
світ інших – було першочерговим. 

Рефлексивне середовище створювалося ним 
щодня: це уроки серед рідної природи, подорожі 
й екскурсії в природу, школа під блакитним 
небом, щоденне звертання учнів до краси рідної 
природи, адже людина, яка відчуває всім серцем 
красу рідної природи, не може завдати їй шкоди.  

Оцінюючи спадщину Великого научителя, 
український психолог нашої доби М. 
Боришевський наголосив, що визначальною 
особливістю педагогічної теорії та практики 
В. Сухомлинського є його багатогранність і 
відносна завершеність структурно-змістових та 
функціональних параметрів, які дають підстави 
розглядати створене ним як педагогічну систему, 
що акумулювала в собі найкращі надбання 
минулого й сучасного у поєднанні з 
оригінальними ідеями та інноваційними 
технологіями, втіленням їх у педагогічний 
процес на всіх освітніх рівнях.  
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РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 

Оксана МЕЛЬНИК, Любов МАСОХА (Бровари) 
У статті розглядається проблема творчого розвитку школярів. Описано і проаналізовано застосування бібліотечних 

технологій, форм і методів роботи у формуванні творчої особистості. 
Ключові слова: творча особистість, дитина, творчі здібності, розвиток, творчий слова: потенціал, книга, 

бібліотека. 
В статье рассматривается проблема творческого развития школьников. Раскрыто и проанализировано применение 

библиотечных технологий, форм и методов работы в формировании творческой личности. 
Ключевые слова:творческая личность, ребенок, творческие способности, развитие, творческий слова: потенциал, 

книга, библиотека. 
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 «Духовне життя дитини повноцінне лише 
тоді, коли вона живе у світі гри, музики, 
фантазії, творчості. Без цього вона засушена 
квітка».       

                         В. Сухомлинський 
Національною доктриною розвитку освіти в 

Україні визначено, що система освіти має 
забезпечувати розвиток у дітей і молоді творчих 
здібностей, формування навичок самореалізації 
особистості [3, с.3].  

Формування творчої особистості 
починається з дитинства. Важливо створити 
сприятливі умови для стимулювання та 
спрямування зусиль дитини. За оцінками 
соціологів, вплив середовища на розвиток 
особистості становить 90%. Творчість дітей В. 
Сухомлинський розглядав як «…глибоко 
своєрідну сферу їхнього духовного життя, 
самовираження і самоутвердження, в якому 
яскраво виявляється індивідуальна самобутність 
кожної дитини ...» [6, с.54]. Він глибоко вірив у 
творчі сили кожного вихованця, був 
переконаний, що кожна людська особистість 
неповторна і, що немає людини, яка в належних 
умовах при вмілому вихованні не виявила б 
свого самобутнього, неповторного таланту. «У 
людини немає благороднішого заняття, яке б 
виправдовувало б її існування на землі, 
підтверджувало б високе звання людини, давало 
б їй глибоку й істинну насолоду від ранньої 
юності до похилої старості, ніж творчість», – 
зазначав філософ М. Гончаренко [2, с. 218]. Ця 
думка підтверджена зізнаннями самих творців – 
письменників, поетів, музикантів та вчених. 
Наприклад, М. Гоголь підкреслював: « Навряд чи 
є вища насолода, аніж насолода творити » [1].  

Людина від природи – творець, бо 
приречена створювати те, чого в навколишньому 
середовищі та соціумі досі не існувало.  

Школа ставить завдання – створити умови 
для розкриття творчого потенціалу дитини. 
Бібліотека, будучи елементом освітньої сфери, 
здатна активізувати творчий, інтелектуальний 
ресурс дитини. Взаємодія бібліотекаря і читача – 
школяра будується на принципах «педагогіки 
співтворчості», де бібліотеці відводиться активна 
роль. Робота по розвитку читацьких інтересів та 
творчих здібностей наших користувачів має 
планомірний та систематичний характер.  

У роботі шкільної бібліотеки можна 
виділити ряд факторів, що сприяють 
формуванню активної читацької діяльності, 
готовності дитини творити, реалізувати свій 
творчий потенціал. Бібліотекар і дитина 
знаходяться поруч протягом одинадцяти років, 
що дозволяє спостерігати за розвитком дитини. 
Знаючи індивідуальні особливості дітей ми 
можемо спрямовувати їхній розвиток, надавати 
підтримку творчій можливості учнів. 

Шкільна бібліотека є сьогодні необхідним 
підрозділом освітнього простору, тобто і сама є 
те матеріальне й духовне середовище, здатне 
активізувати творчу діяльність дітей і дорослих. 

Бібліотека в школі більше, ніж просто « 
бібліотека ». Успішна організація навчально-
виховного процесу складається з багатьох 
чинників. Одним з них є і шкільна бібліотека, яка 
вважається однією з основних ланок 
забезпечення необхідною інформацією як 
вчителів, так і учнів. 

Велика роль у формуванні творчої 
особистості відіграє книга, і саме від того, чи 
прищеплено дитині любов до книги, чи 
сформовані навички роботи з нею, залежить в 
подальшому її зацікавленість в знаннях, потреба 
в самостійному пошуку.  

Формування у дітей, що вчаться, інтересу до 
читання – це основа основ роботи бібліотекаря. 
В своїй діяльності, популяризуючи літературу 
для розвитку читацьких інтересів учнів, ми 
використовуємо різнопланові традиційні та 
новітні бібліотечні технології, враховуючи вікові 
особливості користувачів нашої шкільної 
бібліотеки.  

Велику увагу В.Сухомлинський приділяв 
наочності. « Принцип наочності мусить 
пронизувати не тільки урок, а й сторони 
навчально – виховного процесу, все пізнання 
»[13, с.504]. Серед наочних форм долучення до 
книжки важливе місце посідають книжкові 
виставки. Вони є основною формою наочної 
популяризації літератури, мета якої розкрити 
багатство нашого бібліотечного фонду. Цікаво 
оформлена і вдало розміщена книжкова виставка 
прикрашає бібліотеку. Завдання наших 
виставок – перемістити інформацію із зони 
байдужості в зону переживання, тобто, звернути 
увагу користувача саме на цю виставку, виділити 
її серед інших. Кожну книжкову виставку 
намагаємось оформити творчо, так, щоб вона не 
залишалася поза увагою читачів. Маленькі 
користувачі нашої книгозбірні люблять виставки 
книжок з казками. Та й невеликий формат творів 
полюбляють. Така література їх чекає на 
виставці « Цікава та повчальна казка – прочитай! 
(В.Сухомлинський – дітям ) ». Із задоволенням 
школярики читають збірки «Квітка сонця », « 
Вічна тополя » та « Вогнегривий коник ». У 
кожного свої уподобання, але читач цікавиться, 
читач рекомендує другу чи подружці прочитати, 
читач робить висновки з прочитаного. 

Із усіх факторів самореалізації особистості 
учнів важливим є фактор творчості. І саме він 
означає розвивання творчих здібностей кожної 
дитини, максимальний розвиток самодіяльності, 
вільне вираження свого «Я», є домінуючим у 
роботі шкільної бібліотеки. Творчість дітей 
починається з казки, фантазії. Наша книгозбірня 
красиво естетично оформлена. Потрапляючи 
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перший раз у бібліотеку, дитина знайомиться з 
яскравими книжковими виставками, з казковими 
героями. І часто доводиться чути від маленьких 
школяриків такі приємні слова: « Як у вас гарно 
й цікаво! ». 

Виховання потреби і здатності створювати 
прекрасне в житті та мистецтві – розвиток 
творчих здібностей дітей, опанування ними 
певного обсягу знань і практичних навичок у 
галузі музики і співу, образотворчого мистецтва, 
залучення їх до різних видів художньої 
самодіяльності. А головне – привчання школярів 
будь – яку роботу виконувати красиво і якісно.   

  Основною місією нашої шкільної 
бібліотеки є сприяння розвитку і заохочення 
творчої діяльності дітей і підлітків для 
розширення і поглиблення їхніх інтересів, 
стимулів у прагненні до знань. Значну увагу у 
роботі з користувачами бібліотека приділяє 
розвитку їхніх творчих здібностей. 

Кожна дитина приходить у світ з Божою 
іскрою в душі – талантом! А ми повинні 
відшукати цей талант, допомогти дитині 
розвинути його. 

Допомога бібліотеки у розвитку творчих 
здібностей дітей стала невід’ємною складовою 
роботи з обдарованими і талановитими дітьми. 
Кожна дитина талановита, має природні 
здібності та творчі задатки, і досвід роботи 
показує, що одним з найефективніших шляхів 
пошуку талантів є конкурси, участь у яких дає 
юним читачам радість особистої самореалізації, 
почуття власної гідності. Різноманітні конкурси 
допомагають нашим вихованцям побачити красу 
навколо себе, розгледіти диво у повсякденних 
речах, бути уважнішим до оточуючих. Участь у 
творчих конкурсах дає дітям чудову можливість 
мріяти, фантазувати, проявляти творчу 
майстерність, виражати власні почуття до 
навколишнього світу, а для батьків це – нагода 
ще раз подивитися на своїх дітей, на їх здібності 
та творчість. 

І стало вже звичаєм в нашій бібліотеці 
проводити конкурси з творчими завданнями для 
користувачів різних вікових категорій . 

Творчий конкурс «Моя закладинка – 
найкраща! » є традиційним. Наші користувачі 
люблять брати в ньому участь. А фантазії – 
немає меж! Учні нашої школи – у невичерпному 
вирі творчості. 

Повчально-творчий конкурс « Думки про 
книгу ». Мета конкурсу: донести до школярів 
інформацію про користь книжки в житті людини 
та її збереження. Завдання конкурсу: навчити 
читачів шкільної бібліотеки самостійно 
працювати з книгою. Умови конкурсу: підібрати 
5-7 прислів’їв, приказок, загадок або віршів про 
книгу та творчо їх презентувати. Було подано 76 
робіт. З них 27 – стали переможцями (18 – 

початкова школа, 3 – п’яті класи, 4 – шості 
класи, 2 – десяті класи). Переможців визначали в 
трьох номінаціях: «Загадки », « Прислів’я та 
приказки », « Вислови про книгу ». 
Опрацювавши конкурсні роботи, ми склали 
алфавітний покажчик « Думки про книгу». І 
тепер бібліотекарі, вчителі та учні 
використовують його як  

додатковий матеріал. 
Творчий конкурс « Пластилінова казка». 

Учасники – учні 1-4 класів. 
Кожна людина свій життєвий шлях, як 

читача, розпочинала саме з казки. Її люблять усі: 
і діти, і дорослі, й, навіть, літні люди. Казка 
кожну людину вчить мріяти і бачити світ по – 
особливому. В ній закладено життєвий досвід 
багатьох поколінь.Казка допомагає пізнавати 
світ і себе в ньому, робити правильний вибір. 
Мета конкурсу: активізувати читацький інтерес 
школярів, стимулювати їх бажання й потребу у 
зверненні до книги, формування художніх та 
естетичних смаків, поглиблення навичок 
самостійної роботи з книгою, розвиток творчих 
здібностей. Оцінювались роботи в двох 
номінаціях: об’ємна скульптура, рельєфна 
скульптура. Переможці були нагороджені 
грамотами та призами. 

Конкурс власного твору « Юний казкар». 
Приймали участь учні 5 – 6 класів.За умовами 
конкурсу потрібно було написати казку про 
книжку або підручник. І ми були приємно 
вражені, що більшість дітей у висновку свого 
твору написали про охайне поводження з 
книжкою та її збереження. Це і є результат нашої 
спільної роботи з вчителями. Але були роботи й 
філософського напряму. 

Останній творчий конкурс, який було 
проведено: « Улюблена дитяча книжка моєї 
першої вчительки». Мета конкурсу:  
активізувати читацький інтерес школярів, 
стимулювати їх бажання й потребу у зверненні 
до книги, формування художніх та естетичних 
смаків, розвиток творчих здібностей.   

Завдання конкурсу:  ффооррммууввааттии  ппооввннооццііннннее  
ссппррииййммаанннняя,,  ррооззуумміінннняя,,  ввііддттввоорреенннняя  ххууддоожжннііхх  
ттееккссттіівв,,  ррооззввииввааттии  ооббррааззннее  ммииссллеенннняя,,  уумміінннняя  
ввииссллооввллююввааттии  ееллееммееннттааррнніі  ооцціінннніі  ссуудджжеенннняя  
щщооддоо  ппррооччииттааннооггоо,,  ппооггллииббииттии  ннааввииччккии  
ссааммооссттііййннооїї  ррооббооттии  зз  ккннииггооюю..  

ДДооссллііддииввшшии  ппооддаанніі  ррооббооттии  ммии  ппррииййшшллии  ддоо  
ввииссннооввккуу  ,,  щщоо  вв  ккоожжннооггоо  ввччииттеелляя  ппооччааттккооввооїї  
шшккооллии  ууллююббллеенниимм  ттввоорроомм  вв  ддииттииннссттввіі  ббууллаа  
ккааззккаа..  ЯЯкк  ннааррооддннаа  ттаакк  іі  ллііттееррааттууррннаа..  АА  ккааззккаа  ––  ццее  
ммууддрриийй  ууччииттеелльь..  ККоожжннаа  ккааззккоовваа  ооппооввііддьь  ннеессее  вв  
ссооббіі  ввииххооввнниийй  ззаарряядд..  ККааззккаа  ннее  ннааввччааєє  
ааггрреессииввннооссттіі,,  аа,,  ннааввппааккии,,  ооббллааггоорроодджжууєє  ллююддииннуу,,  
ввссеелляяєє  вв  їїїї  ддуушшуу  ввіірруу,,  ннааддііюю,,  ллююббоовв,,  ррааддііссттьь  іі  
ддооббрроо  ––  ццііннннооссттіі,,  яяккіі  ззддааттнніі  ззддооллааттии  ввссее...  
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ЗЗ  ццььооггоо  ввииххооддииттьь,,  щщоо  ууччнніі  вв  ннаашшіійй  шшккоолліі  
ооввооллооддііввааююттьь  ззннаанннняяммии,,  аа  ммууддррооссттіі  їїхх  ннааввччааююттьь  
ннаашшіі  ввччииттеелліі..  ППіідд  ччаасс  ппррооввееддеенннняя  ккооннккууррссуу  
ввччииттеелляямм  ббууллоо  ззааддаанноо  ооддннее  ззааппииттаанннняя  ::  ««ЯЯккее  
ззннааччеенннняя  уу  вваашшооммуу  жжииттттіі  ммааєє  ккнниижжккаа??»»..  
ООттррииммааллии  1166  ррііззнниихх  ввііддппооввііддеейй..  ЗЗ  яяккиихх  ззррооббииллии  
ттааккиийй  ввииссннооввоокк::  людина не може розвиватися без 
книжки. Книга була, є, і ще довгий час буде 
найбільш зручним інструментом для отримання 
первинної навчальної інформації.  Книга 
потрібна, без неї втрачається духовність, яка 
необхідна і в XXІ столітті.   

Одним із пріоритетних напрямів роботи 
нашої шкільної бібліотеки є екологічне 
виховання. Цікаво та різноманітно ведеться 
робота в цьому напрямку. Використовуючи 
багатство художньої, науково-популярної 
літератури та інформаційний ресурс мережі 
Інтернет бібліотека допомагає школярам 
побачити і полюбити світ, відчути себе 
частинкою природи, зрозуміти її цінність в житті 
кожної людини, свою причетність до збереження 
і захисту природних мешканців, які живуть 
поряд з нами в одному зеленому будинку. 
Людська доброта допомагає зберегти природу, а 
байдужість губить не тільки природу, а й душу 
людини. 

На заходах використовуємо різні види 
діяльності дітей: творчу, практичну, а також 
поєднуємо різноманітні форми: бесіди, 
вікторини, конкурси. 

Учням третіх – четвертих класів бібліотека 
представила заочну екологічну подорож « Ми 
всі господарі природи – тож збережемо її 
вроду!». Захід мав різноманітні блоки: 
інформаційно-повчальний, творчий (потрібно 
було намалювати представника флори та фауни з 
Червоної книги України ), звучала музика, діти 
працювали в парах та в групах, були присутні 
елементи змагання (який ряд найбільше 
правильно відгадає загадок), цікавинки та 
питання на спостережливість теж мали місце. В 
кінці заходу малюнки були зібрані і журі в 
кожному класі визначило переможців та 
нагородило призами. Саме цінне те, що роботи 
діти виконували самі, без допомоги дорослих. І 
було видно – як добре діти володіють технікою 
малювання. 

Формуванню творчої особистості сприяють 
також конференції (у співпраці з учителями – 
предметниками ми проводимо конференції 
різного тематичного спрямування. Так, з учнями 
11-х класів було проведено літературну 
конференцію « Розстріляне відродження », усні 
журнали (різновид усного журналу – альманах 
«Суцвіття поезії» було проведено для шкільних 
бібліотекарів нашого міста. Такий масовий захід 
складався з трьох сторінок. Перша сторінка – 
присвячена прекрасній поетесі Ганні Чубач. 
Друга – познайомила глядачів з молодими 

талантами нашої школи. Це учасники 
літературної студії « Пролісок ». На поетичному 
святі юні дарування презентували свою 
творчість. Раніше вірші збирались в рукописний 
альбом, а з 2003 року з’явилась можливість 
виходу друкованих збірок. Третя – адресована 
шанувальникам гумористичних творів. 
Упродовж століть – від сивої давнини до наших 
днів – український народ кохається у творах 
веселого жанру. Відчуття гумору, розуміння 
смішного притаманне українській людині), 
літературні брейн – ринги («Геній українського 
народу» – присвячений життю і творчості 
Т.Г. Шевченка). 

Крім того, ми провели літературні 
конкурси на тему: «Чи здатна книга змінити 
життя людини? » та « Книга навчальна та для 
дозвілля – що для тебе це значить? ». Участь 
брали учні 10-11-х класів. Цікавими були думки 
старшокласників нашої школи, що незабаром 
підуть у доросле життя. Визначились і 
переможці.  

Проектна діяльність з використанням 
інформаційних технологій теж є ефективною 
формою роботи в бібліотеці, яка розвиває 
пізнавальні здібності учнів, творчу активність, 
фантазію. Під час роботи відбувається творчий 
пошуковий процес (знаходження необхідної 
інформації у різних джерелах, її опрацювання, 
підбір фотоматеріалів). Наша книгозбірня має 
такі мультимедійні проекти: « Ой ти книго моя 
чарівна! » ( створений учнями  

11-го класу на основі робіт повчально-
творчого конкурсу «Думки про книгу») , 
«Восьме диво світу» ( з історії виникнення книги 
, її значення у нашому житті – створений учнями 
9 –го класу) та проект – панораму «Всі ми родом 
із дитинства…». Це результат тісної співпраці 
бібліотеки й користувача.  

Творчість – є однією з найбільш доступних і 
дієвих форм естетичного пізнання світу учнями 
[3, с.655]. Вона завжди пов’язана з позитивними 
емоціями, і тому приносить радість та 
задоволення школярам. 

Робота, яку ми проводимо з читачами нашої 
бібліотеки, інноваційні підходи до її організації – 
дають конкретні позитивні результати: перемога 
читачів у конкурсах: 

2006 рік – обласний конкурс « Кращий 
читач України » (перше місце), 

2009 рік – міський конкурс « Найкращий 
читач України-2009 » (два перших місця), 

2010 рік – міський конкурс « Найкращий 
читач України 2009/2010 » (два других місця). 

Проведення та результати цього Конкурсу 
були висвітлені у засобах масової інформації: 
місцевому телебаченні та сторінках міських та 
міськрайонної газет. 

Дитяча творчість – яскрава, наповнена 
неповторною фантазією, натхненням та світлою 
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мрією – велике багатство, яке ми, бібліотекарі, 
постійно шукаємо, відкриваємо і зберігаємо.  

Великий філософ – мислитель Сковорода 
сказав: « Не вчи камінь котитися, просто прийми 
перешкоду і він сам покотиться…». В цих 
словах, безперечно, криється основа великого 
мистецтва формування і розвитку творчої 
особистості. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В НАСЛЕДИИ 

В.А. СУХОМЛИНСКОГО 
Гульбахыт МЕНЛИБЕКОВА (Астана, Казахстан) 

У статті розглядаються питання формування інтелектуального потенціалу з позицій концепції В.О.Сухомлинського, 
виявляються шляхи ефективного використання педагогічних ідеї В.О.Сухомлинського в розвитку людського ресурсу в 
контексті глобальної інтеграції. 

Ключові слова: інтеграція, потенціал, інтелект, інтелектуальний потенціал, контекст, цінність, інноваційна 
діяльність, гуманізм. 

В статье рассматриваются вопросы  формирования интеллектуального потенциала с позиций концепции 
В.А.Сухомлинского, выявляются пути эффективного использования педагогических  идеи В.А.Сухомлинского в развитии 
человеческого ресурса в контексте глобальной интеграции. 

Ключевые слова: интеграция, потенциал, интеллект, интеллектуальный потенциал, контекст, ценность,  
инновационная деятельность, гуманізм. 
Интеграционные процессы в условиях 

глобализации мировых систем обуславливают 
стратегическую  цель   образования - 
ориентацию на развитие личности, способной к 
интеллектуальной и инновационной 
деятельности, направленной на удовлетворение 
ее базовых (образовательной, культурной, 
политической, экономической, коммуникативной   
и др.)  потребностей.  

В Послании Президента Республики 
Казахстан  Н.А.Назарбаева Стратегия 
«Казахстан-2050» Новый политический курс - 
состоявшегося государства" подчеркивается, что 
"наша главная цель – социальная безопасность и 
благополучие наших граждан. Это лучшая 

гарантия стабильности в обществе.  В нашем  
обществе растет запрос на обновленную и более 
эффективную социальную политику, способную 
справиться с вызовами времени. Знания и 
профессиональные навыки – ключевые 
ориентиры  современной системы образования, 
подготовки и переподготовки кадров [1, с. 8].  

По утверждению Н.А.Назарбаева, «Нам 
необходимо создать ядро национального 
интеллекта, нам нужны эрудированные люди, 
способные конкурировать на международном 
уровне [2, с. 3].  

Стратегический ориентир состоявшегося  
государства на общество знаний и стратегию 
инновационного развития требует не только 
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создания мощной инновационной 
инфраструктуры (информационно-
коммуникационной, экономической, социальной, 
энергетической и др.), но и актуализирует 
решение проблем формирования 
интеллектуальной нации в условиях 
кардинальной трансформации ценностных 
систем. Интеллектуальная деятельность, знания, 
новые технологии и  коммуникации являются  
внутренними  факторами индустриально-
инновационного развития Казахстана.  

Знание становится определяющим фактором 
общественного развития  и мобилизующим 
принципом высокоорганизованной, 
иерархически упорядоченной социальной 
системы, воспроизводство и функционирование  
которой в целом, а также всех ее подсистем, 
регулируются определенными установлениями и 
институтами (экономическими, правовыми, 
политическими и др.). Следовательно,  
возрастает социальная миссия  знаний и 
превращения результатов интеллектуальной 
деятельности в главной вид ресурсов 
(экономических, политических и др.) в 
общественной жизнедеятельности   глобального 
общества XXI  века.  

Одним из ключевых задач педагогической 
науки является утверждение гуманистической 
теории, ее широкое  распространение в  научном 
сообществе. Модернизационные процессы в 
образовании требуют   научного изучения  
проблем развития интеллектуального потенциала 
личности в целостном образовательном 
процессе. Они могут осуществляться только с 
учетом передового  историко-педагогического 
опыта, накопленного на всех этапах развития 
системы образования и педагогической теорий.   

Актуальность  изучаемой проблемы 
предопределена теоретической и практической 
важностью научного анализа идей 
В.А.Сухомлинского о творческой личности с  
интеллектуальным потенциалом, способной к 
принятию нестандартных решений, к 
самореализации и самосовершенствованию как 
субъекта инновационной деятельности. Как 
известно, интеллект как способность действовать 
и рационально мыслить представляет собой 
совокупность  всех умственных способностей 
человека. Интеллект как относительно 
устойчивая структура умственных способностей 
индивида  определяет  совокупность 
познавательных процессов.  

Выдающийся  педагог XX века 
В.А.Сухомлинский создал  уникальную 
педагогическую систему, основывающуюся на 
принципах гуманизма (признание  ценности 
человека как личности, его права на свободное 
развитие, проявление своих способностей),  
признания личности ребенка высшей  ценностью 
целостного педагогического процесса, 

творческой и  совместной деятельности 
субъектов социокультурного и образовательного 
взаимодействия. Совместная деятельность - это 
процесс  группового достижения цели.  т.е. 
организованная  система активности субъектов 
образовательного процесса направлена на  
производство или воспроизводство объектов 
материальной и духовной культуры. 

Гуманистические воззрения великого 
педагога опираются на идеал служения народу, 
удовлетворения  и радости самоотдачи как 
высших проявлений стремления к добру. Истоки  
человечности он рассматривает в естественных и 
святых чувствах любовного отношения ребенка  
к матери: в возвышении в глазах ребенка 
человека, увлечении человеком, силой его уха, 
его мужеством и благородством; в 
естественности, привычности для ребенка 
добрых чувств и добрых дел [3, с.282-283].  

В работах Сухомлинского В.А. стремление 
человека  к познанию истины рассматривалось 
как духовная потребность, как фактор  
интеллектуального развития личности. "Все 
становится реальным и достижимым лишь тогда, 
когда человеку хочется учиться, когда в учении 
... он чувствует радость и обретает человеческую 
гордость"[4, с.644]. Потребность  - это  
внутреннее напряжение, которое  направляет 
активность  на получение того, что необходимо 
для функционирования личности. Потребность 
является необходимым условием  любой 
деятельности, а деятельность направляется 
мотивом как способа достижения  поставленной 
цели.  Мотив деятельности - внутреннее 
побуждение человека к деятельности, связанное  
с удовлетворением потребностей субъекта. 
Параметрами деятельности выступают  
количественные и качественные  характеристики 
деятельности.  

Как известно, познавательная установка  как 
сознательно (эксплицитно, рефлексивно) или 
бессознательно (имплицитно) существующая 
цель  направляет  ход и процесс познания 
субъекта в конкретное русло  и имеет  
определенный смысл. К группе познавательных 
установок внутреннего характера относятся: 
адекватное чувственное восприятие  объекта,  
его описание  на основе использования средств 
языка, построение его эмпирической или 
теоретической модели, их уточнение,  проверка, 
обоснование  и т.д. 

Основными особенностями творческой 
личности являются более эффективное 
восприятие реальности; принятие себя и других;  
непосредственность и простота; 
центрированность на проблеме; независимость и 
потребность в уединении; автономия;  
общественные интенции; глубокие 
межличностные отношения; отсутствие 
предубеждений; креативность " [5, с.117-118].  
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Изучая социально-воспитательные 
технологии Селевко Г.К., выявляет следующие  
принципы педагогической системы В.А. 
Сухомлинского: 

 - "единство трудового воспитания и общего 
развития - нравственного, интеллектуального, 
эстетического, физического;  

- раскрытие, выявление, развитие 
индивидуальности в труде; 

- высокая нравственность труда, его 
общественно полезная направленность;  

- раннее включение в производительный 
труд; 

- многообразие видов труда; 
- постоянность, непрерывность труда; 
- черты производительности труда взрослых 

в детском труде; 
- творческий характер труда, сочетаний 

усилий разума и рук; 
- преемственность содержания трудовой 

деятельности, умений и навыков; 
- всеобщий характер  производительного 

труда; 
- посильность трудовой деятельности; 
- единство труда и многогранной духовной 

жизни"[6, с.331]. 
Педагогика сотрудничества – это 

совместная развивающая деятельность взрослых 
и детей,  скрепленная взаимоуважением, 
эмпатией, взаимопониманием,  проникновением 
в духовный мир друг друга, анализом хода и 
результатов совместной  коллективной 
целенаправленной творческой деятельности, 
направленной на достижение общей цели.  
«Учение должно быть трудным, каждая работа  
должна представлять собой движение вперед.  
При этом каждый шаг к  знаниям должен быть 
гордым взлетом птицы, для чего нужно 
обеспечить ребенку эмоциональный подъем, 
веру в свои силы, товарищескую поддержку» [7, 
с.156].    

Следовательно, речь идет о необходимости 
создания необходимых условий для развития 
интеллектуального потенциала личности как 
члена гражданского  общества. Реализация 
индивидом своих возможностей  в социально 
значимых сферах  жизнедеятельности, своей 
жизненной стратегии является условием 
формирования интеллектуального потенциала 
личности в системе социального 
взаимодействия. Возможность является 
мостиком между субъектом и средой, так как она  
и определяется свойствами среды, и  свойствами 
самого субъекта. Человек одновременно 
выступает продуктом и творцом своей среды, 
которая создает основу для интеллектуального, 
социального и  духовного развития.  

По мнению В.А.Сухомлинского, 
"жизнерадостное мировосприятие..., уверенность 

в своих силах... побуждают новые родники  
памяти, мысли, сообразительности" [8, с. 479].  
Возможность удовлетворения и развития 
потребности в самоактуализации  личности 
может быть обеспечена образовательной средой 
в результате организации  всего комплекса 
возможностей развития субъектов 
образовательного процесса [9, с.188]. 

"Успех в учении,- писал В.А. 
Сухомлинский,-  единственный источник  
внутренних сил ребенка,  рождающих  энергию 
для  преодоления  трудностей,  желание учиться" 
[10, с.281]. Следует отметить, что факторами, 
определяющими уровень  мотивации в 
конкретной деятельности являются  значимость 
достижения успеха, надежда на успех, 
вероятность достижения успеха, субъективные 
эталоны достижения, поэтому стремление 
ребенка  достичь высоких результатов в учении 
проявляется в выборе сложных заданий и 
стремлении выполнить их. 

Сущность гуманистического подхода в 
обучении отражена в таких категориях, как 
«создание успеха», «сотрудничество детей и 
взрослых».  

Как подчеркивает  В.А.Сухомлинский, 
«урок – это совместный труд детей и педагога, 
успех этого труда определяется в первую 
очередь теми взаимоотношениями, которые 
складывается между преподавателями и 
учащимися. Прежде чем давать знания, нужно 
научить ребенка  воспринимать, наблюдать, 
думать» [7, с.156].  В своей работе «Сто советов 
учителю»  великий педагог, указывая на то, что 
школа должна «бороться за человека, 
преодолевать отрицательные воздействия и 
давать простор положительным», особо 
подчеркивает, что личность учителя должна 
оказывать  «наиболее яркое, действенное и 
благотворное влияние на личность ученика»  [4, 
с. 115].   

«Было бы большим упрощением, - отмечает  
Б.Ф.Ломов, - представлять дело так, что каждая 
личность, включающаяся в совместную 
деятельность, имеет только одну - единственную 
цель. В процессе жизни у личности формируется 
определенная система целей, в которой одни 
занимают ведущее, другие – подчиненное 
положение. При этом их соотношение 
динамично. Иначе говоря, каждая личность 
характеризуется сложно-структурированным и 
динамичным «полем целей» [11, с.191]. 
Индивидуальная цель связана с общей 
направленностью, мотивационно-волевой 
сферой и потребностями субъекта деятельности 
и общения. 

В.А.Сухомлинский писал, "Многолетний 
опыт убеждает, что важнейшее условие 
успешной работы по всестороннему развитию 
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детей - это богатая, разносторонняя  
интеллектуальная жизнь педагогического 
коллектива, разнообразие интересов,  широта 
кругозора, чуткость к новому в науке" [10, с. 44]. 
По мнению  Н.Д.Хмель, «элементы 
профессиональной готовности педагога к 
успешной деятельности  проявляется  через: 

- наличие  методологических знаний по 
педагогике; 

- знание содержания  преподаваемого 
предмета; 

- знание методов организации собственно  
профессиональной деятельности педагога; 

-  знание и владение  методами организации 
деятельности учащихся,  использование 
различных форм работы для  организации 
взаимодействия  учащихся при решении 
воспитательных и  образовательных задач» [12, 
с. 197]. 

Система показателей  интеллектуального 
потенциал включает в себя индекс 
интеллектуального  потенциала общества 
(показывающий состояние науки и образования), 
коэффициенты инвестиционной 
эффективности вложений в науку 
(реализованный научный потенциал, 
определяемый как процент действующих 
патентов от общего числа зарегистрированных в 
стране) и в образование (зависимость уровня 
получаемого дохода от образования). 

 В рамках генетико-исторического 
подхода совокупный потенциал характеризуется 
с точки зрения выявления и общественного 
«оформления», признания и использования 
социализированных форм материализации 
способностей и потребностей человека.  

Профессиональная социализация 
предполагает взаимную активность 
профессионального пространства и  личности, 
ориентированной на профессиональную 
самореализацию. Наука и образование - это 
интеллекто- и знаниеёмкие отрасли, в которых 
происходит создание, перераспределение и 
потребление знаний.  Косьмина Е.А. 
подчеркивает, что «прирастание элементов 
совокупного потенциала начинается с 
природных, биологических способностей 
человека, а завершается медиатическим 
потенциалом. В основу генетического подхода 
положена идея Я. Белла о некоем «осевом 
принципе», вокруг которого группируются 
(формируются) все общественные институты, 
отношения и духовные процессы. «Осью» 
совокупного потенциала является его главная 

составляющая - интеллектуальный потенциал» 
[13, с. 7].  

Анализ педагогических воззрений  
В.А.Сухомлинского показал необходимость 
специального изучения проблем 
интеллектуального потенциала творческой  
личности, в целом общества.  Изучение данной 
проблематики  является актуальным для 
современной практики  организации образования 
(школы, высшие учебные заведения и др.) и 
дальнейшей разработки проблем по 
формированию интеллектуального потенциала 
будущего компетентного и 
конкурентоспособного специалиста в условиях 
интеграции мировых образовательных систем. И 
дальнейшее изучение наследие 
В.А.Сухомлинского могло бы  внести вклад в 
новое понимание понятий  "интеллектуальный 
потенциал", "интеллектуальный фон". 
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УДК: 37.013 

ДУХОВНЕ ОСЯГНЕННЯ СПАДЩИНИ 
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  

В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ 

Ніна МИКОЛАЙЧУК (с. Острожець, Рівненська обл.) 
В статті розглядаються ідейно-естетичні та ціннісні аспекти педагогічної спадщини В. Сухомлинського через 

призму духовного творення освітнього простору педагога-практика. 
Ключові слова: освітня практика, духовна спадщина В. Сухомлинського, філософія серця. 
В статье рассматриваются идейно-эстетические и ценностные аспекты педагогического наследия 

В. Сухомлинского через призму духовного созидания образовательного пространства педагога-практика.  
Ключевые слова: образовательная практика, духовное наследие В. Сухомлинского, философия сердца. 

Я – сільська вчителька і поетеса. Так, це 
мене видатний педагог і учений Василь 
Сухомлинський назвав «неповторним палким 
самоцвітом», зауваживши: «Однакова у нас із 
нею (Н. Ф.) ідейно-естетична настроєність» [1]. 
Для мене ці слова – не комплімент, а висока 
оцінка, що вміщує не тільки велику 
відповідальність, а ще й обов’язок працею своєю 
стверджувати означення, дане науковцем. 

Відразу скажу, що я не була знайома з 
Василем Олександровичем особисто. Він, 
скоріше, відчув мою позицію через 
посередництво академіка Олександра 
Мазуркевича, котрий вивчав мій педагогічний 
досвід і поширював його в межах республіки та 
за кордоном, а ще – через мої листи до 
всесвітньо відомого педагога. Маю високу честь 
заявити сьогодні, що я – послідовниця Василя 
Сухомлинського. На чому ґрунтується це 
твердження? На багатолітній педагогічній 
практиці та її результатах.  

Пройшов час. Саме він дав змогу осмислити 
усе зроблене й не зроблене, досягнуте і втрачене. 
Переглядаючи книги вченого «Серце віддаю 
дітям» та «Народження громадянина», дивуюсь 
тепер, з якою ретельністю опрацьовано кожну 
думку автора, обведено олівцем, позначено 
знаком оклику чи знаком запитання. І не 
випадково – вони ставали керівництвом до дії, 
рубежем, який треба було осягнути. І я йшла: 
створювала кабінети рідного слова, готувала 
Тарасові та Лесині свята, відвідувала разом зі 
своїми учнями Колодяжне, Канів, Нагуєвичі, 
Берестечко, Острог, Вілію, батьківщину Миколи 
Островського. Ми збирали «Кобзарі» мовами 
народів колишнього СРСР. Згодом створили 
гурток «Добротворці», який з часом переріс в 
аматорський колектив – Театр Слова. Гуртківці 
ставили «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого, 
«Кайдашеву сім’ю» Івана Нечуя-Левицького, 
«Лісову пісню» Лесі Українки, «За двома 
зайцями» Михайла Старицького, «Захар Беркут» 
Івана Франка. Ми проводили творчі зустрічі з 
учнями та вчителями навколишніх шкіл, 
виступали на обласній сцені, були лауреатами 

районних та обласних конкурсів. А 
найголовніше – ніколи не оминали увагою 9–10 
березня – Шевченкові дні. Вони 
перетворювалися на подію для всієї школи. І, що 
важливо, – створювали й створюємо власні 
сценарії Тарасових свят, «оживляємо» їх 
присутністю самого Шевченка, роль якого 
завжди виконує найдостойніший юнак, 
зодягнутий відповідно у фрак чи вишиванку 
залежно від сценарію дійства. 

«Добротворці» листувалися з Олесем 
Гончарем, посилали йому Соборні рушники на 
знак солідарності з забороненим романом; 
запрошували в гості Василя Юхимовича, самі 
летіли на ювілей Михайла Стельмаха до 
Вінниці... І запалювали гостинну свічу перед 
присутніми у велелюдному залі Петром Махом, 
Миколою та Любов’ю Пшеничними, Василем 
Женевським, Миколою та Юрієм Березами, 
Євгенією Назарук – аби справдилося Василеве 
заповітне «Слово мусить жити! Ось у чому 
штука!» 

Ми називали ці дійства «діяння словом» та 
палко вірили у всемогутню магію слова й діла. 
Скільки позитивних емоцій, скільки людино-
калорій спалено, аби підготувати кожне свято! 
Для чого? Відповідь знаходимо у Василя 
Сухомлинського, перечитуючи його педагогічні 
роздуми. Аби створити атмосферу Слова, перш, 
ніж розкривати його красу: «Тільки тоді, коли я 
бачу, що в душах підлітків це бажання визріло, я 
відкриваю їм красу слова» [2, с. 251]. 

Так, ми йшли за Сухомлинським, 
незважаючи на нестатки й труднощі, заздрощі та 
перешкоди, нівелювання і виклики до 
кадебістських кабінетів. І коли приходять на 
традиційні вечори-зустрічі колишні випускники, 
а нині бувалі чоловіки, і дивляться на фото, де 
вони у воїнських строях – в шоломах зі списами 
– складають вирізьблене на щитах «Слово о 
полку Игореве», їх проймає гордість за доблесть 
і честь, випробувані віками. 

Можна згадувати ще багато різних свят і 
зустрічей, але сьогодні я хочу сконцентрувати 
Вашу увагу на результативності, так би мовити, 
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живому перевтіленні: Слово – дія – людина. 
«Слово жило, трепетало в моїй душі, і, мабуть, 
тому воно входило в духовний світ вихованців», 
– читаємо підкреслене в книзі [2, с.251]. Згадує 
Марія Базелюк, журналіст, правозахисниця, 
багаторічний редактор часопису «Шлях 
перемоги»: «Її уроки завжди були святом – 
урочистим, бентежним, світлим. На світанку 
юності ми мріяли про романтику та подвиги в 
ім’я народу під впливом високих ідеалів, які 
плекала в наших душах вона, наша Вчителька» 
[3, с.143]. Треба сказати: переконання Марії 
залишились такими сильними, що це могло 
коштувати їй життя. 

Ще один приклад. Василь Дубенко – 
активний учасник Помаранчевої революції, 
відзначений в числі чотирьох чоловік із 
Млинівського району нагрудним знаком і 
Почесною грамотою. Ось його спогади: «Коли 
ми стояли на Майдані, я чув голос нашої 
вчительки: Пам’ятайте! Ви – українці!».1  

І знову Сухомлинський: «Якщо людина 
дорожить моральною красою, вона не може 
вирвати ідею з власного серця, як не може 
вирвати власного серця» [2, с.198]. То ж чи може 
учитель, педагог жити своїм життям, 
відмежованим від життя своїх вихованців? У 
Сухомлинського так не виходило. «Джерелом 
культури людських емоцій є здатність учителя 
відчувати серцем внутрішній духовний світ 
дитини, підлітка, юнака, дівчини»  
[2, c. 243]. 

В пам’яті виринає наступне. Сергій Л. 
проситься до нашого Театру Слова. Ми 
готуємось до огляду драматичних колективів, 
ставимо «Лісову пісню» Лесі Українки. «Ви мені 
тільки покажіть як. Я розумію все, хочу передати 
душевний стан Лукаша в останній сцені»... 
Сергій зіграв так, що глядачі аплодували стоячи. 
Він реалізував себе – і це була перша його 
спроба перед випуском зі школи. На щастя, 
вдалася хлопцеві й друга.  

Одного чудового дня підходить і сідає поруч 
у маршрутці вродливий юнак в офіцерській 
формі прикордонника. Лише за два роки Сергій 
успішно пройшов військову службу, уже 
здобуває юридичну освіту, одержує добру 
зарплатню і навіть «має дівчину». Усього досяг 
сам, а починав без копійки в кишені. Вдячний, 
що тоді я повірила в нього. Колеги 
посміювались: «Навіщо він тобі на таку 
відповідальну роль? Його, практично, не бачать 
у школі». Справді, дома були негаразди: батько-
вдівець, статки мізерні, тому хлопчині 
доводилося навіть голодувати... 

Здавалося б, звичайна участь у гуртку. Але 
то була самореалізація. Посередництвом 

                                                 
1 З виступу перед учнями школи. 

художнього слова. Потрібна була рука 
підтримки. Я не знала деталей домашніх умов – 
серцем відчула і рада нині за себе. А ще більше – 
за Сергія. Це справді було «бажання вихованця 
стати кращим і бажання педагога бачити 
вихованця кращим, ніж він є зараз» [2, с.28]. А 
ще: «Радість відкриття, здивування перед 
істиною, здобутою власними силами, дає людині 
самоутвердження, переживання гордості, поваги 
до себе» [2, с.15]. 

Справді, час – найсправедливіший наш 
арбітр. Він віддзеркалює наші здобутки і не 
прощає промахів. «Найважливіше діло Боже є: 
одну безпутну душу оживотворити духом своїх 
заповідей, аніж з небуття створити нову земну 
кулю, поселену беззаконниками» [4, с. 528]. Це – 
Григорій Сковорода, «Вступні двері до 
християнської добронравності». Неначе сонце з-
поміж хмар, так із тьми віків виринає постать 
нашого філософа-мудреця, нашого любомудра й 
освітлює силою своєї думки і прикладом 
власного життя. Знаходжу багато спільного в 
помислах і ділах, а особливо в єдності слова та 
діла двох великих вихователів українського 
народу – мислителя-філософа та мислителя-
практика. В опроміненні великого правдолюба 
зникло, відпало усе сумнівне й тимчасове, 
залишилось чисте осердя істини – палке і щире 
серце незгасної любові до людей. Саме він, 
Григорій Савич Сковорода, віднайде у глибинах 
світової філософської думки і подарує українцям 
їхню ж «філософію серця», того серця, яке 
віддасть своїм вихованцям педагог світового 
рівня Василь Сухомлинський. 

А у нас історія з іншим – Сергієм 
В. Дев’ятикласник уже був за півкроку до 
злочинного світу – він зник. Батька-матері не 
мав, виховувався в дідуся й бабусі. Родина та 
класний керівник уже з ніг збились, шукаючи 
внука та учня. А знайшли – в СІЗО. 
Звинувачувався в груповому пограбуванні. Стало 
зрозуміло, що роль Галахвастова в комедії 
Михайла Старицького «За двома зайцями» йому 
вже не грати. Обираємо іншого виконавця. 
Раптом повертається Сергій, проситься, 
вибачається. «Ні! Ти зганьбив себе і нас, 
шанувальників рідного слова. Іди від нас. Ти вже 
слів не вивчиш, їх так багато». І Сергій пішов. 
Підготовка до виступу була на грані зриву. Через 
якийсь тиждень гуртківці запрошують мене на 
репетицію. В ролі Галахвастова – Сергій. Він не 
лише вивчив свої слова, а ще й інших перевіряє, 
підказує. «То що? Зрозумів, де краще жити – у 
СІЗО чи в затишному класі?» Під час вистави 
глядачі та судді дивувалися: «Де ви такого 
Галахвастова винайшли?» А він сам знайшовся. 
Цього разу колеги вже схвально твердили: «Вам 
десь на роду написано облагороджувати 
неблагонадійних?!» 
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Може й справді... Сергій нині – в училищі, 
готується до вступу в технікум харчових 
технологій. А був же на волосині. Що стримало 
хлопця? Якщо не художнє слово, то, можливо, 
дружний колектив наш? Дідусь просив: «Не 
відганяйте його від свого гуртка, він тільки тим і 
живе». З якою приємністю розглядаємо фотокадр 
із вистави на сторінці 176 мого «Осяяння» (том 
2), де аматори слова стають героями глядацьких 
симпатій. 

Алла С. – підприємець, проживає і працює в 
обласному центрі. «Як жаль, – каже вона, – що у 
моїх дітей не було такого духовного середовища 
в школі, в якому перебувала я». Алла пам’ятає 
кожну мистецьку зустріч, несе душі іскру того 
багаття, яке творили «Добротворці», і передає її 
своїм дітям. 

Василь Б. закінчив школу півстоліття тому, 
але не пропустив жодного вечора-зустрічі у 
першу суботу лютого. Чоловікові на все життя 
вистачає того душевного тепла й сердечного 
прихистку, яким наділила його школа. Вона й по 
сьогодні для Василя – другий дім.  

Часто виїжджаємо до Луцька на вистави 
Волинського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка. І переконуємось: у період 
комп’ютерних інноваційних освітніх технологій 
інтерес до мистецтва зростає. 

Не забуду, як нелегко було починати, як 
просила сприяння батьків, аби залучити юних 
виконавців до гри на аматорській сцені. Тепер 
самі просяться, приходять на репетиції, 
терпеливо чекають, чи не стануть у нагоді при 
виготовленні декорацій, костюмів. Бо гляди – і 
роль зіграти вдасться. З обома Сергіями, 
сподіваюсь, усе буде гаразд. А у мене вже є Ілля 
Ш. Заради нього й планую наступне дійство. 

Василь Сухомлинський застерігає нас, 
педагогів: «Велика небезпека у вихованні 
юнацтва – емоційна сплячка. Високі, благородні 
слова залишаються для підлітків пустим звуком, 
якщо серця їхні сплять. А коли спить серце, 
істини людині зрозумілі, та вони не стають її 
переконаннями» [2, с.40]. Отже, як розбудити 
серце? Чи можна достукатись до нього художнім 
словом? Чи варто це робити? Чи можна 
гуманізувати виховний процес у школі? 

А чи можна зрадити себе, свої переконання 
і, врешті, – Василя Сухомлинського? Чи можна 
перестати пізнавати Григорія Сковороду, йти до 
нього? Перестати пізнавати цей чудовий світ, 
реалізовувати себе в ньому? Врешті, чи потрібна 
гуманістична педагогіка Василя Сухомлинського 
сучасній школі, в сучасному затехнізованому, 
глобалізованому світі? Філологи відповідають 
однозначно: так, потрібна. Вона (як і її творець) 
була, є і буде альтернативою європейському 
раціоналізмові, оскільки ставить за мету зберегти 

педагогічну культуру українського етносу. Дуже 
важливо, що педагогічні ідеї Павлиського 
новатора наскрізь пронизані «світоглядною 
доктриною українського любомудра – цілісною і 
ціннісною «трисонячною єдністю ‹..›, яка 
об’єктивується в трьох напрямках: теорія, 
практика, духовність (мораль)» [4, с. 63]. 

Саме проблемі моралі у виховному процесі 
приділено найбільше уваги в практичній 
діяльності педагога і вченого. Він прагнув 
бачити у молодому громадянинові «зрілість 
думки, ідейну цілеспрямованість і стійкість» [2, 
с. 55]. Він заглядав у найпотаємніші куточки 
дитячих душ хлопчиків та дівчаток, але робив це 
так, щоб не нашкодити, зберегти неповторність 
кожного з них. Він створював такі ситуації, 
«коли людина постійно відкриває в іншій людині 
щось красиве, морально цільне. Лише за цієї 
умови людина переживає прагнення бути 
кращою» [2, с. 80]. 

Учитель гартує юні душі не лише людською 
доброчинністю, а ще й формуванням 
усвідомленої потреби боротьби зі злом, 
несправедливістю, потворністю життєвих явищ. 
Надважливо, що у В. Сухомлинського це 
закріплювалося піднесеністю внутрішнього світу 
дитини через сприймання краси художнього 
слова при вивченні літератури та історії. 

У Олександри К. не склались стосунки з 
класним керівником. Вчителька постійно 
принижувала її, «вивертала душу» (за висловом  
В. Сухомлинського). Дівчина не стерпіла, 
вирішила забрати документи після закінчення 
дев’ятого класу. Вступила до коледжу, де 
успішно вчиться. Організувала в навчальному 
закладі гурток любителів художнього слова. 
Сяяли очі співрозмовниці, коли вона 
розповідала, як гуртківці поставили фрагмент 
«Лісової пісні». Хочеться вірити, що в нашому 
Театрі Слова юнка одержала духовний гарт – і 
він не дав їй зневіритися, стати жорстокою, 
байдужою. І нині в комерційному коледжі 
ентузіасти проводять літературні зустрічі, 
конкурси та вечори. 

Власне, чому ми ведемо мову про 
аматорські виступи колективу? Звичайно, основа 
основ, де розкривається краса і сила художнього 
слова, – урок. Там у задушевній бесіді в 
абсолютній тиші десятки сердець б’ються в 
одному ритмі з серцем учителя. А тут учні 
стають творцями й учасниками дійства, вже вони 
мають донести до слухачів всю красу і силу. Для 
того ж, щоб переконати, треба самому бути 
переконаним. Треба не лише зрозуміти, а й 
пройнятись словом. Отже, воно стає духовним 
надбанням, а носій його – особистістю. Або ж, 
принаймні, перебуває на шляху до неї. Отже, 
слово формує особистість. Цей благодатний 
стрес ладен «перевернути» душу, зворушити, 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 228

закріпити цей «переворот»... якщо вдалося 
зворушити глядачів. 

Нині ми вже готуємось до 200-річчя Тараса 
Шевченка. Прагнемо показати Великого Пророка 
нашим сучасником, здійснити новітнє 
прочитання Кобзаря. Віримо: свято буде 
неповторним. А головне – десятки, сотні 
учасників і гостей відчують себе українцями, 
дочками й синами Великого Тараса. 

Мені особливо імпонує, що кожен урок за 
Сухомлинським – це «звернення до думок і 
сердець» наших учнів. Мене не раз застерігали 
від перетворення уроків літератури у виховні 
години-бесіди. Та я ніколи на своїх уроках не 
позбавляла дітей почуття прекрасного, розуміння 
мистецтва слова. Разом з тим завжди учила 
думати, мислити. Саме на уроках літератури – 
мислити, аналізувати, задумуватись над життям. 
Десь витав наді мною дух філософа Сковороди: 
«Вельми той рідкісний, хто зберіг серце своє, чи 
як на загал говорять, спас душу свою. Істинною 
людиною є серце в людині...» [4, с.169]. 
Очевидно, цим і обумовлені мої роздуми-
замітки: «Що таке Храм Душі?», надрукована в 
районному «Освітянському віснику» за 2012 рік; 
«Благословенна будь!» [3, с. 27] – та інші.  

А поетичні збірки – це творчі спроби діянь у 
цьому Храмі. Хоч об’єктивно це, скоріше, 
морально-етичні роздуми, в поетичній формі 
викладені. Як добре, що в цьому великому Храмі 
вічно присутній Василь Сухомлинський: 
«Література – це людинознавство і в той же час 
один з найтонших засобів самопізнання, 
самовиховання, самоутвердження. Література 
перестає бути виховною силою, якщо 
допитливий погляд людини не звернений в саму 
себе, якщо людина не дає оцінки собі з точки 
зору морально-етичного ідеалу» [2, с.110]. 

«Чом ви «Собору» не читали?» – так і 
хочеться процитувати своє поетизоване 
застереження молоді. Якраз воно свого часу 
привернуло увагу Олеся Гончара – і він у листі 
до мене підтримав мої поетичні спроби, 
зобов’язавши: «Ви зі своїм громадянським 
темпераментом могли б ще гостріше виступати 
проти потворних явищ, проти різної нечисті в 
сучасному житті...» [3, с. 150]. 

А Василь Олександрович вів мене далі: «Я 
побоювався штучності, непереконливості, 
пишномовства» [2, с.172]. І ще: «Моральна 
байдужість має своїм коренем емоційну 
байдужість» [2, с.226]. «Щоб виховувати словом, 
треба створити в юному серці багатство слова. 
Якщо цього немає, починається педагогічна 
недорікуватість» [2, с.216]. «Педагог стає 
наставником дітей і юнацтва остільки, оскільки 
він тонко й чутливо пізнає світ розумом і 
серцем» [2, с. 227]. 

Врешті, для того, аби показати, як пізнавати 
світ розумом і серцем, я й почала віршувати, 
видавати свої поетичні збірки, проводити творчі 
зустрічі, семінари, практикуми; створила клуб 
любителів поезії. Наслідували свою вчительку 
десятки юних сердець, учнів та випускників. Та 
про це треба вести мову окремо. 

На завершення ще раз піднімемось до 
вершин мудрості філософа Григорія Сквороди, 
який стверджував, що людина у відношенні до 
космосу являє собою щось подібне насінню, у 
якому в потенції знаходиться велика рослина. 
«Незаперечний антропологічний смисл цієї 
думки щодо освіти і виховання: людина як 
космічне явище є продуктом ще й соціальним і 
духовним, вкоріненим у рідну землю, тому і 
освітні впливи мають складати «трисонячність» 
ментального, національного та 
загальнолюдського, тобто формувати біологічне, 
розвивати соціально-етнічне і творити вічне, 
ціннісне, гуманне» [4, с. 51]. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ АСПЕКТ  
ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Юлія МІЦАЙ (Кіровоград) 
У статті розглядаються основні ідеї здоров’язбереження у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх 

використання в процесі розвитку творчої особистості. 
Ключові слова: творча особистість, здоров’я, здоров’язбереження, творчість, розвиток, індивідуальність, емоційний 

комфорт, самовираження. 
В статье рассматриваются основные идеи здоровьесбережения в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и их 

использование в процессе развития творческой личности. 
Ключевые слова: творческая личность, здоровье, здоровьесбережения, творчество, развитие, индивидуальность, 

эмоциональный комфорт, самовыражения. 
Постановка проблеми. Творче наповнення 

процесу навчання є важливим компонентом 
сучасної системи освіти, оскільки креативна 
особистість має більше можливостей до 
самовираження, продукування нестандартних 
ідей, підвищення рівня власної значущості, 
створення матеріальних та духовних цінностей. 

Розвиток творчої особистості – запорука 
культурного прогресу суспільства. Тому на 
кожному етапі шкільного життя слід звертати 
особливу увагу на формування в учнів 
різноманітних глибоких і міцних знань, на 
максимальну стимуляцію самостійної діяльності 
учнів, на розвиток стійких творчих інтересів, 
цілеспрямованості творчих пошуків, 
наполегливості під час виконання творчих 
завдань. Відкрити в кожній дитині творця, 
розкрити в ній неповторний індивідуальний 
талант – одне з головних завдань, яке ставить 
суспільство перед школою.  

На розв’язання цього завдання націлює нас 
низка нормативних актів, державних документів, 
а саме: Указ Президента України від 28 грудня 
2012 року № 756 «Про проведення у 2013 році в 
Україні Року дитячої творчості»; Постанова 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 
року № 785 «Про затвердження державної 
цільової соціальної програми розвитку 
позашкільної освіти на період до 2014 року».  

У даних нормативних актах визначено 
пріоритетні завдання системи освіти, реалізація 
яких має сприяти формуванню інтелектуального 
потенціалу молоді шляхом розвитку їх творчості, 
самореалізації, духовному та фізичному 
самовдосконаленню; створенню умов для 
виявлення і підтримки обдарованих дітей; 
забезпеченню рівного доступу до отримання 
учнями додаткової освіти, спрямованої на 
розвиток творчих здібностей. 

Виходячи з вищезазначеного, надзвичайно 
актуальною в умовах сучасного суспільства є 
проблема розвитку здорової, творчої особистості. 
Активна та здорова людина надовго зберігає 

молодість, продовжуючи творчу діяльність, не 
дозволяючи «душі лінуватись». Можна з 
упевненістю стверджувати, що можливості 
опанування учнями навчального матеріалу, 
розвиток їх творчих здібностей залежать від 
здоров’я. Разом з тим слід зауважити, що 
інтенсивні інтелектуальні, емоційні, особистісні 
навантаження, якими характеризується сучасний 
навчальний процес, призводять до надмірного 
психофізіологічного напруження та 
«педагогічного стресу». Так, статистика 
свідчить, що за період навчання в школі здоров’я 
дітей суттєво погіршується. Найчастіше у дітей 
виникають проблеми з опорно-руховим 
апаратом, з’являються захворювання серцево-
судинної системи, психосоматичні розлади, 
погіршується зір, зростає ендокринна паталогія 
та ін. Причинами цього є недостатність 
валеологічних знань у педагогів, відсутність 
наступності, системності, послідовності у 
забезпеченні здоров’язбережувального 
супроводу навчально-виховного процесу. У 
школах досі переважають традиційні форми 
навчання, під час яких діти проявляють незначну 
активність, залишаючись пасивними учасниками 
освітнього процесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема зміцнення та збереження здоров’я 
школярів є однією зі складних і ключових 
проблем у педагогіці. Аналіз актуальних 
досліджень показав, що розвиток науки про 
здоров’я, правила його зміцнення та збереження 
мають давню історію. Так, значна увага 
вихованню та загартуванню дітей і підлітків за 
допомогою фізичних вправ приділялась в 
Древній Греції та Римі. Такі відомі філософи, як: 
Сократ, Кант, Й.Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо в 
своїх творах детально розглядали систему 
фізичного виховання і навчання, як 
найважливішу частину з формування навичок 
збереження та зміцнення здоров’я.  

Протягом останнього часу наука про 
здоров’я інтенсивно розвивалася і дістала 
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практичну спрямованість, наблизилася до життя. 
Дослідження різних аспектів здоров’я, 
здоров’язбереження ми знаходимо у публікаціях 
О. Ващенка, Т. Бойченко, О. Дубогай, 
В. Оржеховської, Ю. Лісицина, С. Попова та 
інших. Питання формування культури здорового 
способу життя дітей розкриті в чисельних працях 
І. Брехмана, М. Гончаренко, В. Горащука, 
В. Колбанова, Г. Зайцева, Л. Татарникової. Над 
розробкою педагогічних шляхів вирішення 
згаданої проблеми працюють О. Савченко, 
Л. Анісімова, С. Кириленко, В. Оржеховська, 
Д. Колєсов, О. Костенко, О. Пилипенко та багато 
інших. 

Сучасні наукові дослідження 
характеризуються зростанням інтересу до 
питання здоров’язбережувального супроводу 
процесу навчання та творчого розвитку. Це 
пов’язано із значним погіршенням стану 
здоров’я учнів за період їх навчання в школі.  

Слід відмітити, що в сучасних наукових 
працях та педагогічній практиці 
використовується термін «здоров’язбереження», 
а також синонімічні категорії «збереження 
здоров’я», «охорона здоров’я», «зміцнення 
здоров’я». Разом з тим термін 
«здоров’язбереження» на сьогодні не має 
однозначного визначення. Це зумовлено, 
принаймні, двома основними причинами. По-
перше, донедавна поняття здоров’язбереження 
було певним чином монополізовано медичною 
галуззю. По-друге, здоров’язбереження 
особистості як пріоритетне педагогічне завдання, 
як безпосередній результат освітньої діяльності 
обговорюються в педагогіці досить побіжно 
[10, с. 344]. 

Список педагогів, які внесли вклад в 
розробку шляхів здоров’язбереження школярів, 
очолює В.О. Сухомлинський. Його педагогічна 
система має здоров’язбережувальну сутність. 
Питання формування здоров’я дитини у 
творчості видатного вченого вивчаються у 
вітчизняній педагогіці О. Савченко, О. Іоновою, 
В. Горащуком, Н. Побірченко, В. Ликовим, 
В. Бурчівською та ін. 

Мета статті – обгрунтувати важливість 
використання в сучасній освітній практиці 
здоров’язбережувальних ідей педагогіки 
В.О. Сухомлинського в контексті розвитку 
творчої особистості.  

Виклад основного матеріалу. Збереження і 
зміцнення здоров’я дітей видатний педагог 
сприймав як важливу умову їх інтелектуального 
й творчого розвитку та головний аспект 
практичної діяльності директора школи і 
кожного вчителя.  

«Зміцнити здоров’я людини в дитинстві, не 
допустити, щоб дитина вступала в юність 
кволою і млявою – це означає дати їй всю 

повноту життєвих радощів», – підкреслював 
В.О. Сухомлинський. 

Цій проблемі присвячено чимало праць. А 
саме: третій розділ книги «Павлиська середня 
школа»; окремі підрозділи в книгах «Серце 
віддаю дітям», «Народження громадянина», 
«Проблеми виховання всебічно розвиненої 
особистості», «Сто порад учителеві»; окремі 
статті педагога [3, с. 16].  

Хороше здоров’я, вважав 
В.О. Сухомлинський, є умовою успішного 
навчання та творчого розвитку. Вивчаючи 
причину неуспішності, педагоги Павлиської 
школи дійшли висновку, що у 85% невстигаючих 
і відстаючих дітей головна причина відставання 
– поганий стан здоров’я, якась хвороба або 
нездужання: захворювання серцево-судинної 
системи, дихальних шляхів, шлунково-кишкові 
захворювання та інші. Від фізичного стану 
залежить також інтелектуальний та творчий 
розвиток, мислення, увага, пам’ять, духовне 
життя дитини. Спостереження переконали 
педагогів, що в переважній більшості 
уповільнене мислення – це результат 
нездужання, якого дитина часто й сама не 
усвідомлює. У зв’язку з цим не можна 
застосовувати до таких дітей методи 
ефективного, прискореного навчання, 
перевантажувати дітей напруженою розумовою 
працею [4, с. 26].  

Маємо наголосити на взаємозв’язку та 
взаємовпливі таких категорій, як «здоров’я» і 
«творчість». Адже неможливо стимулювати 
творчі сили дитини без урахування її 
індивідуальних особливостей та турботи про 
здоров’я. 

Звернемося до визначення поняття 
«творчість». За українським педагогічним 
словником С. Гончаренка «творчість – 
продуктивна людська діяльність, здатна 
породжувати якісно нові матеріальні та духовні 
цінності суспільного значення» [1, с. 326]. 
Творчість пов’язана з такими особистісними 
характеристиками, як активність та ініціатива, 
адже активність характеризує діяльнісний стан 
особистості. 

Проблема розвитку творчості дітей різного 
віку була і є об’єктом постійної уваги педагогів і 
психологів різних історичних епох. Створення 
умов для розвитку творчості школярів 
розглядають у своїх працях Ш. Амонашвілі, 
П. Блонський, О. Залужний, В. Зоц, Я. Корчак, 
Т. Лубенець, А. Макаренко, О. Музиченко, 
М. Пирогов, С. Русова, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський, Я. Чепіга, С. Швацький.  

Не менш важливого значення в цьому плані 
набуває вивчення психологічних аспектів 
розвитку творчості учнів, які знайшли своє 
розкриття в працях А. Богданової, С. Борисова, 
О. Бененсона, О. Дусовицького, В. Клименка, 
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І. Кулагіна, Н. Лейтеса, Б. Теплова, Л. Фрідмана, 
Л. Хрипункової та інших. 

У багатющій спадщині 
В.О. Сухомлинського важливе місце посідають 
його роздуми щодо творчого розвитку дитини, 
творчого самовираження, а в більш широкому 
розумінні – виховання індивідуальності, яка 
повністю реалізує свої задатки. Саме тому 
вдумливий педагог радив учителю здійснювати 
індивідуальний підхід, вивчати кожну дитину, 
вміти побачити і розвинути її індивідуальність. З 
цього приводу він писав, «що у житті не буде 
жодної нещасливої дитини, якщо вихователь 
докопається до «золотої жилки» в кожному 
вихованцеві й допоможе йому знайти себе». 

В умінні бачити в кожному вихованцеві 
індивідуальність В.О. Сухомлинський розумів 
уміння педагога сприймати цю індивідуальність 
такою, якою вона є: з усіма її позитивним і 
негативним потенціалом, з усіма радощами і 
бідами, успіхами і невдачами, приємними чи 
неприємними для педагога реальностями. Під 
індивідуальністю він розумів сукупність 
індивідуально-психічних особливостей, що 
надають індивіду унікальності, неповторності. 
До індивідуальності особистості вихованця 
В.О. Сухомлинський відносив [2, с. 62]: 

- стан розвитку і здоров’я психічного і 
фізичного; історію життя вихованця; 

- статеві відмінності: вияви (фізичні, 
психічні, соціальні) дівчат і хлопців, специфіка 
їхнього внутрішнього розуміння належності до 
тієї чи іншої статі, вияви статевої поведінки, 
емоційний стан повинен бути зрозумілим і 
прийнятним педагогами і батьками; 

- своєрідність якостей особистості: 
специфіка перебігу психічних процесів (відчуття, 
сприйняття, уява, увага, пам’ять, мислення, усне 
й писемне мовлення, емоційно-вольова сфера), 
спрямованість особистості (потреби, мотиви, 
інтереси, нахили, переконання, світогляд), 
задатки та здібності (умови та можливості 
їхнього розвитку вдома, у школі, у позашкільних 
закладах; можливість самореалізації), специфіка 
характеру та темпераменту; 

- виховне средовище: дім, найближче 
побутове оточення, школа, позашкільні заклади, 
дитячі об’єднання.  

Лише увага до кожної індивідуальності, 
вдумливе ставлення до позитивних і негативних 
рис, недоліків кожної дитини можуть 
забезпечити зміцнення її здоров’я, творчий 
розвиток та успіх у навчанні й вихованні. 

Насамперед це потребує самостійного 
пізнання вчителем кожної дитини, зазначав 
видатний педагог. На його думку, без знання 
дитини, без глибокого розуміння всієї складності 
явищ, які відбуваються в її душі, виховання стає 
сліпим і тому беззмістовним. Потрібно знати 

дитину, «знати здоров’я дитини, знати 
індивідуальні риси її мислення, знати сильні і 
слабки сторони її розумового розвитку» [8, 
с. 217]. Однак проникнення педагога в духовний 
світ дитини, вивчення її мислення, почуттів, 
характеру, волі, інтересів – справа надзвичайно 
складна. 

Щоб пізнати дитину, потрібно постійно її 
бачити, вивчати, спостерігати за нею. 
«…Спостерігайте, спостерігайте і ще раз 
спостерігайте. Спостерігайте, як взаємодіють два 
світа – світ навколишньої природи, праці 
суспільних відносин і внутрішній духовний світ 
людини. Спостерігайте, як дитина думає і 
переживає, якими складними, часом звивистими 
шляхами пробивають собі дорогу струмочки 
думки в її голові. Умійте читати найменші 
порухи думки, почуттів, переживань у кожному 
русі дитини і особливо в її очах» [8, с. 214]. 

Пізнати і сприйняти дитину такою, якою 
вона є – важлива умова реалізації оздоровчої 
функції школи. «Не намагайтеся змінити, 
переломити, перебудувати те, що створила в 
своїй таємничій майстерні природа, – 
здебільшого ця перебудова може призвести до 
хворобливих явищ» [8, с. 214]. 

Зміцнення і збереження здоров’я дитини як 
важливої умови розвитку її творчості 
відбувається, на думку В.О. Сухомлинського, 
значною мірою завдяки дотриманню санітарно-
гігієнічних вимог до повсякденного життя, в 
тому числі до режиму праці та відпочинку, як 
чинників, що сприяють єдності фізичного, 
духовного та творчого розвитку школяра. 

Так, першою умовою збереження здоров’я 
дітей були заняття на відкритому повітрі, на 
зелених лужках, оточених з усіх боків 
виноградом. Неприпустимо було, щоб учні 
молодших класів займалися розумовою працею в 
закритому приміщенні більше 3 годин. Для цього 
є альтанки. Викладачі школи не припускали, щоб 
і підлітки 12-15 років виконували домашнє 
завдання протягом 4-5 годин, тому що це 
калічить дитину, згубно позначається на її 
здоров’ї [9, с. 149]. 

Заняття на свіжому повітрі не лише 
позитивно впливають на здоров’я школярів, а й 
сприяють розвитку творчого самовираження.  

Милування красою природи створюють у 
дітей позитивний емоційний стан, викликають 
радість, спонукають до творчості: складати 
вірші, казки, оповідання, малювати, створювати 
«щось своє», притаманне дитині як 
індивідуальності. В.О. Сухомлинський писав, що 
складаючи казки, розповіді, створюючи 
словесний образ, дитина «не просто вправляється 
у словесній творчості, вона виявляє свій 
інтелектуальний світ, утверджує свою гідність». 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 232

Велике значення для здоров’я, 
інтелектуального та творчого розвитку дитини 
має, на думку В.О. Сухомлинського, 
різноманітність видів розумової праці, 
чергування праці й відпочинку. 
Найоптимальнішим початком робочого дня він 
вважає такий: підйом о 5.30 ранку; ранковий 
туалет; зарядка і сніданок (до 20 хвилин); 
виконання домашніх робіт (півтори-дві години 
до виходу в школу); дорога до школи (5-30 
хвилин), що є першим значним відпочинком. 

Особливу увагу приділяє 
В.О. Сухомлинський використанню різних видів 
розумової праці, чергуванню праці й відпочинку 
в процесі шкільного життя (чергування уроків за 
ступенем складності і за характером розумової 
праці, періодів набування знань з періодами 
застосування знань, 30-хвилинні перерви 
посередині навчального дня тощо). Другу 
половину дня діти за рекомендаціями педагогів 
мали займатися цікавою, творчою працею, при 
цьому здебільшого на свіжому повітрі.  

Необхідність виконання домашніх завдань 
перед класними заняттями В.О. Сухомлинський 
пояснює тим, що звільнення другої половини дня 
від інтенсивної навчальної розумової праці є 
вирішальною умовою зміцнення здоров’я та 
створення можливостей для творчого розвитку 
дитини.  

При організації літнього відпочинку в таборі 
В.О. Сухомлинський радив використовувати 
різноманітні види діяльності. Адже «читаючи 
книжку, виступаючи з доповіддю перед 
товаришами, розучуючи роль у п’єсі, беручи 
участь у гуртку художньої самодіяльності, учень 
відчуває, що він створює якісь цінності для 
колективу» [7, с. 144]. Такий відпочинок стає 
цілющим джерелом повноти духовних сил, 
оптимізму, бадьорості, фізичного здоров’я. 

В.О. Сухомлинський надавав великого 
значення позитивним емоціям, що сприяють 
покращенню здоров’я дітей та водночас їх 
творчому розвитку. 

На його думку, атмосфера емоційного 
комфорту в процесі навчання включає такі 
компоненти: позитивні емоції, пов’язані зі 
школою і перебуванням у ній; позитивні емоції, 
зумовлені рівними, діловими стосунками 
школяра з учителем, відсутністю конфліктів; 
емоції, пов’язані з розумінням кожним учнем 
своїх можливостей у досягненні успіхів у 
навчанні; позитивні емоції, пов’язані з новим 
навчальним матеріалом; позитивні емоції, що 
виникають при оволодінні учнями прийомами 
самостійного здобування знань. Учитель, вважав 
В.О. Сухомлинський, повинен уміти створити в 
учнів внутрішній стан емоційного піднесення, 
інтелектуального натхнення, бо без цього заняття 
спричинятимуть тільки байдужість, а нечутлива 
розумова праця приноситиме тільки втому. Він 

рекомендував виховувати так, щоб дитина 
почувала себе шукачем і відкривачем знань. 
Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, 
втомлива праця школяра забарвлюється 
радісними почуттями й приносить маленькій 
людині переживання творця. 

Василь Олександрович стерджувал, що 
«чернетка» перетворюється в прекрасну поему 
лише при тій умові, коли дитина захоплена… 
творчою працею… Якщо немає такої праці, то 
чудові задатки можуть зовсім не розкритись або 
спотворитись, все яскраве, самобутнє, 
неповторно індивідуальне в дитині тускніє…» [6, 
с. 117]. 

На глибоке переконання 
В.О. Сухомлинського, розвиток творчих 
здібностей багато в чому залежить від 
спілкування, яке відбувається між дитиною і 
педагогом. Він визначав людське спілкування як 
«надзвичайно широке, багатогранне задоволення 
потреби людини в людині». 

Саме вчитель і має створити таке 
життєрадісне шкільне життя через спілкування з 
природою, щоденні відкриття чогось нового, 
відчуття успіху в певному виді діяльності, 
радістю творення добра оточуючим і, врешті-
решт, відчуттям щастя від усвідомлення своєї 
потрібності людям.  

В.О. Сухомлинський не уявляв собі 
виховання здорової особистості, її творчого 
розвитку без того, щоб кожний вихованець уже в 
підлітковому віці і особливо ранній юності не 
досяг визначного успіху в тому виді діяльності, 
яка найповніше виражає, розкриває його нахили 
й обдарування. Він відзначав: «Тільки там, де 
маленька людина переживає почуття гордості від 
того, що вона в чомусь досягла визначних 
успіхів, виявила себе, – в індивідуальному 
духовному житті ми бачимо те, що треба 
називати енергією думки… Радість розумової 
праці – ось що стає доступним людині, якщо її 
духовне життя пройняте почуттям оптимістичної 
впевненості у своїх силах, почуттям власної 
гідності» [5, с. 78].  

Очікуванням радості має бути осяяне все 
життя і діяльність дитини. Радість у навчальній 
праці сама собою не виникає, для цього потрібен 
успіх. Успіх у навчанні – єдине джерело 
внутрішніх сил дитини, що породжує енергію 
для подолання труднощів і бажання вчитися. 
Тому створення ситуації успіху, вважав Василь 
Олександрович, – це основа педагогічної 
взаємодії. Він відзначав, що радість успіху є 
могутньою емоційною силою. Тому потрібно 
турбуватися про те, щоб внутрішня сила дитини 
ніколи не вичерпувалась. Якщо її немає, то, 
зауважував мудрий вчитель, не допоможуть ніякі 
педагогічні хитрощі. 

Висновки та перспективи подальших 
наукових розвідок. Підсумовуючи 
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вищезазначене, зауважимо, що реалізація 
здоров’язбережувальних ідей педагогіки 
В.О. Сухомлинського сприяє розвитку творчості 
школяра, має істотний потенціал для 
становлення особистості. Цей потенціал полягає 
в меті, оновленому та здоров’язбережувальному 
змісті освіти, її формах та методах, які сприяють 
формуванню: 

 творчої спрямованості особистості, що 
передбачає усвідомлення нею значення 
насамперед творчих, гуманістичних потреб, 
мотивів, цілей як провідних у її розвитку та 
майбутній життєдіяльності; 

 творчої самосвідомості, що проявляється 
у самопізнанні та адекватній самооцінці власної 
діяльності і поведінки у соціокультурному і 
соціоприродному середовищі; 

 постійному зростанні потенціалу творчої 
діяльності – стимулювання інтересу і бажання 
систематично здобувати нові знання, вмінню 
творчо їх застосовувати, формування умінь 
експериментувати та вести різноманітні 
дослідження відповідно віковим можливостям 
учнів. 

Аналіз педагогічного доробку 
В.О. Сухомлинського щодо проблем зміцнення 
та збереження здоров’я дітей як важливої умови 
розвитку творчої особистості потребує 
подальшого осмислення й залишається 
актуальним в контексті тих перетворень, що 
переживає сучасна освіта. Дана стаття не 
вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 
Подальшого вивчення та удосконалення 
потребують умови реалізації 
здоров’язбережувальної діяльності. 
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СУЧАСНИКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Іван МУДРИЙ (Гайворон, Кіровоградська область) 

У статті аналізується досвід роботи ветеранів, кращих учителів, які запроваджували в практику роботи з дітьми 
ідеї і неоціненний досвід В.О. Сухомлинського. 

Ключові слова: ідеї В.О. Сухомлинського, сучасники В.О.Сухомлинського, творча робота педагогічних колективів. 
В статье анализируется опыт работы ветеранов, лучших учителей, которые вводили в практику работы с детьми 

идеи и неоценимый опыт В.А.Сухомлинского. 
Ключевые слова: идеи В.А.Сухомлинского, современники В.А.Сухомлинского, творческая работа педагогических 

коллективов. 
Ще і ще раз перечитую документи сесії 

Кіровоградської обласної Ради про відзначання в 
цьому році 95 річчя від дня народження 
видатного педагога В.О. Сухомлинського, який 
народився, жив і працював на славній 
Кіровоградській землі. І приємні незабутні 
спогади огортають душу і серце про ті роки 

другої половини ХХ століття, коли щаслива доля 
подарувала мені неповторну можливість бачити, 
слухати і спілкуватися з Василем 
Олександровичем, бувати в його знаменитій 
Павлиській школі, читати і вкотре перечитувати 
його чудові педагогічні твори, наукові 
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дослідження проблем навчання і виховання 
підростаючої зміни. 

Чудові книги "Серце віддаю дітям", 
"Розмова з молодим директором", "Народження 
громадянина", "Сто порад учителеві", прекрасні 
статті з найактуальніших питань виховання 
стали справжніми бестселерами ще за його 
життя. А сьогодні його ідеї, надбання досвіду 
хвилюють світову громадськість, спонукають до 
творчих пошуків не тільки вітчизняних 
педагогів, а й педагогів багатьох зарубіжних 
країн. 

Оглядаючи пройдений піввіковий шлях на 
освітянській ниві, я подумки запитую себе: 
"Яким врожаєм заколосилася освітянська нива 
Гайворонщини від засіяних благодатних зерен 
досвіду Василя Олександровича 
Сухомлинського?" Хто був у нас першосівачем 
його досвіду? І мов спалахи зірок зринають імена 
ветеранів педагогічної праці – прекрасних 
вчителів, які стали першопрохідцями 
запровадження ідей В.О. Сухомлинського, 
педагогічних надбань його досвіду з проблем 
морального, трудового, естетичного, фізичного, 
сімейного виховання підростаючої зміни, 
підготовки її до праці, до життя. Серед них 
А.Б. Резнік, С.М. Белінський, М.М. Ставчансь-
кий, В.Я. Губенко, О.В. Чернієнко, 
В.П. Настенко, О.К. Кушнір, П.П. Закусілов, 
О.І. Боцуляк, І.А. Гарнюк, Л.Ф. Ясінська, 
А.Т. Маєвський, Ф.А. Мушинський, Н.Н. Харла-
мова, С.Л. Закулісова, Л.П. Челован, 
Л.І. Солгутовський, Н.М. Лихенко, заслужені 
вчителі В.П. Завальнюк, Л.М. Омелінська, 
Г.В. Волошина, Л.І. Сосонська, Л.М. Мельник, 
О.Н. Ніколайчук, велика кагорта орденоносців, 
відмінників народної освіти, ветеранів і 
учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років, які, як і В.О. Сухомлинський, заплатили 
велику ціну і здолали ненависного ворога, а 
після Великої Перемоги підіймали з руїн країну, 
навчали і виховували молоде покоління. Їх 
самовіданна праця на освітянській ниві 
заслуговує високої оцінки. І я вірю, що вона буде 
ще закарбована в здобутках і творах нащадків. 

Обмежений розмір статті не дає можливості 
хоча б коротко розповісти про досвід роботи 
ветеранів, кращих вчителів, які запроваджували 
в практику навчально-виховної роботи з дітьми 
ідеї і неоціненний досвід великого Педагога. 
Проте, зважаючи на щасливий збіг обставин, 
коли в районі і області вже сьогодні 
розгорнулась творча робота педколективів щодо 
відзначення 95-річчя від дня народження 
видатного педагога В.О. Сухомлинського, хочу 
поділитися думками про його послідовника 
М.М. Ставчанського, розповісти про те, як 
Михайло Михайлович на практиці довів 
неперевершену життєву силу ідей великого 
Вчителя в справі трудового виховання учнівської 

молоді. Створений ним в колишньому 
Радянському Союзі перший сільський 
міжшкільний навчально-виробничий комбінат 
став справжньою науковою лабораторією з 
проблем трудового навчання і виховання 
школярів, фундаментом якої стали ідеї і поради 
В.О. Сухомлинського в цій справі. 

Відкриття комбінату відбулося в 1961 році. 
Я називаю цю дату тому, що прийдешні 
покоління ХХІ століття можливо не всі знають 
про це, хоча ця унікальна педагогічна установа 
впродовж півстолітнього терміну своїми 
успіхами і здобутками хвилює і радує школярів, 
педагогічну і батьківську громадськість району і 
України. 

Феномен досвіду Гайворонського 
міжшкільного комбінату полягає в тому, що 
М.М. Ставчанський зумів трансформувати ідеї 
видатного педагога В.О. Сухомлинського, 
творчий досвід його соратника директора 
Богданівської середньої школи Знам'янського 
району Кіровоградської області І.Г. Ткаченка в 
практику роботи педколективу Гайворонського 
МНВК не тільки з питань трудового навчання і 
виховання підростаючої зміни, а й здійснення 
комплексного підходу до виховання молоді, 
тобто забезпечення морального, трудового, 
естетичного, фізичного, військово-
патріотичного, сімейного виховання. 

Така концепція діяльності комбінату 
здобула своє втілення наприкінці 60-х років 
минулого століття. Саме в цей час відділ освіти, 
державні, партійні органи забезпечили моральну 
і матеріальну підтримку творчих пошуків 
М.М. Ставчанського, що дало небувалий розквіт 
діяльності колективу. Досвід роботи комбінату 
став предметом вивчення і широкого 
запровадження в практику діяльності сотень 
міжшкільних комбінатів. 

Вони стали з’являтись, мов гриби після 
дощу в усіх союзних республіках і багатьох 
зарубіжних країнах. Протягом 70-80-х років 
комбінат відвідували десятки і десятки 
делегацій. На його базі проходили обласні, 
республіканські конференції, семінари, 
працювали наукові лабораторії Академій 
педагогічних наук Москви, Києва. 

Мені разом з Михайлом Михайловичем 
вдалося переконати керівників радянських і 
партійних органів району і області про початок 
будівництва нового міжшкільного комбінату, 
який став би прообразом школи майбутнього. У 
ньому передбачалось організувати трудове, 
професійне навчання учнів І-ХІ класів, 
військово-патріотичну, спортивну підготовку 
старшокласників, забезпечити роботу широкої 
мережі різнопланових гуртків, факультативів, 
студій, наукових товариств, музичної школи, 
художньої студії. Було вибране й місце на 
околиці міста, біля аеродрому, розпочате 
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виготовлення проектно-кошторисної 
документації. На превеликий жаль, здійснитись 
цим планам з відомих причин не судилося. 

Комбінатові довелося пережити непрості 
часи на початку 90-х років ХХ століття, проте 
Гайворонський міжшкільний комбінат вистояв, 
хоча в Україні і в області число таких закладів 
скоротилось вдвічі. 

І сьогодні наш комбінат живе, працює і 
розвивається. Про це яскраво засвідчили події 
жовтня 2011 року, коли громадськість району, 
області і нашої держави відзначала 50-річний 
ювілей міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату. На його базі відбулась Всеукраїнська 
науково-практична конференція, в якій взяли 
участь науковці НАПН України, педагогічних 
установ м. Кіровограда, м. Умані, м. Херсона. 
Знаковою подією стало відкриття меморіальної 
дошки засновнику комбінату 
М.М. Ставчанському. 

Сьогодні Гайворонський МНВК набуває 
нового дихання. Саме так! Бо згідно рішення 
районної ради він затверджений центром 
освітнього округу нашого району. А згідно з 
положенням про освітній округ в нашому 
комбінаті стала можливою реалізація тих задумів 
і планів, які виношував його засновник 
М.М. Ставчанський. 

Усі, хто сьогодні відвідує наш комбінат, 
щиро дивуються тим змінам, які сталися в ньому 
за останній час. Завдяки підтримці районної 
ради, райдержадміністрації, відділу освіти, 
невичерпної енергії директора С.І. Іщука, 

дружного коллективу, комбінат оновлюється. 
Впорядковано подвір'я, встановлено 
енергозберігаючі вікна в більшості класів і 
лабораторій, обладнано новий майданчик для 
навчання практичному водінню автомобіля, 
відремонтовано три легкових автомобілі, 
придбано новий автомобіль марки "Жигулі", 
комп'ютерний клас, почала функціонувати 
теплиця. 

Комбінат отримав ліцензії на здійснення 
професійної підготовки водіїв категорії "В", 
"С1", операторів комп'ютерного набору. На базі 
комбінату запрацювала науково-методична 
лабораторія з проблем навчання і виховання 
школярів. Колектив комбінату сповнений 
оптимізму і сподівань на посилення уваги до 
програм трудового навчання і виховання 
підростаючої зміни з боку органів влади, нашого 
Міністерства освіти і науки України. 

22 квітня педколектив комбінату урочисто 
відзначив день народження першого директора, 
самовідданого педагога М.М. Ставчанського 
покладанням квітів на могилу і до меморіальної 
дошки. Виховні п'ятихвилинки на вшанування 
М.М. Ставчанського пройшли в класах. 

Керівництво комбінату започаткувало премії 
імені М.М. Ставчанського, які вручені 
переможцям конкурсу "Кращий за професією", 
який відбувся 26 квітня 2013 року. 

Колектив міжшкільного навчально-
виробничого комбінату практичними справами 
доводить життєтворчість педагогічних ідей 
наших славетних земляків. 

 

УДК 371.4 

ИДЕЯ САМОВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 
В. СУХОМЛИНСКОГО 

Жан НАЙЯНЬ (Пекін, Китай) 

Багатством усього людства є педагогічна спадщина В.Сухомлинського,  зокрема, його ідеї про самовиховання. 
Зроблено акцент на тому, що основою самовиховання є сама людина, її виховання та освіта. 

Ключові слова: спадщина В.Сухомлинського, освіта, виховання, самовиховання. 
Богатством всего человечества является педагогическое наследие В.Сухомлинского,  в частности его идеи о 

самовоспитании.  Сделан акцент на том, что основой  самовоспитания есть сам человек, его воспитание и образование. 
Ключевые  слова: наследие  В.Сухомлинского, образование,  воспитание, самовоспитание.  

Идеи В. Сухомлинского являются 
сокровищницей всего человечества, в частности 
его идеи о самовоспитании. 

1. К. Маркс писал, что человек есть 
существом общественным. В общем, сущность 
человека считается сущностью индивида 
общественного. Человек становится человеком 
только тогда, когда осознает себя частью 
общества, когда понимает необходимость 
сотрудничества с другими людьми сознательно и 
самостоятельно. 

В. Сухомлинский писал об этом в своих 
произведениях неоднократно. Так, он говорил, 
что забота о других есть наилучшим методом 
самовоспитания. Чем глубже у человека желание 
делать добро другому, тем лучше он осознает 
свои хорошие и плохие качества. Искусство и 
мастерство воспитания заключается по 
глубокому убеждению В.Сухомлинского в том, 
чтобы у каждого подростка потребность делать 
добро другим и понимать других людей стало 
духовной необходимостью. Только в том случае, 
если подросток увидел в другом человеке 
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частицу своей духовной красоты, он начинает по 
настоящему воспитывать себя. Самовоспитание, 
проще говоря, начинается с заботы человека о 
другом человеке, со стремления увидеть в нем 
что-то хорошее, то, что есть и во в нем самом. 
Педагог отмечал, что процесс самовоспитания 
самым тесным образом связан с идеей заботы о 
других людях.  

В. Сухомлинский писал, что на познание 
мира и самого себя, на процесс самовоспитания, 
формирование характера большое влияние имеет 
нравственное воспитание с детских лет. При 
этом нельзя сформировать характер без труда, 
создания чего-нибудь.  Человек должен 
испытывать и чувствовать гордость за сделанное, 
без этого невозможно гармоничное всестороннее 
развитие человека. 

Таким образом, педагог выдвинул идею 
самовоспитания как особенность человека, 
поставил ее как основную составляющую 
развития индивидуальности, сердцевину 
образования, акцентируя внимание на том, что 
самовоспитание присуще природе человека.  

В.Сухомлинский описывал, как учитель, 
работая с учениками 3 класса, проводя 
эксперимент по самовоспитанию, предложил 
детям заботиться друг о друге. Так, после урока 
физкультуры сначала один ученик заботился о 
другом (принес воды, помахал веером…), в 
другой раз ученики поменялись ролями и таким 
образом ощутили на себе заботу друга. После 
этого учителя заметили, что ученики 
самостоятельно начали проявлять заботу друг о 
друге, о своих родителях. 

2. Активное развитие человека происходит 
только через самостоятельную деятельность. 
Истинным развитием человека есть 
саморазвитие, развитие индивидуальности. 
Самостоятельность является внутренней 
способностью личности, то, что делает характер 
человека индивидуальным. 

В. Сухомлинский считал, что если процесс 
образования и воспитания детей преследует 
только внешнюю сторону, то ребенок, вырастая, 
не реализует себя, становится несчастным, не 
может свободно реализовать свои физические и 
умственные силы. 

Только активное развитие является 
истинным развитием, а активное развитие 
необходимо связывать с процессом 
самовоспитания. Согласно К. Марксу, человек в 
практической жизни проявляет себя с двух 
сторон: с одной стороны – это отношение к 
внешнему, окружающему, с другой стороны – 
отношение к самому себе.  

Эти же аспекты упоминаются и в идее 
самовоспитания В. Сухомлинского. Так, юноша, 
должен внимательно изучать не только мир, но и 
самого себя. Соединяя познание фактов и 
явлений окружающей жизни и своего 

внутреннего мира, можно стать настоящим 
человеком. В ребенке, который заметил красоту 
окружающего мира, как в зеркале отражается 
красота и его самого. И чем раньше ребенок 
заметит красоту окружающего мира, тем лучше 
для его саморазвития, самоутверждения, 
формирования собственного достоинства. 

По мнению педагога, самовоспитание 
требует таких важных и сильных стимулов, как 
самолюбие, уважение к себе, 
целеустремленность. 

Важно, по мнению В.Сухомлинского, чтобы 
учитель развивал в учениках чувство 
собственного достоинства, только тогда 
обучение будет воспитывающим. Сердцевиной 
обучения является забота об ученике, важно 
воспитывать чувство гордости в учениках и за 
умственные качества, и за человека как 
гражданина, и как детей своих родителей, и как 
личности. 

В связи с этим, учитель должен развивать 
способности ученика к самовоспитанию, прежде 
всего к воспитанию собственного достоинства, 
чувства самоуважения, стремления ценить себя. 
Только такое развитие и является развитием 
человека. 

3. Воспитание будет настоящим, если 
ученик осознает необходимость самовоспитания. 
Ведущая роль в этом процессе, по мнению 
В. Сухомлинского, принадлежит учителю. 
Педагогом определено и взаимодействие 
учителей в самовоспитании школьников. 

В.Сухомлинский подчеркнул, что для 
подростков и детей, как и для взрослых, 
образование происходит только на основе 
самовоспитания. Самовоспитание есть 
достоинством человека. Настоящее искусство 
воспитания подрастающего поколения 
заключается в том, чтобы предоставить 
возможность подросткам больше 
самостоятельности: пусть ребенок сам думает, 
как разработать программу по самовоспитанию и 
ее реализовать, как преодолевать трудности, 
ощущая при этом радость победы. Без эмоций 
процесс самовоспитания не возможен. 

Старая пословица гласит, что наибольшей 
победой есть победа над самим собой. Начинать 
процесс самовоспитания следует в период 
раннего школьного возраста (7–10 лет) и в 
подростковом возрасте. Хорошо, если этот 
процесс происходит легко, но иногда нужно и 
принуждать себя. Если упущен этот период, то 
со временем неизбежно возникают проблемы 
перевоспитания. 

В.Сухомлинский умел показать учителям, 
как вдохновить своих учеников на 
самовоспитание, определил пути, методы, 
разнообразные средства самовоспитания. 

Основой самовоспитания, по мнению 
В.Сухомлинского, является самоутверждение. 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 237

Педагог уделял большое внимание 
самоутверждению учеников в процессе их 
взросления. Эта идея высказывалась 
неоднократно в книге «Рождение гражданина».  

Если у самоутверждения нет основы, опоры, 
то у детей отсутствует уверенность в себе, в том, 
что возможен процесс самовоспитания. 
Самоутверждение есть стимулом роста человека. 
Положительная оценка подростка обществом 
способствует развитию его внутренней духовной 
силы. 

4. Основой самовоспитания есть творческий 
труд. В. Сухомлинский считал, что кроме 
родного языка, другим тонким и мягким 
методом, влияющим на душу подростков, 
является красота. Воспринимать и чувствовать 
красоту, радость, принесенную предметами, 
освоенными и созданными является одной из 
предпосылок познания человека себя в 
создаваемом им мире. Одной из очень тонких и 
важных проблем воспитания состоит в том, 
чтобы добиваться того, чтобы ребенок видел, 
чувствовал красоту человека, красоту 
человеского труда, красоту в вещах, предметах, 
ценностях, созданных человеком для человека. 

Педагог писал, что труд принято называть 
великим воспитателем. Но он становится 
могучей воспитательной силой лишь при 
условии, что человек утверждает себя в труде, 
познает свои силы, способности, дарования. 
Чувство личного достоинства, чести, 
являющееся как бы духовным стержнем 
личности, приобретается благодаря тому, что 
человек видит сам себя – свое мастерство, 
творчество – в результатах своего труда. Мы 
добиваемся, говорил В.Сухомлинский, чтобы 
каждый подросток нашел себя в труде. Говоря по 
существу, это и есть самовоспитание. 

5. В. Сухомлинским были разработаны и 
пути по развитию самовоспитания у 
школьников. Одним из путей познания мира, 
умственного развития является литература, 
своеобразное человековедение. Одновременно 
она есть и самой тонкой мерой самосознания, 
самовоспитания. Самовоспитание – это 
сравнение, измерение самого себя известной 
меркой. И очень важно, чтобы единицей 
измерения стала жизнь мужественных людей. 
Книга может стать средством самовоспитания. 
Подростков надо учить читать, и мы, пишет 
В.Сухомлинский, создали «комнату мысли», в 
которой собрано несколько сот умных и 
хороших книг. В этой комнате собраны книги и о 
жизни замечательных людей. Книги о таких 
людях являются энциклопедией самовоспитания 
юношества. 

Удивительно и сомнительно, писал педагог, 
почему, когда человек познает себя, школа не 
всегда дает ему знания о себе, о человеке, о том, 
почему человек выше всех животных; знания о 
психологии человека, о чувствах, эстетике, воли 
и их роли в духовной жизни людей. 

В сложном и многообразном окружающем 
мире, отношение юноши к себе и познания 
юноши о себе играют решающую роль в 
состоянии чувств юноши. Сложной и трудной 
областью в процессе учебы и самовоспитания 
является умение проявить себя. Оно не 
ограничивается только уроком. Обучение, 
получение знаний происходит в многосторонней 
умственной деятельности, труде на благо 
общество. Таким образом, самоутверждение 
личности происходит в учебе и труде. 

В труде ребенок может реализоваться в 
моральном отношении. Например, пишет 
В.Сухомлинский, наши ученики в детстве, в 
первом и втором классе уже посадили свой сад, 
виноградник, выращивали цветы для людей. Без 
моральной привычки нельзя организовывать 
процесс самовоспитания. Привычка повышает 
голос совести в сердце. Только с детства нужно 
воспитывать нравственность, потому что в этом 
возрасте ребенок начинает понимать общность 
моральных устоев. Педагог неоднократно 
отмечал, что только тогда, когда ученик с 
любовью ухаживает за маленьким деревом, 
участвует в труде, и можно осуществлять 
моральное воспитание.  

Помочь ученику самоутвердиться – это 
самая сложная сторона мастерства учителя. 
Самоутверждение начинается с учебы. 

6. В процессе самовоспитания ученика 
важно, чтобы взрослый был чутким и искренним 
другом. 

Чем меньше педагог изображает из себя 
воспитателя, чем менее он серьезен, тем он 
лучше, и ученик больше с ним сближается. 
Мастерство влияния, оказанное педагогом на 
душу юноши, состоит в том, что юноша, 
познавая себя и сам требует от себя (может 
приказать себе). Необходимо, чтобы 
ответственность воспитателя привлекала и 
вдохновляла юношу. Необходима также и 
строгая дисциплина. 

Таким образом, В. Сухомлинский не только 
теоретически разработал теорию 
самовоспитания, но и на практике исследовал 
разные пути и методы формирования 
способности к самовоспитанию, оставил всему 
человечеству богатое педагогическое наследие. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В КОНТЕКСТІ ПОВНОЦІННОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Олена НІКІТІНА (Кіровоград) 

В статті розкривається проблема формування творчої особистості молодшого школяра в контексті повноцінної 
навчальної діяльності. Зроблено акцент на значенні педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для формування творчої 
особистості учня початкової школи. 

Ключові слова: творчість, творча діяльність, творче завдання, навчальна діяльність, уміння вчитися, рефлексія, 
молодший школяр. 

В статье раскрывается проблема формирования творческой личности младшего школьника в контексте полноценной 
учебной деятельности. Сделан акцент на значении педагогического наследия В. А. Сухомлинского для формирования 
творческой личности ученика начальной школы. 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, творческое задание, учебная деятельность, умение учиться, 
рефлексия, младший школьник. 
Постановка проблеми. З точки зору 

філософії, під діяльністю розуміють форму 
активного, творчого відношення людини до 
оточуючого світу та самої себе з метою 
формування таких новоутворень, які б 
полегшили і покращили її подальше життя. 
Отже, будь яка діяльність це вже, певною мірою, 
творчість людини, якщо вона сприяє її самозміні, 
самовдосконаленню, якщо вона спрямована на 
саморозвиток. Сучасна школа повинна не просто 
виховувати учнів і давати їм ґрунтовні знання, а 
озброїти їх прийомами творчої пізнавальної та 
практичної діяльності, розвинути творчі 
здібності, підготувати до активної практичної 
діяльності. У Національній доктрині розвитку 
освіти України у ХХІ ст., під творчістю дитини 
розуміється діяльність, результатом якої стає 
створення нових оригінальних, довершених 
матеріальних і духовних цінностей. 

Аналіз досліджень і публікацій. Поняття 
«творча особистість» у філософській, 
педагогічній та психологічній літературі 
розкривається дослідниками В. І. Андреєвим, 
Д. Б. Богоявленською, Р. М. Грабовською, 
Н. В. Кичук, Н. В. Кузьміною, С. О. Сисоєвою та 
ін. У дослідженнях вітчизняних науковців 
(А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, 
Т. В. Кудрявцев, С. Е. Матушкін, Е. А. Милерян, 
Т. С. Михальчик та ін.) також розглядається 
проблема формування творчих здібностей 
школярів. 

Мета статті полягає у розкритті значення 
формування повноцінної навчальної діяльності 
молодшого школяра у становленні його як 
творчої особистості. 

Виклад основного матеріалу. На думку 
психолога Богоявленської Д. Б., в початковій 
школі слід говорити не про розвиток творчих 
здібностей дітей, а про формування творчої 
особистості. Саме творчість покликана оживити 
навчально-пізнавальний процес, активізувати 

пізнавальну діяльність особистості і формувати 
індивідуальність дитини. 

Аналізуючи той досвід і знання, які 
передавала школа підростаючому поколінню в 
другій половині ХХ ст., дидакти дійшли 
висновку, що серед ряду загальних елементів 
пізнання слід звернути увагу на досвід творчої, 
пошукової діяльності при вирішенні нових 
навчальних задач. В результаті чого, кожен 
навчальний предмет мав містити завдання, при 
виконанні яких учні засвоювали досвід творчої 
діяльності людей. Разом із тим, досвід творчої 
діяльності повинен стати вихідним та головним 
елементом, на якому ґрунтуються всі наступні 
його компоненти (знання, уміння та ставлення 
людини до оточуючого світу). В цьому випадку 
навчання й виховання дітей, з самого початку, 
буде спрямоване на розвиток їх особистості, 
зазначали дослідники. 

Формування в молодших школярів 
навчальної діяльності пов’язано з суттєвим 
підвищенням ідейно-теоретичного рівня 
навчально-виховного процесу в початковій 
школі і сприяє розвитку в них самостійного 
творчого мислення [2, с. 143 – 145]. 

Під творчими можливостями учня 
розуміють відносно самостійну, динамічну 
систему творчих якостей особистості, які 
пов’язані з інтелектом, умовами розвитку. Ці 
якості формуються, розвиваються та 
виявляються у творчій діяльності особистості та 
її взаємодії з довкіллям. Творчі можливості учня 
реалізуються не тільки в предметній діяльності, а 
й у процесі життя, самореалізації як засобу 
самоствердження, самовираження та 
саморозвитку [5]. 

Аналіз основних психологічних 
новоутворень і характеру провідної діяльності 
дітей молодшого шкільного віку, сучасні вимоги 
до організації навчання як творчого процесу, в 
якому складаються суб’єкт-суб’єктні стосунки 
між учасниками; орієнтація навчальної 
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діяльності молодших школярів на предмет 
діяльності та способи його перетворення, дають 
можливість накопичувати творчий досвіду не 
лише в процесі пізнання, але і в інших видах 
діяльності, а також творчо застосовувати 
отримані у процесі навчання знання та вміння. 

У психолого-педагогічній літературі 
зустрічаються такі види творчої діяльності: 
пізнання (навчальна діяльність учня розуміється 
як творчий процес в якому формуються нові 
знання); перетворення (творча діяльність учнів, 
яка передбачає узагальнення опорних знань, з 
метою одержання нових знань); створення 
(творча діяльність, що передбачає 
конструювання учнями нових предметів на 
основі здобутих знань і вмінь); творче 
застосування знань (діяльність учнів, яка 
передбачає висловлення і врахування учнем 
власної думки при розв’язанні практичних 
задач). 

На основі цього поняття «творча діяльність 
молодших школярів» розуміється як 
продуктивна форма діяльності учнів, спрямована 
на оволодіння творчим досвідом пізнання з 
метою створення, перетворення, використання 
об’єктів матеріальної і духовної культури в 
процесі власної навчальної діяльності у співпраці 
з учителем. 

Формування творчої діяльності молодших 
школярів відбувається в процесі виконання 
учнями творчих завдань. Серед основних вимог 
до таких завдань дослідники називають: 
відкритість змісту проблемної ситуації або 
протиріччя; умова завдання має відповідати 
обраним творчим методам; можливість різних 
способів розв’язання; врахування актуального 
рівня розвитку та вікових особливостей учнів. 
Забезпечуючи відповідність формування 
компонентів будь якої діяльності, в тому числі і 
творчої, система творчих завдань містить 
цільовий, змістовий, діяльнісний і 
результативний компоненти. 

Дослідники зазначають, що формуванню 
цілісної особистості молодшого школяра сприяє 
спілкування з мистецтвом, проблемне навчання, 
поєднання розумової та фізичної праці. Так, 
В. О. Сухомлинським було створено авторську 
систему формування творчої особистості 
молодшого школяра, в основі якої лежить думка 
по те, що кожна дитина може стати неповторним 
творцем матеріальних і духовних цінностей.  

Під поняттям «дитяча творчість», 
Сухомлинський розумів створення школярем 
суб’єктивно нового у зовнішньому світі і 
виявлення нового у собі [1]. У своїх працях 
видатний педагог неодноразово наголошував на 
необхідності збереження сприятливого 
емоційного піднесення дитячої душі, розвитку 
творчих здібностей, а також виховуванню 

дитини, пристосованої до життя та 
відповідальної за свої дії. У своєму творі «Сто 
порад учителеві» В. Сухомлинський пише: 
«Материнська школа» повинна виховувати в 
дитині ніжне, чутливе, чуйне серце. Щоб дитина 
пізнавала навколишній світ не тільки розумом, а 
й серцем. Дбайте про багатство емоційних 
стосунків у сім’ї» [4; 8, с. 539 – 542]. 

Будь-яка діяльність, у тому числі і творча, 
передбачає виконання певних завдань. Так, 
дослідник Унт І. Е. під творчим завданням 
розуміє завдання, яке вимагає від учня творчої 
діяльності, в процесі відшукання способу його 
розв’язання; творчого застосування знань у 
нових умовах, а також здатності створювати 
щось суб’єктивно (іноді й об’єктивно) нове. 
Відповідно, багато в чому, ефективність 
розвитку творчих здібностей дітей залежить від 
змісту матеріалу, на якому побудована творча 
вправа [9]. 

Праці В. Сухомлинського мають практичне 
значення для впровадження форм і методів 
розвитку творчої особистості у процесі навчання. 
Ключова ідея праць педагога полягає в тому, аби 
навчити дитину відчувати, розуміти, цінувати і 
творити прекрасне. Творче натхнення – людська 
потреба, в якій особистість знаходить щастя. На 
думку педагога, творчість починається там, де 
інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, 
здобуті раніше, стають засобом пізнання, 
освоєння, перетворення світу, де людська 
особистість ніби зливається із своїм духовним 
надбанням. 

Система уроків мислення розглядається 
В. Сухомлинським як школа думки, яка здатна 
організувати повноцінну, ефективну розумову 
працю на всіх уроках, сприяти постійному 
розумовому розвитку дитини. Ця школа здатна 
створити основу для розумових творчих сил, з 
метою оволодіння новими знаннями й уміннями. 

Розвиток уміння спостерігати за змінами в 
навколишньому середовищі; збагачення 
життєвого досвіду; розвиток абстрактного 
мислення; розвиток уміння висувати гіпотезу і 
формулювати конкретні висновки; розширення 
пізнавальних інтересів; спонукання до творчості 
засобами слова, розвиток уяви і фантазії – 
визначені у спадщині педагога як основні 
завдання уроків мислення. 

Слово для вихованців В. Сухомлинського 
стало основним першоджерелом творчості, яке 
дозволяло учням самовиразитися і 
самоствердитися як особистість. Першим видом 
творчості у Павлиській школі були твір і казка, в 
якій дитина виявляла свої здібності, пізнавала 
себе, переживала перше почуття гордості від 
того, що вона щось створює [7, с. 566 – 567]. 

Засвоєння знань і вироблення практичних 
навичок являє собою складну пізнавальну 
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діяльність дітей під керівництвом учителя. 
Пристрасне бажання вчитися оволодівати 
знаннями виступає основним стимулом такої 
діяльності. Позитивні емоції дітей, що 
виникають у процесі навчання, відіграють 
величезну роль у вихованні бажання вчитися [6, 
с. 7]. 

Педагог наголошував на важливості уміння 
вчителя відкривати перед дитиною в 
навколишньому світі щось одне, до кінця не 
відкриваючи усіх таємниць, щоб дитина захотіла 
ще не один раз повернутися до того, про що вона 
дізналася. Здатність молодшого школяра знайти 
невідоме у відомому, незвичайне у звичайному, 
уміння поставити запитання, які фокусуються на 
суті невідомого, сприяють формуванню уміння 
дитини самостійно ставити проблему, 
формулювати мету подальшої діяльності. Це, по 
суті, етап з якого починається розгортання 
мислиннєвого пошуку, а саме розгорнутої 
навчальної діяльності, в якій дитина самостійно 
здобуває теоретичну основу знань, вчиться 
вчитися самостійно, самостверджується як 
особистість. 

Дослідники зазначають, що самостійність 
мислення учня, формується у його творчій 
активності і виявляється у його індивідуальності. 
Творча активність молодшого школяра – 
найвищий рівень активності дитини, що 
виражається у здатності активізувати свої 
природні задатки і здібності та вмінні 
нестандартно мислити. 

Про роль навчальної діяльності в процесі 
формування творчого мислення школярів 
говорили вітчизняні психологи і педагоги: 
Л. С. Виготський, Л. В Занков, В. В. Давидов, 
Д. Б. Ельконін та ін. Вони визначали досвід 
творчої діяльності школярів як самостійний 
структурний компонент змісту освіти, який 
полягає у здатності переносити раніше засвоєні 
знання у нову ситуацію, самостійно бачити 
проблему та знаходити альтернативні шляхи її 
вирішення; здатність комбінувати раніше 
засвоєні способи розв’язання проблеми в нові 
тощо. 

Говорячи про сформованість повноцінної 
навчальної діяльності та її результату «уміння 
вчитися», дослідники розуміють здатність 
дитини обмірковувати свої дії та встановлювати 
взаємозв’язок між новими та раніше набутими 
знаннями, уміння приймати альтернативні 
рішення, зосереджувати свою увагу, бути 
активними, планувати власну навчальну 
діяльність, формулювати та висловлювати власні 
думки, довіряти членам спільноти, цінувати 
індивідуальні особливості кожного тощо. 

Найвищим показником сформованості в 
учня початкової школи уміння вчитися можна 
назвати здатність до рефлексії. Рефлексувати 
власну навчальну діяльність, означає 

усвідомлювати процес розв’язання навчальної 
задачі, критично аналізувати результат та давати 
оцінку своїй діяльності. Зважаючи на це, з метою 
накопичення творчого досвіду, учень повинен 
обов’язково рефлексувати процес виконання 
творчих завдань. 

Під рефлексивними діями з точки зору 
творчої діяльності, дослідники розуміють: 

– уміння дитини творчо осмислювати і 
розв’язувати нестандартні проблемні завдання; 

– уміння знаходити новий зміст і цінності 
у вже відомих поняттях; 

– здатність дитини творчо діяти як в 
колективній так і в індивідуальній формах 
роботи, а також уміння співпрацювати, творчо 
організовувати свою навально-пізнавальну 
діяльність; 

– уміння пристосовуватися до нових 
нестандартних ситуацій та творчо застосовувати 
наявні знання при їх розв’язанні [10, с. 42]. 

Висновки. Великого значення 
В. О. Сухомлинський надавав формуванню 
творчої особистості молодшого школяра і 
пов’язував це з навчальною діяльністю. 
Говорити про успішну творчу діяльність можна 
лише тоді, коли у дитини сформована 
повноцінна навчальна діяльність. Коли на основі 
навчальної розвивається творча, яка є 
показником сформованості аналітико-
синтетичного мислення, логічного мислення, 
мовлення, уміння дитини бачити проблему, 
знаходити шляхи її розв’язання, застосовуючи 
при цьому творчий підхід до своєї діяльності. 
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УДК 37.018.4:7 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» В ШКОЛЕ КАК 
СРЕДА ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
Наталья НОВИКОВА (Москва, Россия) 

Освітня області «Мистецтво», дозволяє розкритися природним потенційним можливостям особистості, а також 
дає можливість розвантажити інформаційно насичене навчальне поле, створюючи творче середовище для розвитку 
дитини. Завдання сучасного освітнього співтовариства вміло використовувати педагогічний досвід минулих поколінь. 

Ключові слова: потенційні можливості учнів, обдарованість дитини, шкільне середовище, педагогічний досвід. 
Образовательная области «Искусство», позволяет раскрыться природным потенциальным возможностям 

личности, а так же дает возможность разгрузить информационно насыщенное учебное поле, создавая творческую среду 
для развития ребенка. Задача современного образовательного сообщества умело использовать педагогический опыт 
прошлых поколений. 

Ключевые слова: потенциальных возможностей учащихся, одаренность ребенка, школьная среда, педагогический 
опыт. 
В современном обществе вопросам детства 

уделяется большое значение на 
правительственном уровне, в послании 
Президента России Дмитрия Медведева 
Федеральному собранию Российской Федерации 
30 ноября 2010 г. сказано: «Возможность 
развивать свои способности уже с раннего 
возраста должны иметь все, вне зависимости от 
уровня доходов, социального положения 
родителей и места жительства семей». Также 
рекомендовано выявлять и педагогически 
сопровождать одаренных детей на протяжении 
всего периода школьного обучения. Повышенное 
внимание к одаренности ребенка в современном 
обществе, говорит о том, что пришло время 
творческих, ярких, неординарно мыслящих 
личностей, необходимых государству для нового 
экономического, социального, культурного 
рывка в развитии. 

Вопросы одаренности ребёнка волновали 
многих педагогов и психологов. Современные 
ученые такие, как А.А.Мелик-Пашаев, 
З.Н. Новлянская, А.А. Адаксина, Н.Ф. Чубук в 
своих исследованиях раскрывают проблематику 
выявления одаренности ребенка, главную 
опасность они видят в поведении взрослых. 
Ученые выделяют две проблемы отношения к 
одаренности ребенка. Первое, взрослые выдают 
ребенку «преждевременный и недостаточно 
обоснованный аванс: «назначают» его 
одаренным, что в дальнейшем приводит к 
неблагоприятным последствиям для ребенка. 

Второе, взрослые «не замечают или 
недооценивают потенциальные возможности 
ребенка, что приводит к творческой 
нереализованности» (Мелик-Пашаев 
А.А. Новлянская З.Н. Художественная 
одаренность детей, её выявление и развитие. – 
Дубна, 2006. – С.6.) Отсюда можно сделать 
вывод, что само понятие одаренности 
существует не для ребёнка, а для взрослых. 
Ребенку нужна только среда для развития и 
внимательное отношение взрослых. 

В современной школе процесс перестройки 
образовательной системы привел к 
перегруженности содержания образования, что 
отразилось на качестве обучения, ученик не в 
состоянии присвоить такое количество знаний, в 
реальном времени. Учитель, осознавая нехватку 
времени для изучения объема учебного 
материала, вынужден, сокращает важнейшие 
этапы обучения, такие как закрепление, 
практическое присвоение, применение нового 
знания, что совершенно меняет условия 
обучения. Учебный процесс исказился до двух 
составляющих: изложение нового материала в 
лекционной форме; контроля в виде «городских 
контрольных». В результате ученики находятся в 
постоянном состоянии фрустрации, что мешает 
природосообразному развитию ребенка, 
проявлению потенциальных возможностей 
личности, а раскрытию одаренности. Чтобы не 
совершать педагогических ошибок в 
современной школе, необходимо обращаться к 
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опыту педагогов не столь давнего прошлого. О 
нерациональном использовании учебного 
времени и перегрузке на уроках в свое время 
писал В.А.Сухомлинский: «перегрузка 
получается там, где умственный труд имеет 
односторонний характер: ученик только 
заучивает», от него требуется не размышление, а 
лишь запоминание учебного материала. Поэтому 
«устранение перегрузки зависит не от 
механического уменьшения круга знаний, 
предусмотренных программой, а от содержания, 
характера интеллектуальной жизни ученика» 
(Сухомлинский В.А. Павлышская средняя 
школа. М., 1969. – С. 161, 256.).  

Как показывает исторический опыт 
педагогов практиков реализация потенциальных 
возможностей ребенка возможна, только при 
создании условий для творческих раскрытий 
ребенка. Можно привести пример уникального 
эксперимента Сухомлинского, который вылился 
в 45 рукописных томов сочиненных детьми 
сказок «Павлышские сказки», это результат 
педагогической деятельности, нацеленной на 
создание творческой среды в школе. Педагог – 
исследователь В.А.Сухомлинский подчеркивал, 
что «духовная жизнь ребенка полноценна лишь 
тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 
музыки, фантазии, творчества». В отечественной 
педагогике известный многие ученые и педагоги, 
такие как – А.В.Бакушинский, П.П.Блонская, 
С.Т. Шацкий, А.С.Макаренко и т.д. уделявшие 
большое внимание творческому развитию 
личности школьников, этот опыт бесценен для 
современных педагогов. 

 Для раскрытия личности ученика важна 
учебная среда, а так же сопровождение, 
наблюдение, направление процесс обучения в 
соответствии с природосообразным развитием. 
Например, в работах известного итальянского 
педагога Марии Монтессори уделялось 
повышенное внимание к предметно-
пространственной среде, создаваемой для 
комфортного обучения и развития способностей 
ребенка. Важнейшей задачей школы 
М.Монтессори видела в моделировании особой 
образовательной среды, в создании «простора 
свободным и естественным проявлениям 
личности ребенка». Главная функция учителя – 
наблюдать и направлять в положительное русло 
естественную природную активность ученика и 
побуждать его к творческому поиску нового 
знания об окружающем мире. 

Приверженцем идей свободного воспитания 
в России был К.Н. Вентцель. Он создал одну из 
первых в мире деклараций прав ребенка (1917). 
В 1906 – 1909 годах в Москве успешно 
действовал созданный им «Дом свободного 
ребенка». В этом оригинальном учебном 
заведении главными действующими лицами 
были дети с их желанием познавать 

окружающий мир. Воспитатель и учителя 
должны были приспосабливаться к их интересам, 
помогать в развитии природных способностей в 
условиях творческих ситуаций.  

Образовательная область «Искусство» 
позволяет ярко раскрыть природный потенциал 
ребенка, развить его образное мышление, 
усложнить процессы восприятия и раскрыть 
одаренность. Детской творческой одаренностью 
в 20 веке занимались не только педагоги, но и 
художники – профессионалы. Например, Франц 
Чизек активно пропагандировал «Детское 
творчества», и использовал новый подход в 
преподавании изобразительно искусства, 
который противоречил традиционным формам 
художественно образования, так как основной 
задачей его было раскрытие творческого 
потенциала ребенка.  

Современный психолог, арт-терапевт 
А.И.Копытин, изучая педагогическую 
деятельность художника Ф.Чизека, пишет: 
«…веря в то, что каждый ребенок обладает 
способностью к изобразительному творчеству, 
Ф.Чизек побуждал посещавших его занятия 
детей к свободному самовыражению. Основная 
задача художественного педагога заключалась в 
том, чтобы создать в студии благоприятную для 
творчества атмосферу, установить с её 
посетителями теплые отношения и убедить их в 
безусловной значимости их работы» (Копытин 
А.И. Руководство по групповой арт-терапии. -С-
П., 2003.). Занятия Ф.Чизека обладали арт-
терапевтическим эффектом, способствующим 
раскрытию личности и её самопознанию. 
Педагог художник и арт-терапевт Ш. МакНифф, 
в 1970-е годы в США, считал необходимым 
развертывать в школах арт-терапевтические 
кабинеты, позволяющие учить детей творчески 
выражать свои чувства и развивать свои 
познавательные навыки, при этом мягко 
корректировать эмоциональные и поведенческие 
особенности детей, открывая при этом пути к их 
природному потенциалу. Искусство занимает 
особое место в развитии личности ребенка. 

В 60-годах ХХ века психолог К.Роджерс в 
Гарвардском университете на конференции, 
посвященной новым педагогическим подходам, 
представил свою теорию о 
«человекоцентрированном обучении». После 
многих лет тщательных исследований он пришёл 
к выводу, что «в условиях безопасной, 
поддерживающей среды каждый человек (в том 
числе и ребенок!) может пройти по пути 
самооткрытия, самооценивания и 
самоуправления в учении» (Роджерс К. Фрейберг 
Д. Свобода учиться. – М., 2002. С.15). Тем 
самым ученый поставил под вопрос 
«одаренность» того или иного ребенка и 
обосновал одаренность от природы всех детей, 
только каждого по-своему. Эти утверждения 
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К. Роджерса привели к мысли о том, что 
потенциал развития человечества в целом 
заложен в детях самой природой. От того как 
человечество им распорядиться, будет зависеть 
дальнейшее развитие общества в целом. В книге 
«Свобода учиться» (1969г). К. Роджерс 
предлагает перестроить образовательный 
процесс с учетом возможности и способности 
ребенка, организовать преподавание не как 
трансляцию информации, а как фасилитацию 
(активизацию, обеспечение и поддержку) 
процессов «осмысленного учения». Создать 
условия для раскрытия потенциальных 
возможностей каждого ученика. 

В это же период проблемами «воспитания 
детей через искусство» занимается ученый-
педагог Б. П. Юсов. Ученый, развивая идеи 
А.В.Бакушинского рассматривал искусство как 
средство развития воображения, фантазии и 
творчества, как способ освоения культуры и 
общечеловеческих ценностей прошлого, 
настоящего и будущего, изучал особенности 
развития ребенка при условии их активного 
участия в творческом процессе. Б.П.Юсов 
раскрывал вопросы художественного воспитания 
как условия «восприятия языка искусств», 
«художественного образования», «творчества» и 
т.д. В 80-90 годы Б.П. Юсов научно обосновал 
модель целостного развития художественного 
сознания ребенка, внес в педагогическую науку 
термин «полихудожестенность», и научно 
обосновал природу взаимодействия искусств. 
Суть его «полихудожественного 
интегрированного подхода» заключалась в том, 
что ученик погружается в пространство 
различных искусств в условиях свободы 
творчества. Формулируя свою педагогическую 
систему, Б.П.Юсов писал: «Самое важное 
правило новой системы художественного 
воспитания и развития – это привлечение ко всем 
видам и формам знаний собственных сил и 
возможностей ребенка, актуализация детского 
художественного творчества: изобразительного, 
литературного, музыкального, драматически-
игрового» (Юсов Б.П. Взаимосвязь культурных 
факторов в формировании современного 
художественно мышления учителя 
образовательной области «Искусство». – М., 
2004. – 252 с.).  

Если сравнить «полихудожественный 
интегрированный подход» в области искусств 
Б.П.Юсова с «человекоцентрированным типом 
обучения» К.Роджерса, можно найти общее в 
этих образовательных направлениях. Они 
нацелены на активную творческую деятельность 
ребенка. В основе педагогической концепции К. 
Роджерса – свобода выбора и умение 
организовать себя в образовательном процессе. 
Развитие творческой активности учащихся, 

возможно при условии свободы выбора духовно 
сформировавшейся личности. В педагогической 
концепции Б.П.Юсова главным является 
духовное воспитание через искусство и 
обретение творческого опыта.  

В это же время в Советской России 
развернулась реформа массовой школы, в 
которой проявились тенденции «гуманизации и 
гуманитаризации» образовательной системы. 
Деятели культуры, музыканты, художники, 
театралы в лице Д.Б.Кабалевского, 
Б.Неменского, С.Образцова, Н.Сац, 
С.Герасимова, Р.Быкова и др. создали 
«Проблемный Совет по эстетическому 
воспитанию детей и молодежи». Деятельность 
Совета была направлена на поиск путей 
преодоления общедидактических схем 
преподавания области искусства в школе. Говоря 
о данном периоде становления педагогики 
искусства Л.В.Школяр, пишет: «Становилось 
ясно, что дидактическая регламентация 
деятельности учителя искусства и школьников 
неприемлема, что без творчества самого ребенка 
уроки искусства вообще теряют смысл» 
(Школяр Л.В., Школяр В.А. Научная школа 
Д.Б.Кабалевского.// Научные школы в 
педагогике искусства, под ред. Л.Г.Савенковой. – 
М.,2008. С.69). На сегодняшний момент под 
руководством Савинковой Л.Г. реализуется 
проект «Гуманитаризация образования в 
условиях комплексного освоения 
социокультурной среды города Москвы»  

Вопросы творческого развития личности в 
образовательной области «Искусство» получили 
новое направление в общеобразовательной 
школе – появились новые программы и системы 
преподавания, нацеленные на развитие 
образного, художественного мышления. В этот 
период разворачивается активная деятельность 
педагогов-новаторов, пишутся новые 
образовательные программы, составляются 
факультативные курсы. Яркие уроки искусства 
производили сильное впечатление на учащихся, 
которое можно определить с современных 
позиций как «арт-терапевтический эффект», 
позволяющий открыть для себя новое осознание 
себя в окружающем мире, почувствовать свои 
творческие силы. «Арт-терапевтический эффект» 
в образовательной области «Искусство» это 
состояние осознания своего «Я» в контексте 
изучаемого культурного пространства. Данный 
эффект позволяет раскрыть творческий 
потенциал личности социализировать и 
гармонизировать её. 

 В образовательной области «Искусство» с 
шестидесятых годов разработаны 
инновационные программы по всем видам 
художественного творчества. Композитор, 
исполнитель – пианист, дирижер, педагог, 
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доктор искусствоведения, академик АПН СССР 
Д.Б.Кабалевский выдвинул свою концепцию 
воспитания и развития детей искусством, в 
рамках которой он создал новую 
образовательную программу по музыке. 
Программа рассматривала музыку как духовный 
феномен, а новая методика раскрывала музыку 
как преобразующую силу. Д.Б.Кабалевский 
провозглашал принципы преподавания музыки 
как живого, образного искусства, разрабатывал 
методы активно-творческого вхождения ребенка 
в музыку. Основываясь на педагогических 
открытиях Д.Б.Кабалевского, его начинания 
продолжали такие музыканты-педагоги, как 
Б.В.Асафьев, Б.Л.Яворский, А.Б.Гольденвейзер, 
Н.Л.Гродзенская, Г.Г.Нейгауз, В.Н.Шацкая, 
О.А.Апраксина, Л.В.Школяр и др. 

Проблеме художественно-творческого 
развития детей и подростков посветил свою 
педагогическую деятельность народный 
художник, академик Б.М.Неменский. Под его 
руководством разрабатывалась концепция 
художественно образования в школе в области 
изобразительного искусства. Над ней работали 
педагоги, психологи, художники, музыканты, 
театральные деятели, искусствоведы: 
В.В.Алексеева, Л.В.Горюнова, А.А.Мелик-
Пашаев, Н.Н.Фомина, Л.В.Школяр и др. 
Основной идеей концепции являлось 
рассмотрение художественного образования как 
основы для гуманизации всей школы.  

Под редакцией Б.М.Неменского была 
создана учебная программа для 
общеобразовательных школ «Изобразительное 
искусство и художественный труд», которая 
получила всестороннюю поддержку 
министерства образования и стала 
государственной. Программа раскрывает 
ценности изобразительных искусств и 
возможности реализации творческого 
потенциала ребенка.  

Особое место в развитии творческого 
потенциала ребенка играет театр. В 80-90 годах 
бурно и успешно развивается театральная 
деятельность в школах, гимназиях, лицеях. 
Результаты этой деятельности показывают 
эффективность применения театральных форм в 
творческом развитии личности ребенка. В этот 
период ученые-педагоги НИИ художественного 
воспитания АПН СССР Ю.И.Рубина, 
Т.Ф.Завадская, Н.Н.Шевелев, Л.А.Никольский 
разрабатывали концепцию педагогического 
руководства самодеятельным театром 
школьников. В основу концепции были 
положены принципы развивающих форм работы 
с детьми, изучалось преобладание в детской 
театральной самодеятельности воспитательных 
целей над художественными, 
выкристаллизовывались методы раскрытия 
индивидуальности каждого ребенка.  

В начале 90-х годов сотрудниками 
лаборатории театра ИХО РАО А.П.Ершовой и 
В.М.Букатовым был разработан социоигровой 
стиль обучения. Разработки А.П.Ершовой 
построены, прежде всего, на обучение ребенка 
саморегуляции и налаживании межличностных 
процессов. Технология занятий построена таким 
образом, что ученики через собственный 
творческий опыт знакомятся со многими видами 
театрального искусства. 

В 1995 году опубликована программы 
«Театр. 1-11классы». В неё вошли разделы 
«Уроки театра на уроках в школе» А.П.Ершовой; 
«Театральные занятия для младших 
школьников» А.П.Ершовой; «Школьный театр 
кукол» Ф.З.Файнштейн, Е.А.Плотниковой; «Час 
театра» Л.М.Некрасовой; «Художественное 
чтение» В.М.Букатова; «Актерская грамота» 
А.П.Ершова и В.М.Букатов.  

В это время в педагогике появляется термин 
«режиссура урока», который предполагает 
перенос постановочно-организационного приема 
режиссуры на деятельность учителя на уроке. 
Впоследствии этот прием претерпевал изменения 
и усложнения. Позиции ученика на уроке в 
«образе хора, подпевающего учителю» согласно 
сценарию, изменились. Под «режиссурой урока» 
стали понимать утонченные действия учителя, 
ведущего педагогический процесс, по 
отношению к творческому раскрытию ученика . 
«Хороший учитель улавливает образы, которыми 
пытается себя выразить сам ребенок. Учитель – 
зеркало» (Ершов П.М., Ершова А.П., 
Букатов В.М. Общение на уроке, или Режиссура 
поведения учителя. – Изд. 2-е перераб. И доп. – 
М., 1998.). 

В 90-х годах важным событием в 
образовательной области искусства стало 
создание Л.П. Придтеченской нового учебного 
курса для старшеклассников «Мировая 
художественная культура». Программа 
ориентировала на принцип отбора шедевров 
искусства, основных художественных идей, 
примеров творческой деятельности. По замыслу 
автора программа должна была обобщить 
знания, полученные в процессе изучения 
отдельных видов искусства, в единую 
художественную картину мира.  

Под руководством Б.П.Юсова разработан 
комплекс развивающих интегрированных 
программ по различным видам искусства с 1-го 
по 11-й классы. В основу интеграции различных 
видов художественной деятельности им 
положены четыре позиции: «…выход за рамки 
одного искусства, связь с развитием культуры в 
широком смысле слова, перенос педагогического 
акцента с изучения искусства на творческие 
проявления самих детей, обращение к 
региональной художественной культуре» 
(Савенкова Л.Г. Научные школы в педагогике 
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искусства. – М.,2008. – С.34). На сегодняшний 
день разработано большое количество 
образовательных программ в области искусства, 
каждая имеет свои особенности, но все нацелены 
на творческое развитие личности. Фонд 
образовательных программ по искусству 
соответствует поставленным целям и задачам 
современной модернизации образовательной 
системы.  

Школа сегодня опять находится на пике 
образовательной реформы. В концепции 
модернизации российского образования на 
период до 2010 г. поставлены задачи создания 
механизма устойчивого развития 
образовательной системы, обеспечения условий 
для самоопределения и самореализации 
потенциальных возможностей личности. 
Вопросы выявления потенциальных 
возможностей и раскрытия одаренности детей в 
школьном возрасте, учитывая наработки 
прошлых лет, возможно при создании условий 
для раскрытия творческого потенциала 
личности. В законе Об образовании Российской 
Федерации за 2013год прописано, что каждый 
обладает «свободой выбора получения 
образования согласно склонностям и 
потребностям», что необходимо создавать 
«условия для самореализации каждого 
человека», его «свободного развития 
способностей».  

На наш взгляд, решению данных задач в 
школе может способствовать принцип 
всестороннего раскрытия потенциальных 
возможностей учащихся, который позволяет 
ребенку «попробовать» себя в разных областях 
знания, в условиях опытно-экспериментального 
погружения в пространство изучаемого 
предмета. Данный принцип позволяет раскрыть 
природную направленность ребенка и 
определить сферу деятельности, а опытно- 
экспериментальное творчество, в той или иной 
образовательной области, увидеть 
специфические особенности личности – 
одаренность. Контроль знаний умений и навыков 
в условиях нового подхода должен быть 
личностно ориентирован. 

Например, принцип всестороннего 
раскрытия потенциальных возможностей 
учащихся в образовательной области 
«Искусство», осуществляется при условии, 
знакомства ученика со всеми видами искусства; 
достижения «арт-терапевтического эффекта» на 
занятиях; активной творческой деятельности 
учащихся в образовательном процессе. «Арт-
терапевтический эффект» на уроке искусства – 
это «сильное впечатление, произведенное кем-

либо, чем-либо» на личность ученика, 
позволяющее открыть для себя новое осознание 
себя в окружающем мире. В образовательной 
области данный эффект является мотивом для 
приобретения знания и умения, поскольку у 
учащегося появляется потребность донести до 
окружающих свое понимание себя и 
окружающего мира в художественных образах, а 
следовательно и изучить язык искусства, 
который позволяет это сделать выразительно. 
Активная творческая деятельность проявляется в 
том, что ученик должен в процессе обучения 
написать натюрморт, сыграть в спектакле, спеть, 
станцевать, под руководством опытных 
педагогов, который способен определят 
потенциальные возможности ребенка и направят 
его в ту или иную области художественного 
творчества. Вопросы профессионального 
«научения» мастерству в условиях данного 
принципа не являются первоочередными, 
важнейшей задачей становится раскрытия 
потенциальной возможности ученика.  

Использование принципа всестороннего 
раскрытия потенциальных возможностей 
учащихся в образовательной области 
«Искусство», позволит разгрузить 
информационное насыщение учебного 
материала, перестроить образовательный 
процесс на опытно-экспериментальные рельсы, 
что позволит раскрыться природным 
потенциальным возможностям личности и как 
следствие поспособствует выявлению 
одаренности ребенка в той или иной области 
знания.  
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УДК 37.013 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА 

Тетяна ОГИР (смт Петрове, Кіровоградська область) 
У статі акцентовано увагу на розвиток творчого потенціалу педагога, розкрито шляхи удосконалення розвитку 

творчого потенціалу вчителя в системі шкільної освіти та висвітлено досвід роботи з даного напрямку в Петрівській 
загальноосвітній школі І ступеня. 

Ключові слова: ідеї В.О. Сухомлинського, творча діяльність, учитель, інтелектуальний розвиток, навчання, виховання. 
В статье акцентировано внимание на развитие творческого потенциала педагога, раскрыты пути 

совершенствования творческого потенциала педагога в системе школьного образования и освещен опыт работы в даном 
направлении в Петровской общеобразоватьльной школе І ступени. 

Ключевые слова: идеи В.А. Сухомлинского, творческая деятельность, учитель, интеллектуальное развитие, обучение, 
воспитание. 
Педагогіка В.О. Сухомлинського – це 

педагогіка серця, дитино центризму і 
толерантності, в основі якої – необхідність 
наблизити процес освіти, навчання і виховання 
до природи конкретної дитини. Тому таку 
надзвичайно велику увагу вчений приділяв 
гуманній взаємодії вчителя з учнями як 
найважливішої складової його педагогічної 
майстерності і творчості. 

В.О. Сухомлинський упродовж багатьох 
років розвивав теорію про педагогічну 
майстерність. У його працях «Сто порад 
вчителю», «Павлиська середня школа», «Як 
виховати справжню людину», «Розмова з 
молодим директором школи» та багатьох інших 
велика увага приділяється творчості вчителя в 
становленні справжньої людини, громадянина, 
патріота Батьківщини. «Ми маємо справу з 
найскладнішим, неоцінним, найдорожчим, що в 
житті, – з людиною. Від нас, від нашого вміння, 
майстерності, мистецтва, мудрості залежить її 
громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і 
роль у житті, її щастя» [1, с. 420]. 

Актуальність питання розвитку творчості 
вчителя визначається сучасними тенденціями 
розвитку суспільства, зростаючою роллю освіти 
та необхідністю забезпечити її випереджальне 
значення для розвитку суспільства, сучасними 
тенденціями розвитку системи освіти, 
необхідністю запровадження інноваційних 
підходів у навчально-виховний процес. 

Сучасна шкільна освіта характеризується 
значними змінами в усіх сферах свого процесу. 
Вдосконалюються освітні стандарти, 
оновлюються програми, змінюються технології 
навчання, виховання та розвитку особистості 
школяра. Як ніколи, теза «Кадри вирішують усе» 
стає актуальною, адже тільки творчий учитель 
може розкрити творчий потенціал учня, тільки 
талановитий педагог може виховати 
талановитого учня. Тож одним із основних 
завдань адміністрації школи стає розвиток 
творчого потенціалу вчителя як важливого 
фактора якості сучасної освіти. 

Проблема розвитку творчого потенціалу 
вчителя знаходить своє відображення у багатьох 

працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників. Так, дослідник педагогічної 
творчості С. Сисоєва акцентує увагу на таких 
важливих факторах педагогічної творчості, як 
уміння керувати своїм творчим потенціалом, 
оперативно приймати рішення, розв’язувати 
складні педагогічні завдання. Російський вчений 
М. Поташник розглядає проблему управління 
розвитком творчості вчителя з позицій 
оптимізації навчального-виховного процесу 
школи. У дослідженнях Л. Ващенко, 
В. Пікельної проблема творчості вчителя 
розглядається у контексті удосконалення 
управлінської діяльності. Є. Березняк пропонує 
для розвитку творчого потенціалу вчителя 
максимально розширити його права у виборі 
форм і методів навчання і виховання, звернути 
увагу на розвиток його особистих здібностей та 
ініціатив. Проблеми творчої діяльності вчителя в 
Україні нині досліджують також І.А. Зязюн, 
О.М. Пєхота, М.І. Сметанський, Н.В. Кічук, 
В.І. Загвязинський та інші. 

Оскільки розвиток творчого потенціалу 
вчителя пов’язаний з управлінням такою 
діяльністю, виникає необхідність відповідної 
організації науково-методичної роботи в закладі, 
адже від спрямування зусиль на систематичне 
підвищення фахового рівня та педагогічної 
майстерності вчителя залежить рівень виховання 
інтересу до педагогічної діяльності, а, отже, і до 
творчої діяльності.  

Метою нашої роботи було визначення 
шляхів удосконалення розвитку творчого 
потенціалу вчителя в системі шкільної освіти. 

Основними напрямами діяльності у 
розвитку творчого потенціалу вчителя є 
забезпечення сприятливих умов для розвитку 
інноваційного потенціалу як кожного вчителя 
зокрема, так і педагогічного колективу в цілому, 
розвиток системи мотивацій до інноваційної 
діяльності (створення ситуації успіху, підтримка 
ініціатив учителя; свобода дій, вільний вибір 
форм і методів навчально-виховного процесу), 
запровадження ефективної системи 
випереджального навчання педагогічних 
працівників, оптимізація процесів самоосвіти 
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вчителя. Сюди ж можна віднести розширення 
сфери контактів між учасниками педагогічного 
процесу, вдосконалення системи внутрішкільної 
науково-методичної роботи та залучення вчителя 
до науково-дослідної, пошукової діяльності.  

Розуміючи актуальність даного питання, 
адміністрація школи значну увагу приділяє 
розвитку творчих здібностей учителя на основі 
трансформації педагогічних ідеї 
В.Сухомлинського.  

В.О. Сухомлинський зазначав, що 
«педагогічна творчість – це бачення людиною 
свого внутрішнього світу, передусім свого 
розуму, свого напруження інтелектуальних сил, 
свого розуміння і творення краси в наслідках 
своєї праці, своїх зусиль. Процес творчості 
характерний тим, що творець своєю діяльністю і 
її наслідками справляє величезний вплив на тих, 
хто перебуває поряд з ним» [2, с. 414-446]. 

У праці «Розмова з молодим директором 
школи» В.О. Сухомлинський зазначив: «Досвід 
багатьох років переконує, що суттю педагогічної 
творчості є думка, ідея, яка пов’язана з тисячами 
повсякденних явищ. Педагогічна ідея – це, 
образно говорячи, повітря, на якому пливуть 
крила педагогічної майстерності»[2, с. 426]. 

В.О.Сухомлинський називає творчість 
«однією з ділянок педагогічної цілини» [3, 
с. 669]. 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 співвітчизник [4, с. 270]. 

Творчі пошуки і засоби професійної 
підготовки активізують увагу до вивчення і 
використання багатої спадщині вченого. 
Відправним пунктом педагогічної системи 
Сухомлинського є ідея гуманістичної 
спрямованості особистості вчителя та 
педагогічної діяльності в цілому. На думку 
педагога-гуманіста, справжнього вчителя 
повинна відрізняти повага до особистості учня. 
Дійсно гуманний підхід вимагає іти не від 
вчителя до учня, а в усіх педагогічних діях 
виходити перш за все із інтересів і потреб 
особистості школяра.  

Принципово важливою складовою духовної 
культури вчителя Сухомлинський вважав творче 
ставлення до навчально-виховного процесу. 
Перед учителем постійно виникає необхідність 
творчого пошуку шляхів і засобів досягнення 
максимального удосконалення своєї діяльності 

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?» [4, с. 406]. 

Спрямувавши свою педагогічну діяльність 
на втілення гуманістичних ідей Добротворця, 
вчителі школи обрали свої індивідуальні 
проблеми, над якими працювали і втілювали в 
практику роботи упродовж 5 років. Це такі, 
зокрема, проблеми як «Гуманістичний підхід до 
розвитку особистості дитини» (Люта Т.О.), 
«Гуманістичні ідеї В. Сухомлинського в 
розумовому вихованні учнів» (Москаленко А.Р.), 
«Гуманістичний підхід до розвитку творчих 
здібностей дитини» (Діордієва Д.О.), та ін. 
Створивши свої індивідуальні творчі лабораторії, 
на основі аналізу власної діяльності та її 
результативності, кожен вчитель спроектував 
свій подальший творчий педагогічний процес, 
спрямований на досягнення мети, реалізацію 
поставлених задач, набуття нового або 
удосконалення напрацьованого досвіду з обраної 
проблеми. 

Вагомим чинником творчого стилю 
діяльності вчителя В.О. Сухомлинський вважав 
спрямованість навчально-виховного процесу в 
початковій школі як творчого. Реалізація його 
полягала перш за все у творчому застосуванні 
найбільш продуктивних і водночас гуманних 
форм і методів навчання. Видатний педагог 
писав: «Успіх розумового виховання залежить 
від творчого застосування методів навчання, від 
різноманітності тих деталей, які зумовлюються 
конкретною обстановкою і не можуть бути 
передбачені заздалегідь теорією навчання». 

На допомогу в реалізації обраних вчителями 
проблем, взаємодопомогу і підтримку, обмін 
напрацьованим досвідом була спрямована вся 
система методичної роботи. У школі 
запровадили систематичне вивчення, широку 
пропаганду і впровадження педагогічних ідей 
В.О.Сухомлинського. Це і обговорення статей, 
конференції за книгами «Серце віддаю дітям», 
«Павлиська середня школа», «Як виховати 
справжню людину» та інші, обговорення на 
педагогічних радах, засіданнях методичних 
об’єднань, семінарах. Традиційними формами 
методичної роботи, що забезпечують 
ознайомлення учителів із напрацюваннями 
Василя Олександровича, є конференції, 
проблемні семінари, семінари-практикуми. Так, 
із метою поглиблення та систематизації знань 
учителів із означеного аспекту проведено: 
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- круглий стіл з теми «Роль учителя у 
справі формування особистості учня через 
гуманізацію навчально-виховного процесу»;  

- педагогічні читання «Проблеми творчої 
діяльності вчителя в педагогічній спадщині В.О. 
Сухомлинського»; 

- педагогічний турнір «Від авторитарно 
караючої педагогіки до педагогіки 
співробітництва»; 

- конференція «Педагогічна творчість і 
загальна професійна культура педагога». 

Упродовж останніх років відбулися 
педагогічні ради з такої тематики: 

- «Трансформація гуманістичних ідей 
В.О.Сухомлинського в сучасній школі»; 

- «Педагогічна творчість – обов’язковий 
компонент інноваційної діяльності»; 

- «Шляхи підвищення фахового рівня та 
педагогічної майстерності вчителя». 

На засіданнях методичного об’єднання 
розглядалися питання: «Творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до 
навчально-виховного процесу», «Здійснення 
індивідуального підходу до учнів у процесі 
навчання та виховання на основі педагогічної 
спадщини В.О. Сухомлинського». «Оптимізація 
процесів самоосвіти педагога», «Сучасний урок в 
умовах демократизації і гуманізації на основі 
творчого використання педагогічних ідей В.О. 
Сухомлинського». 

Плідно працювали над вирішенням даних 
проблем шкільні методичні формування: 

- методичне об’єднання вчителів початкових 
класів над проблемою «Гуманізація навчально-
виховного процесу на основі впровадження 
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського про 
творче зростання вчителя в контексті 
модернізації початкової освіти»  

- дві творчі групи з проблем «Гуманізація 
процесу навчання» та «Гуманізація процесу 
виховання»; 

- психолого-педагогічний семінар з 
проблеми «Розвиток інноваційного потенціалу 
вчителя». 

Змістовна методична робота дала свої 
результати: кожен педагог поповнив свою творчу 
лабораторію новими знахідками, інноваційними 
технологіями, інтерактивними методами. 

Досвідчені вчителі активно пропагують свій 
власний педагогічний досвід, беручи участь у 
конференціях, педагогічних читаннях, семінарах 
різних рівнів.  

Так, було вивчено, узагальнено та 
затверджено методичною радою школи досвід 
вчителів Піскун І.М. з проблеми «Гуманістичні 
ідеї В.О. Сухомлинського в розумовому 
вихованні учнів», Петренко В.Г. з проблеми 
«Розвиток навчальних можливостей учнів на 
основі впровадження в практику роботи 
гуманістичних ідей Василя Сухомлинського», 

Капустинської Т.В. з проблеми «Гуманістичні 
ідеї В.О. Сухомлинського на уроках 
природничого циклу Матеріали досвіду 
зберігаються в методичному кабінеті школи. 
Учителі також друкуються у фахових журналах. 

У школі здійснювалося керівництво 
індивідуальною творчою працею вчителів. Воно 
включало відвідування уроків та позакласних 
заходів, співбесіди з учителями, вивчення і 
узагальнення досвіду, висвітлення досвіду на 
методичних заходах, конференціях, у пресі, 
обмін досвідом, видання рекомендацій. 

Петрівська загальноосвітня школа І 
ступеня – опорна в районі з питань творчої 
реалізації педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського. 

На базі школи ефективно функціонували 
районна постійно діюча школа управлінської 
майстерності для новопризначених заступників 
директорів з навчально-виховної роботи з 
проблеми «Удосконалення роботи з 
педагогічними кадрами на основі творчого 
впровадження педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського» (керівник: заступник 
директора з навчально-виховної роботи 
Огир Т.Ю.), школа педагогічної майстерності 
для вчителів початкових класів з проблеми 
«В.О.Сухомлинський про розвиток навчальних 
можливостей учнів шляхом диференціації» 
(керівник: вчитель початкових класів, вчитель-
методист Люта Т.О.).  

У рамках опорної школи проведені районні 
семінари-практикуми для різних категорій 
педагогічних працівників, зокрема: 

- директорів загальноосвітніх шкіл району 
з проблеми «Пошук нових ефективних форм 
роботи з кадрами щодо забезпечення належного 
рівня навчально-виховного процесу»; 

- заступників директорів з навчально-
виховної роботи з проблеми «Інноваційні 
підходи до організації методичної роботи в 
школі»;  

- учителів початкових класів з проблеми 
«Трансформація ідей В.О. Сухомлинського як 
засіб розвитку піднесення ефективності уроку».  

Школа, як система, що саморозвивається, не 
може існувати лише в режимі функціонування, 
вона прагне до розвитку. Тому навчальний 
заклад працює над вирішенням таких проблем: 

1. Реалізація ідей партнерства, гуманізації у 
стосунках учителя з учнями під час навчально-
виховного процессу. 

2. Викладання навчальних предметів з 
використанням інноваційних технологій. 

3. Використання особистісно-орієнтованого 
навчання. 

4. Оптимальне поєднання традиційних та 
інноваційних технологій навчання. 

5. Стимулювання інтелектуального розвитку 
в урочний та позаурочний час. 
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Вчителі школи, постійно дбаючи про 
піднесення якості і ефективності навчання і 
виховання, звертаються до педагогічних ідей 
В.Сухомлинського. Індивідуальні творчі 
лабораторії мають добре відомі в районі вчителі 
Люта Т.О., Харкевич Л.М., Каплун Л.А., 
Діордієва Д.О. Так, вчитель Діордієва Д.О. 
ефективно використовує ігрові форми 
проведення уроків: урок-гра, урок-подорож, 
урок-брейн-ринг. Вчитель англійської мови 
Харкевич Л.М. ефективно використовує 
інформаційно-комунікативні технології, творчо 
реалізує між предметні зв’язки. Вчитель 
Каплун Л.А. раціонально застосовує інтерактивні 
технології навчання, оптимально поєднує 
різноманітні форми і методи навчання. Творчо 
реалізує ідеї В.Сухомлинського про забезпечення 
дослідницького характеру розумової праці учнів, 
необхідність навчання їх мистецтву мислення 
вчитель Люта Т.О. Саме її урокам притаманне 
розв’язування проблемних ситуацій, творчі 
дискусії, дидактичні ігри, спеціальні вправи на 
мислення, побудовані на спостереженні. 

Як результат нашої роботи по піднесенню 
професійної майстерності, результативності, 
вагомий внесок у розвиток справи навчання і 
виховання підростаючого покоління, вчителі 
закладу отримують моральні та матеріальні 
нагороди. Зокрема, педагогам Лютій Т.О., 
Комишан А.М. присвоєна педагогічна премія 
Петрівської районної ради та Петрівської 
райдержадміністрації імені С.П. Логачевської. 
Вчителям Копійці В.М., Діордієвій Д.О., 
Капустинській Т.В., Каплун Л.А., 
Коломоєць Т.Г. присвоєно звання «Вчитель – 
авторитет». Заступнику директора з навчально-
виховної роботи Огир Т.Ю. присвоєно звання 
кращого педагога у номінації «Золотий фонд 
педагогічної Петрівщини». Районний 
методичний кабінет широко використовує досвід 
вищезазначених вчителів при організації 
методичної роботи з педагогічними кадрами. 
Вони є керівниками районних методичних 
об’єднань вчителів початкових класів, майстер-
класів.  

Про високу результативність діяльності 
педагогічного колективу свідчать успіхи учнів, із 
яких 80% мають високий і достатній рівень 
знань. Упродовж трьох останніх років 360 учнів 
1-4 класів взяли участь у Всеукраїнському 
природничому конкурсі «Колосок», 82 учні – у 
Міжнародному математичному конкурсі 
«Кенгуру», де отримали сертифікати за відмінні 
або добрі результати. Учениця 4-го класу 
Семенко Дарина отримала перемогу в обласному 

конкурсі «Податки очима дітей». Учениця 3-го 
класу Мишоловка Євгенія стала переможцем 
обласного конкурсу «Таланти багатодітної 
родини» за що отримала безкоштовну путівку на 
відпочинок в Міжнародний дитячий табір 
«Артек». З року в рік вихованці нашого закладу є 
переможцями районних олімпіад з української 
мови та математики серед учнів початкових 
класів та конкурсу імені Петра Яцика.  

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, 
можна з впевненістю сказати, що однією з 
важливих умов формування творчої особистості 
молодшого школяра є творча діяльність 
педагога. Основними компонентами творчої 
діяльності вчителя є усвідомлення педагогом 
соціальної відповідальності, прагнення 
працювати творчо, бо тільки творча особистість 
педагога зможе виховати творця; трансформація 
теорії в практичне педагогічне керівництво; 
організація дослідницької роботи як уміння 
педагога глибоко проникати в теоретичний 
смисл педагогічного явища, осмислювати його; 
проектування розвитку особистості дитини як 
найголовнішої сфери єднання теорії і практики; 
суб’єкт-суб’єктний підхід взаємодії вчителя з 
учнем; педагогічна культура, що пов’язана з 
загальною культурою особистості та 
високорозвинутим педагогічним мисленням; 
створення власної індивідуальної творчої 
лабораторії і колективу творчої співдружності 
однодумців; творча спрямованість всього 
навчально-виховного процесу в початковій 
школі. 
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УДК 37 (09) 

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Наталія ОЗЕРНА (Кіровоград) 
У статті розглянуто виховний потенціал літератури для дітей В. О. Сухомлинського. Визначено основні форми 

роботи з дитячою книжкою. Розкрито зміст кожної форми роботи з дитячою літературою. Проаналізовано виховний 
потенціал казки, коротких казкових оповідань. Розглянуто теоретичне і практичне значення книжки у вихованні дітей 
дошкільного віку в навчально-виховному процесі. 

Ключові слова: виховний потенціал, дошкільне виховання, казка, література для дітей, В. О. Сухомлинський. 
В статье раскрыт воспитательный потенциал литературы для детей В. А. Сухомлинского. Выделено основные 

формы работы с детской книгой. Раскрыто содержание каждой формы работы с детской литературой. 
Проанализировано воспитательный потенциал сказки, кратких сказочных рассказов. Рассмотрено теоретическое и 
практическое значение книги в воспитании детей дошкольного возраста в учебно-воспитательном процессе.  

Ключевые слова: воспитательный потенциал, дошкольное воспитание, сказка, литература для детей, 
В. А. Сухомлинский. 
В умовах перебудови в усіх сферах 

суспільного життя нашої держави дедалі більше 
зростають вимоги до якості освіти. 
Першочергової важливості набуває оновлення, 
реформування національної системи освіти, 
початковою ланкою якої є дошкільне виховання. 
Українське дошкілля сьогодні ставить за мету, 
насамперед виховання високо розвинутих, 
глибоко моральних, соціально активних 
громадян нашої країни, для яких уміння і 
бажання вчитися мають стати стійкими якостями 
особистості. Головна увага звертається на таку 
важливу проблему дошкільної освіти, як 
формування в учнів інтересу до книжки, міцних 
навичок усвідомленого читання, вдосконалення 
підготовки дитини до самостійного вибору 
книжки. У сучасних умовах велике й 
неперехідне значення має виховний потенціал 
літератури для дошкільників. 

Питання дошкілля знайшли відображення в 
Законі України “Про освіту” (1991), Державній 
національній програмі “Освіта” (“Україна 
ХХІ століття”) (1993), які як і Концепція 
дошкільного виховання в Україні, проект Закону 
України “Про дошкільну освіту” (2001), проект 
змін до Закону України “Про дошкільну освіту” 
(2012), визначають мету, завдання, напрями та 
шляхи реформування дошкільних закладів 
відповідно до економічних та соціальних потреб 
суспільства. Головне значення дошкільної освіти 
– зміцнити фізичне і психічне здоров’я дітей, 
ввести їх у колектив, забезпечити всебічно-
гармонійний розвиток, сформувати уміння і 
навички, необхідні для подальшого навчання за 
допомогою виховної літератури.  

Історико-педагогічні аспекти розвитку 
громадського дошкільного виховання в Україні, 
характеристика національного дошкілля 
минулого, сьогоднішнього і майбутнього 
знайшли своє відображення у працях 
Л. Артемової, А. Бондар, Н. Лисенко, 
З. Нагачевської, О. Пшеврацької, І. Улюкаєвої та 
ін. Одним із важливих питань у розвитку 

дошкільного виховання була проблема виховної 
літератури для дітей. Питанням становлення 
літератури для дітей загалом у різні часи 
займались Б. Гошовський, Р. Зозуляк, 
Л. Кіліченко, П. Лещенко, Е. Огар, І. Проценко. 
Деякі аспекти існування дитячої періодичної 
літератури розглядали зокрема Г. Корнєєва, 
Н. Кіт, У. Лешко, В. Лучук та В. Передирій. 
Проблема виховного потенціалу літератури для 
дітей В. О. Сухомлинського не знайшла 
належного висвітлення в науковій літературі, що 
і обумовило наше звернення до неї. 

Метою даної публікації є аналіз 
практичного досвіду видатного педагога, 
гуманіста, вченого, дитячого письменника 
В.О. Сухомлинського у питаннях виховного 
потенціалу літератури для дітей, а також 
визначення форм роботи з книжкою в навчально-
виховному процесі. 

Інформаційна складова сучасного розвитку 
суспільства по-новому поставила проблеми 
виховної літератури для дітей. Актуальність цієї 
проблеми повертає нас до спадщини творців 
української духовності, до національної книжки, 
яка виступала високим ідеалом духовного 
відродження. Вагомий внесок у розвиток 
літератури для дітей зробив Василь 
Олександрович Сухомлинський. На думку 
педагога, «школа може бути життєдайним 
джерелом для дитини лише за умови наявності в 
ній чотирьох культів: культу Вітчизни, культу 
людини, культу книги і культу рідного слова» [4, 
с. 204]. Науково-педагогічні праці Василя 
Сухомлинського («Вчити вчитися», «Етюди про 
комуністичне виховання», «Моя педагогічна 
система», «Могутній вихователь», «Найперший 
друг», «Серце віддаю дітям», «Праця і моральне 
виховання») сповнені ідеями, роздумами, 
рекомендаціями щодо використання виховної 
літератури як засобу виховання молодшого 
покоління у навчально-виховному процесі 
дошкільного закладу.  
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В. О. Сухомлинський у статті «Моя 
педагогічна віра» наголошував, що «однією з 
істин моєї педагогічної віри – є безмежна віра у 
виховну силу книжки, а книжка – це могутнє 
знаряддя, без неї я був би німим або 
недорікуватим; я не міг би сказати юному серцю 
і сотої частини того, що йому треба сказати і що 
я говорю. Розумна, натхненна книжка нерідко 
вирішує долю людини» [3, с. 74]. Тому 
літературу для дітей як засіб виховання педагог 
розглядав різносторонньо, зв’язував її з широким 
колом питань виховання та навчання, самоосвіти 
та самопізнання підростаючої особистості. У 
центрі уваги Василь Олександрович завжди 
ставив питання розвитку особистості в процесі 
активного творчого спілкування з книжкою і 
виховання на цій основі високоосвіченої, 
морально свідомої особистості.  

Проведений аналіз педагогічної спадщини 
Василя Олександровича дозволив визначити такі 
основні форми роботи з книжкою, які, на думку 
педагога, найбільш ефективно сприяють 
залученню старшого дошкільного віку до 
читання книжки. Серед них можна визначити 
наступні: 

- наочність (спеціально обладнані «куточки 
думки», кімната Казки, книжкові виставки, 
плакати, стенди); 

- відбір книжок для читання; 
- проведення масових заходів (свята книги і 

рідного слова); 
- робота в бібліотеці; 
- створення особистих бібліотек (особистої, 

сім’ї, учителя) [5, с. 504]. 
Неабияку роль у спонуканні дітей 

дошкільного віку до роботи з книжкою 
відігравала наочність. Василь Олександрович 
вважав, що інтерес та увага дітей до книжки 
збільшується завдяки майстерному 
використанню різноманітних засобів 
унаочнення. Красиво оформлені стенди, плакати, 
списки рекомендованої літератури, спеціально 
обладнані «куточки думки», кімната Казки, все 
це давало можливість дитині на кожному кроці 
зустрічатися з книжкою. Так, у коридорі 
будинку, де навчалися діти п’ятирічки, увагу 
привертали стенди з малюнками під 
заголовками: «Чому це так буває?», «Навіщо так 
роблять?», «Що тут неправильно зображено?»; 
«Де це відбувається?»; «Для чого так роблять?»; 
«Як дізнатися?»; та ін. [1, с. 16]. Малюнки були з 
невеличкими підписами. Як тільки діти починали 
оволодівати читанням, вони прагнули прочитати 
кожний підпис. Розбираючи ці підписи, багато 
дітей вчилися читати.  

Серед наочних форм залучення до виховної 
літератури важливе місце у школі 
Сухомлинського посідали книжкові виставки. 
Цінність цієї форми роботи для дітей 

визначалась тим, що дитина могла зняти книжку 
з виставки, погортати її, швидко переглянути 
ілюстрації, зміст. Таке початкове ознайомлення з 
книжкою поглиблювало і робило більш 
цілеспрямованим інтерес дитини до 
рекомендованої книжки. Серед розмаїття видів 
книжкових виставок, які були популярні в 
«Школі радості» можна визначити: тематичні, 
персональні, міні-виставки. Популярними були 
невеликі книжкові виставки (міні-виставки), 
зумовлені чіткою адресною спрямованістю, 
компактністю, акцентуванням уваги до автора, 
жанру, тематики. Наприклад, міні-виставки 
однієї книжки, одного автора. 

У кожному будинку, де розташовувалися 
класні кімнати, призначені для дітей, були 
кімнати для читання – «куточок постійного 
інтелектуального, морального, естетичного 
розвитку дитини» [4, с. 93]. У кімнатах для 
читання були підібрані комплекти літератури 
(науково-популярні видання, наукові, довідкові, 
хрестоматійні, періодичні), які постійно 
оновлювалися. Так, для дітей виховну літературу 
поділяли за такими розділами: нежива природа; 
жива природа; квіти; плодові дерева; птахи; 
праця; людина; мистецтво; минуле нашої 
Батьківщини і людства; народи світу; життя 
видатних людей; життя і подвиги героїв-
піонерів; техніка; ігри; загадки; прислів’я; 
приказки; казки народів світу [4, с. 94].  

В. О. Сухомлинський зазначав «без казки – 
живої, яскравої, що оволоділа свідомістю і 
почуттями дитини, – неможливо уявити дитячого 
мислення і мови» [3, с. 75]. Емоційне 
сприймання казки підсилюється і своєрідним 
казковим оточенням. Педагог намагався 
розповідати казки дітям на лоні природи, 
поєднуючи спостереження з проявами фантазії, 
це – казки про “Темінь і Сутінок”, “казка про 
Сонце”, “казка про Хмари” та ін. 
В. Сухомлинський пропонує розповідати казки, 
якщо не серед природи, то у спеціально 
обладнаній кімнаті казок, щоб усе нагадувало 
дитині про казку. Декоративно оформлена та 
особливим чином освітлена обстановка кімнати 
казки занурювала дітей у світ казкових образів, 
активізувала уяву, будила думку, фантазію. 
Кімната казки була осередком творчої 
діяльності: читання, розповідей, ігор, творення 
казок, та їхнє інсценування. Використання 
наочності в кімнаті казки робило процес 
засвоєння казки найбільш повним, повноцінним 
та пристосованим до дитячої природи, 
Добираючи казки для дитячого читання, 
слухання, інсценізації, В. О. Сухомлинський 
вважав найголовнішим те, щоб у казці була 
глибока думка, щоб діти замислювалися, 
переживали «подив перед ідеєю». Час від часу, 
залежно від того, які казки читалися, 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 252

розповідалися чи інсценізувалися, обладнання в 
кімнаті змінювалося, бо кожна картина, кожний 
наочний образ, за словами вченого, загострювали 
сприймання художнього слова, допомагали 
розкриттю ідеї казки. Навіть освітленню в 
Кімнаті казки Василь Олександрович приділяв 
значну увагу. Коли розповідалася казка про 
Царівну-Жабу, то у кутку кімнати, в «лісових 
хащах» спалахували маленькі лампочки, в 
кімнаті панував зелений сутінок, який добре 
передавав середовище, де розгортались події.  

В. О. Сухомлинський був переконаний, що 
літературний твір можна назвати моральним, 
якщо він спонукає дитину полюбити гарний 
вчинок і моральну думку, висловлену в цьому 
творі. В казках педагога моральні норми не 
виступають в уявному вигляді, ніколи в його 
казках не говориться, що добре, а що погано. 
Читач має сам зробити висновок, сам відповісти 
на це запитання. На перший погляд це прості 
твори мініатюри, казки, адже саме вони 
розвивають дитячу думку, саме в цьому і полягає 
їх особливість, значимість, педагогічна 
спрямованість. У казках В. О. Сухомлинського 
можна прослідкувати кілька основних напрямків: 
розповіді про природу, про тварин, про людські 
стосунки і про високе почуття патріотизму. 
Таким чином читач робить висновок, як важко, 
але добре бути справжньою людиною, чуйно 
ставитися до хворих, до старих людей, любити 
природу, бути уважним до друзів, творити добро 
і боротися зі злом.  

Малим дітям розповідають у книжках про 
навколишній світ, про речі, створені людьми, про 
явища природи і людське життя, про дітей у сім'ї 
і в дитячому садку. Щоб допомогти малятам 
пізнати добро і зло, познайомити їх з 
елементарними нормами поведінки, 
письменники у своїх творах розповідають про те, 
що добре і що погано, на яскравих прикладах з 
життя дорослих і дітей виховують з маленьких 
читачів майбутніх громадян. 

Виходячи з того, що книжковий океан 
безмежний, а можливості людини обмежені, 
існує безліч книг, які не дають нічого ні розуму, 
ні серцю. Таким чином, щоб такі книги не 
потрапляли до рук маленьких читачів, Василь 
Олександрович написав високоморальні, 
сповнені любові до природи, до всіх і до всього 
живого казки та коротенькі казкові оповідки. 
Виховний потенціал казок “Вранці на пасіці”, 
“Квітка сонця”, “Хризантема й Цибулина”, 
“Краплина роси”, “Осінні сни клена” 
спрямований на виховання у дітей дошкільного 
віку любові до природи, її краси, бережливе 
ставлення до неї. Короткі казкові оповідання 
“Велике й мале”, “Пташина комора”, “Як 
їжачиха приголубила своїх дітей”, “Покинуте 
кошеня”, прищеплюють дітям любов до тварин. 
Такі казки як “Як здивувався Мурко”, “Флейта і 

Вітер” та ін. спонукають дітей до міркування, 
автор ставить питання в кінці казки і залишає 
його без відповіді, таким чином дає можливість 
дітям поміркувати, самостійно відповісти на 
нього та вирішити як саме закінчиться казка.  

В. О. Сухомлинський надавав великого 
значення відбору книжок для читання в дитячі 
роки. Василь Олександрович розробив критерії 
відбору книжок для читання і визначив коло 
читання учнів різного віку. Правильно підібрати 
книжку для читання дітям дошкільного віку 
означало для педагога спроектувати майбутнє 
духовно багате життя дитини, сформувати в її 
свідомості «уявлення про найважливіші етапи 
духовного життя людства» [5, с. 506]. За 
Сухомлинським, тільки за ретельного відбору 
літератури для читання, книжка стає основою 
формування багатих духовних інтересів 
особистості дитини, її морального ідеалу. Увага 
педагога була спрямована на те, щоб жодна 
«погана» книжка не потрапила до дитячих рук, 
щоб вибір книжки для читання відбувався з 
урахуванням індивідуальності дитини [5, с. 507]. 

У праці «Серце віддаю дітям» педагогом 
було визначено такі принципи відбору книжок 
для читання: ідея оповідання повинна бути 
глибоко людяна, зрозуміла дитині, втілена в 
яскравих художніх образах; книжка повинна 
відкривати перед дитиною невідомі сторінки 
культури людства, пробуджувати уяву, 
розвивати розум, виховувати інтерес до історії 
людства. Тільки за таких умов можна знайти ту 
книжку, яка «лишить глибокий слід у її серці і в 
її свідомості, щоб людина поверталася до неї 
кілька разів, відкриваючи все нові й нові духовні 
багатства» [4, с. 196]. 

У праці «Серце віддаю дітям» 
В.О. Сухомлинський пропонував списки книжок, 
читаючи які, увага дітей зорієнтовувалася 
головним чином на народну казку. Педагог 
пропонував читання українських та російських 
народних казок, оповідання та поезія, як 
вітчизняні так і світові [4, с. 197]. Робота з цими 
творами була спрямована на пробудження 
найкращих людських почуттів, виховання поваги 
до особистості, глибоке розуміння істинних 
цінностей людського життя, виховання 
відповідальності дитини перед батьками, 
товаришами, природою, Батьківщиною. Ці 
принципи були покладені в основу формування 
«Золотої бібліотечки дитинства, отроцтва і 
юності», куди увійшли найцінніші, з погляду 
В.О. Сухомлинського та педагогічного 
колективу школи, книжки вітчизняної та світової 
літератури. Спочатку ця бібліотека налічувала 
600 назв, поступово вона збільшувалася і в 1967 
році вона налічувала 900 назв книжок. «Золоту 
бібліотеку» Василь Олександрович вважав 
програмою розумового, морального, емоційного, 
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естетичного, громадянського виховання [1, 
с. 17]. 

Педагог стверджував, що «в книжках для 
читання, на жаль, немає багатьох художніх 
цінностей, доступних розумінню дитини» [5, 
с. 420]. Це свідчить про критичне ставлення 
педагога до кола книжок для читання молодшого 
покоління. Незадоволеність В. Сухомлинського 
змістом хрестоматій, художнім рівнем багатьох 
творів, що рекомендувалися дітям розкрито у 
його виступі на Республіканській нараді з питань 
літератури для дітей. В. Сухомлинський від імені 
учителів звернувся до письменників з такими 
словами: «пишіть такі твори, щоб рядки в них 
були гарячі, мов розпечене залізо, щоб слово 
ваше торкалось найпотаємніших куточків 
маленького серця. Дайте дітям такі твори, 
читаючи які, дитина поставила б перед собою 
питання: хто я?, для чого живу на світі?, що я 
можу зробити і зроблю для Вітчизни?» [2, с. 9]. 

У Вічній Бібліотеці зберігалися букварі, за 
якими вчилися діди і прадіди учнів, перші 
книжки з історії України, перші видання творів 
видатних письменників, книжки, які ввійшли в 
золотий фонд вітчизняної літератури, а в рік 
виходу в світ їх мало хто знав. Василь 
Олександрович попереджав, що «не можна 
допустити, щоб у цю бібліотеку потрапила хоч 
одна «одноденка» і не потрапила цінна книжка, у 
цих книжках, що стоять на полицях Вічної 
Бібліотеки, живі і безсмертні корені народу» [5, 
с. 439]. У цій невеликій, але змістовній 
бібліотечці були твори Т.Г. Шевченка, 
І.Я. Франка, М.В. Гоголя, В.Г. Короленка, 
Ф.М. Достоєвського, Лесі Українки та інші. 
Безумовно, сформувати літературні та 
педагогічні, художньо-естетичні смаки, моральні 
переконання допомогла В.О. Сухомлинському 
безмірна любов до книжки з дитячих років. 

В.О. Сухомлинський розглядав сім’ю як 
головний осередок, де з покоління в покоління 
передаються моральні цінності людства. Педагог 
був переконаний, що «інтелектуальний розвиток 
особистості залежить від того, які казки, пісні 
слухала дитина в ранньому віці, які книжки 
читали їй, взагалі яке місце займала книжка в 
духовному житті сім’ї, яку першу книжку 
прочитала дитина, навчившись читати» [1, с. 15]. 
Сім’ї Василь Олександрович відводив важливу 
роль у прилученні дитини до книжки, а виховну 
літературу для дітей вважав одним із надійних 
місточків, який об’єднує, зближує батьків та 
дітей. У праці «Батьківська педагогіка» 
В.О. Сухомлинський підкреслював, що «книга, 

яка увійшла в духовне життя сім’ї, то ніби 
промінь, який освітлює майбутнє і батькам, і 
дітям. Людина, для якої вже в дитинстві книжка 
стала такою необхідністю, як скрипка для 
музики, як пензель для художника, ніколи не 
відчуватиме себе збідненою, обділеною, 
спустошеною» [1, с. 17]. 

Росту професіоналізму вчителів сприяли не 
лише шкільна та особиста бібліотека 
Сухомлинського. В учительській початкової 
школи на стенді «Книжкові новини» постійно 
виставлялася нова педагогічна література, з якою 
вчителі могли ознайомитися і опрацювати її. Тут 
були зібрані і систематизовані вчителями під 
керівництвом директора вирізки з газет і 
журналів, статті з питань виховання і навчання. 
Вони були розподілені за такими напрямами: 
теорія і практика морального виховання; 
естетичне виховання; політична освіта і 
навчання; виховання працьовитості; виховання 
індивідуальних нахилів і покликань; духовне 
життя вихованців; психологія процесу 
оволодіння знаннями; психологічні особливості 
дітей різного віку; вибір професії; методика 
викладання основ наук та ін. 

Отже, проаналізувавши окремі твори 
В.О. Сухомлинського можна стверджувати, що 
виховання через посередництво книжки в 
практичній роботі педагога було 
цілеспрямованим педагогічним процесом, який 
здійснювався за допомогою певних 
організаційних форм. Виховний потенціал 
літератури для дітей дозволяє повніше і глибше 
оцінити теоретичне і практичне значення книжки 
у вихованні дітей дошкільного віку в навчально-
виховному процесі. 
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УДК 37(09) 

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

Тетяна ОКОЛЬНИЧА (Кіровоград) 
У  статті автором відображено народознавчий аспект діяльності В.О.Сухомлинського, виокремлено прогресивні ідеї 

навчання й виховання дітей та молоді в сучасній національній школі.  
Ключові слова: педагогічна спадщина В. Сухомлинського, народна педагогіка, етнодидактичні принципи, 

етнодидактика.  
В статье автором отображается народоведческий аспект деятельности В.О.Сухомлинского, виделены 

прогрессивные идеи обучения и воспитания детей и молодёжи в современной национальной школе. 
Ключевые слова: педагогическое наследие В.Сухомлинского, народная педагогика, этнопедагогические принципы, 

этнодидактика. 
Сьогодні у сучасній педагогічній науці йде 

пошук підходів до побудови такої підготовки 
майбутніх педагогів, яка б відповідала потребам 
особистості у професійному аспекті, потребам 
суспільства в гуманістично орієнтованих 
фахівцях і потребам держави в педагогічних 
кадрах, здатних розв’язувати сучасні професійні 
завдання. Ці питання можливо розв’язати через 
створення національної школи на засадах 
етнопедагогіки Національне відродження і 
відтворення прогресивних народних традицій 
неможливі без приведення в дію споконвічних 
традицій виховання, народної педагогіки. 

На необхідності виховання дітей на 
принципах природовідповідності, 
культуровідповідності і народності 
наголошували Г. Ващенко, І. Огієнко, С. Русова, 
К. Ушинський. Ґрунтовні дослідження 
педагогічних поглядів народу, основних 
принципів, засобів і виховного досвіду здійснили 
О.Вишневський, О. Духнович, О. Ізмайлов, Є. 
Сявавко. Глибоко моральну сутність і духовну 
велич традицій, їхній вплив на особистість 
розкрили дослідники етнопедагогіки М.П. 
Драгоманов, М.І. Костомаров, З.П. Васильцова, 
В.Т. Скуратівський. Серед видань з української 
народної педагогіки останніх років визначається 
тенденція посилення уваги до питань морального 
впливу традицій на формування особистості 
(В.Г. Довженок, Ю.Д. Руденко), проаналізовано 
й узагальнено досвід українського народу у 
вихованні підростаючого покоління (С.Д. 
Бабишин, Т.І. Мацейків). Народним засобам 
виховання і їхньому втіленню у шкільну і 
сімейну практику були присвячені праці В. О. 
Сухомлинського. 

Вивчення науково-педагогічної літератури 
показало, що значне коло дослідників усебічно 
розглядало різні аспекти літературної і 
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. 
Так, С.О. Омельченко зупинявся на питаннях 
морального виховання, П.І. Горохівський 
розглядав проблеми формування національної 
самосвідомості на уроках, Л.І. Драчук виділяє 
використання В. О. Сухомлинським 

фольклорного матеріалу як елементу виховання 
в дусі народної педагогіки. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі 
вивчення й аналізу педагогічної спадщини 
видатного українського педагога В. 
Сухомлинского виокремити прогресивні ідеї 
виховання дітей і молоді в сучасній національній 
школі, зокрема, народознавчий аспект 
педагогічної спадщини вченого.  

В.О.Сухомлинський, проектуючи 
формування гуманізму, патріотизму, виховував 
школярів на засадах народної мудрості й моралі, 
національних й загальнолюдських цінностей. 
Використання етновиховного досвіду, народної 
моралі, звичаїв і традицій, прагнення до добра й 
краси зробило сьогодні педагогічну скарбницю 
великого вчителя ХХ століття особливо 
актуальною. Творче використання педагогічного 
доробку В. Сухомлинського в сучасних умовах 
слугуватиме базою для вирішення низки 
навчально-виховних завдань розбудови 
української національної школи.   

Народна педагогіка – це постійний і дієвий 
фактор впливу на формування багатьох 
педагогічних концепцій В.О. Сухомлинського. 
Педагог був упевнений у тому, що наша школа – 
духовна колиска народу, а народ – це живе вічне 
джерело педагогічної мудрості. Народна 
педагогіка постійно надихала В.О. 
Сухомлинського, орієнтувала його на 
пропаганду ідей виховання в дітей і молоді 
любові до Батьківщини, до матері, батька, 
рідних, поваги до старших, чуйності, готовності 
надати людині допомогу, старанності, трудової 
майстерності й кмітливості, дбайливого 
ставлення до природи, її багатств, милосердя, 
гуманності, почуття честі і гідності, щедрості, 
скромності, правдивості, совісті, доброти, 
співпереживання, обов'язку і відповідальності. 
Педагог чітко орієнтувався у визначенні свого 
ідеалу на мудре народне узагальнення – виховати 
людину, про яку говорять, що вона і муху не 
образить. Задля вирішення окреслених завдань 
педагог широко використовував у практичній 
роботі народну творчість: прислів’я, приказки, 
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етичні повчання, задачі на кмітливість, казки, 
думи, притчі, легенди та інше. 

У руслі народної мудрості В.О. 
Сухомлинський звеличував і освячував людське 
коріння – сам народ і його працю, рідну землю,  
хліб. Це коріння потрібно берегти в кожній 
людині, створювати умови для його зміцнення, 
розвитку й інтенсивного росту. Виходячи із 
народної мудрості: «Життя прожити – не поле 
перейти», павлиський педагог учив дітей жити 
повноцінним життям. 

Усе своє життя великий український педагог 
прагнув зробити духовним надбанням людей усі 
ті цінності, які створив трудовий народ протягом 
століть. Він був глибоко переконаним, що 
постійне духовне спілкування з людьми – 
необхідна умова успішного виховання і навчання 
молодого покоління в українській національній 
школі. 

В.О. Сухомлинський був переконаний, що з 
родини йде життя людини. У сім'ї шліфуються 
найтонші грані людини, із сім'ї починається 
суспільне виховання. Педагог наполягав на тій 
думці, що «сім'я – це джерело, водами якого 
живиться повноводна річка народної держави» 
[3, с. 225].  

Світ прекрасного для дитини, на думку В. 
Сухомлинського, починається в сім’ї: 
«Витонченість відчуттів, емоційне сприйняття, 
вразливість, чуйність, співпереживання, 
проникнення в духовний світ іншої людини – все 
це пізнається насамперед у родині» [3, с. 221].  

Василь Сухомлинський переконливо научає 
вічним цінностям своїх учнів: «Не перекладай 
своєї праці на батька й матір. Поважай їхню 
працю і відпочинок справами, вчинками… Не 
допускай, щоб все краще вони віддавали тобі» [3, 
с. 231]. І далі: «Найсвятіше й найпрекрасніше в 
житті людини – мати… Бережіть своїх 
матерів…» [3, с. 231–232].  Культ матері, взагалі 
жінки, виховує в учнях тендітне ставлення до 
старості, сім'ї, жінки, формує розуміння свого 
призначення й соціальної ролі у житті. Сутність 
материнського культу вчений вбачав у тому, 
щоб, слухаючи казки, легенди про матір кожен 
вихованець змалку брав на себе частину нелегкої 
роботи матері. «Менше шуму про добрі вчинки 
для людей і більше турботи про рідну матір» – 
провідна ідея виховної роботи Павлиської 
школи. 

У творчій діяльності дослідника були не 
тільки відроджені, але й практично реалізовані 
загальнодидактичні принципи: принципи 
народності,  природовідповідності, гуманізації 
педагогічного процесу. Принцип народності у 
вихованні у В. О. Сухомлинського глибоко 
гуманістичний і інтернаціональний. У вихованні 
дітей у дусі дружби народів він виділяв два 
взаємозалежні напрямки. Мета першого – 

виховання поваги в учнів до дітей інших 
національностей. Найпопулярнішими в школярів 
були заочні подорожі Батьківщиною, які діти 
Павлиша робили, починаючи з другого класу. 
Крім подорожей загальноознайомлювального 
характеру, у Павлиській школі практикувалися 
подорожі тематичні, присвячені окремим 
сторінкам розвитку культури, літератури, 
мистецтва братніх народів. Поступово в учнів 
формувалося емоційно-ціннісне ставлення до 
людей іншої національності, яке проявлялося в 
конкретній діяльності. Організація цієї 
діяльності – другий напрямок процесу виховання 
школярів у дусі дружби народів. 

З усіх засобів виховання найдієвішим В. О. 
Сухомлинський вважає рідне слово. Педагог 
вважав, що за допомогою слова дитина стає 
сином народу. Настільки захопленим було 
ставлення В. О. Сухомлинського до народних 
прислів'їв як до педагогічних мініатюр, що за 
їхніми зразками він створював свої афоризми. 
Він вважав ефективними народні форми 
збереження й поширення педагогічної мудрості. 
Педагог вважав, що школа стає справжнім 
вогнищем культури лише тоді, коли в ній 
панують чотири культи: культ Батьківщини, 
культ людини, культ книги й культ рідного 
слова. 

Народна педагогіка доводить, що предмети, 
які оточують людину і які вона сприймає, є 
найпершими її вчителями. В. О.Сухомлинський 
зауважує: «Гармонія речей, які оточують дитину, 
створює загальний естетичний дух обстановки за 
тієї умови, коли окремі речі не кричать про себе, 
коли їх ніби не помічаєш» [2, с. 386]. Цьому 
принципу повною мірою відповідав дизайн 
традиційного українського житла. З особливою 
увагою народ ставився до естетизації 
помешкання, прикрашаючи його вишивками, 
декоративними виробами з дерева, лози, металу, 
шкіри, глини, скла тощо.  

В етнодидактиці педагогові належить ідея 
широкого розгортання дитячої творчості. 
Наприклад, відома в Павлиській середній школі 
«Кімната казок», де учнів залучали до читання, 
слухання, розповіді, складання, драматизацій, 
переживань доступних їм творів етнографічного 
характеру. Педагог зауважував, що «не уявляє 
навчання в школі не лише без слухання, а й без 
створення казки», оскільки завдяки казці дитина 
пізнає світ не лише розумом, але й серцем… і не 
тільки пізнає.., а й виражає своє ставлення до 
добра і зла»[3, с. 165].  

Водночас дослідник прагнув до того, щоб 
його школярі із задоволенням відвідували школу, 
виявляли допитливість, творчі здібності, 
розуміли народний гумор, адже український 
народ відзначається неабиякою дотепністю, 
розумом, веселою вдачею та вмінням 
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добродушно глузувати не лише над недоліками 
інших, а, у першу чергу, над своїми. «В гуморі 
виражається культура інтелекту, людяність 
думки», – справедливо зазначав В.О 
Сухомлинський [1, с. 585]. Педагог закликав до 
використання в навчально-виховному процесі 
приказок,  усмішок, примовлянок. Одна з 
найприкріших педагогічних помилок, на думку 
В.О. Сухомлинського, коли вчитель на дитячий 
недоречний сміх злиться, – «...Треба 
присоромити гумором» [1, с. 587]. Вдало 
використані гумористичні елементи, за В. О. 
Сухомлинським, можуть успішно слугувати 
засобом налагодження та збереження гуманних 
взаємовідносин між учасниками педагогічного 
процесу.  

«Народ – живе, вічне джерело педагогічної 
мудрості», – зазначав В. О. Сухомлинський. Про 
незмінну й пильну увагу до народної педагогіки 
свідчить, зокрема, його листування з радянським 
ученим, відомим дослідником чуваської 
народної педагогіки Г. Н. Волковим. Так, в 
одному з листів Сухомлинський повідомляє: 
«Під враженням і безпосереднім впливом Вашої 
книги я задумав написати книгу про українську 
народну педагогіку. Не знаю, що вийде. Збираю 
матеріал. Багато труднощів і найголовніша з них 
– це брак чіткої межі між народною мораллю і 
народною педагогікою. Гадаю, що на цю роботу 
піде років п'ять». В іншому листі до Г. Н. 
Волкова він пише: «Хай Вас не дивує те, що 
здивувало під час пошуків людини, котра могла 
б сказати щось цінне про народну педагогіку. 
Про народну педагогіку ніхто досі серйозно не 
думав, і, мабуть, це завдало багато шкоди 
педагогіці. Я певний, що народна педагогіка – це 
зосередження духовного життя народу. У 
народній педагогіці розкриваються особливості 
національного характеру обличчя народу. Якщо 
в майбутньому знайдеться достатньо сил, я 
візьмуся за українську народну педагогіку» [3, 
с. 130]. 

В. О. Сухомлинський усіляко заохочував Г. 
Н. Волкова до роботи над дослідженням 
народної педагогіки. «Спасибі за лист, – пише 
Сухомлинський. Я дуже радий, що рецензія моя 
Вас надихає. Думаю, що у нас на Україні 
писатимуть «Українську народну педагогіку» [3, 
с. 131]. 

На жаль, написати книжку про народну 
педагогіку В. О. Сухомлинський не встиг. Та 
народна педагогіка стала одним з 
найжиттєдайніших джерел його творчості. У 
передмові до п'ятитомного зібрання творів В. О. 
Сухомлинського справедливо зазначено: 
«Багатим джерелом творчості В. О. 
Сухомлинського була народна педагогічна 
мудрість, найкращі виховні традиції трудових 
мас...» [2, с 244]. 

У своїх творах, а також у практичній 
навчально-виховній роботі педагог часто 
використовував прислів'я, приказки, народні 
афоризми, етичні повчання, задачі на 
кмітливість, вдало, яскраво переказував створені 
трудовим народом казки, думи, притчі, легенди. 

Виходячи із глибин народної мудрості, В.О. 
Сухомлинський утверджував у свідомості дітей 
народні погляди на працю як джерело 
матеріальних і моральних цінностей. Українське 
народне прислів'я «По колоску пшениці пізнають 
людину, яка виростила цю пшеницю» привело 
педагога до висновків:     

а) дитині треба працювати з того моменту, 
коли вона навчилася тримати ложку в руці і 
нести їжу з тарілки до рота;  

б) кожен вихованець повинен пишатися тим, 
що він робить для людей;  

в) кожна чесна людина повинна залишати 
свою частку у своєму пшеничному колосі.  

Поєднання вченим наукової педагогіки (як 
навчати та виховувати дітей) з ідеями народного 
виховання (народним дитинознавством, 
деонтологією, дидактикою, козацькою 
педагогікою та родинним вихованням) привело 
до створення системи із складовими 
компонентами, які об´єдналися в єдине ціле 
гуманістичну, демократичну педагогіку з 
активним використанням ідей народної 
педагогіки (народної мудрості, народної моралі, 
національних та загальнолюдських цінностей). 

  Таким чином, у систему форм, прийомів і 
методів народного виховання В.О. 
Сухомлинського входять культ  матері, культ 
книги, культ рідного слова, використання 
оповідей про людей, легенд, казок, прислів'їв, 
народних ігор, обрядів, традицій, навчання дітей 
осмисленої праці, прищеплення поваги до праці 
їхніх батьків й інших людей, добір трудового 
завдання з таким розрахунком, щоб робота 
починалася в раннім отроцтві й закінчувалася в 
ранній юності, виховання ніжного й чуйного 
ставлення до природи, розуміння й відчуття 
навколишньої краси, прагнення примножити її 
внеском своєї праці тощо. 

Отже, можна зробити висноки, що: 
1. Народнопедагогічна система павлиського 

вченого – це втілення народного досвіду, 
традицій виховання, народного календаря в 
практику роботи загальноосвітньої школи, де 
діалектично поєдналися народне 
дитинознавство, дидактика, деонтологія, 
родинне виховання та народна виховна практика. 

2. Ефективність системи навчання та 
виховання, запропонованої В.О. Сухомлинським, 
у тому, що педагог, використовуючи досвід 
народного виховання, збагатив наукову 
педагогіку; розвинув та гармонійно поєднав ідею 
дбайливого ставлення до дитини, реалізував 
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принципи народного виховання, запровадив у 
школі народні методи впливу на дітей.  

Виходячи з основних завдань, які постають 
перед сучасною педагогічною наукою, зрозуміло 
необхідність використання етнопедагогічних 
засад виховання в освітньому процесі. В наш час 
існує багатий досвід шкіл та інших навчальних 
закладів, які застосовують елементи 
національної педагогіки у своїй практиці. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО 
ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ 

Наталія ОЛЕКСІЄНКО (Кіровоград) 
У статті розглядаються проблеми творчого розвитку особистості в умовах функціонування дитячих оздоровчих 

таборів. Окреслюються форми організації творчої діяльності дітей за допомогою яких відбувається їх творчий 
розвиток.  

Ключові слова: творчість, творча особистість, дитячий оздоровчий табір. 
В статье рассматриваются проблемы творческого развития личности в условиях функционирования детского 

оздоровительного лагеря. Очерчиваются формы организации творческой деятельности детей при помощи которых 
происходит их творческое развитие. 

Ключевые слова: творчество, творческая личность, детский оздоровительный лагерь. 
Постановка проблеми. Швидкі  зміни, що 

відбуваються в сучасному суспільстві вимагають 
уміння комплексно вирішувати завдання 
соціального, економічного та науково-
практичного характеру за допомогою 
використання не тільки формальних знань, а й 
наявності в людини здатності до нетрадиційних 
дій та мислення, яка формується під час творчого 
розвитку особистості. На сьогоднішній день 
пріоритетним для суспільства є виховання 
освіченої, компетентної, креативної особистості, 
здатної орієнтуватися у конкретних життєво 
важливих ситуаціях і знаходити ефективні шляхи 
їх розв’язання. Дитячий оздоровчий табір є 
одним з тих інститутів виховання, який має всі 
необхідні умови для пошуку нових креативних 
рішень, розвитку творчої активності особистості, 
формуванню в дітей творчих навичок. Тому в 
освітньо-виховному процесі дитячого 
оздоровчого табору проблема творчого розвитку 
особистості займає одне з пріоритетних місць і є 
необхідною умовою ефективної організації 
оздоровлення та відпочинку дітей.   

Аналіз досліджень і публікацій з даної 
проблеми показав, що питанням розвитку творчої 
особистості в умовах дитячих оздоровчих таборів 
присвячені роботи М. Наказного, О. Биковської, 
В. Горобинко, Ж. Петрочко та інших. Проблема 
організації колективної творчої діяльності у 
дитячому оздоровчому таборів розглядалась у 
роботах М. Дубінки, Н. Уйсімбаєвої, О. Главника. 

В. Солової, Н. Яківець. Проте, дослідники не 
достатньо уваги приділяють вирішенню питання 
конкретизації форм освітньо-виховної роботи 
для творчого розвитку особистості в умовах 
дитячих оздоровчих таборів, що вказує на 
необхідність подальшого дослідження зазначеної 
проблеми.  

Мета статті: визначити форми освітньо-
виховної роботи за допомогою яких відбувається 
творчий розвиток особистості в умовах дитячого 
оздоровчого табору. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
філософської та психолого-педагогічної 
літератури з питань визначення поняття 
«творчість» показав, що творчість – це 
діяльність, яка породжує щось нове, раніше 
невідоме на основі осмислення вже набутого 
досвіду та сприяє формуванню нових знань та 
умінь. Творчою особистістю можна вважати 
людину, яка внаслідок впливу зовнішніх 
факторів набула необхідних для актуалізації 
свого творчого потенціалу додаткових мотивів, 
особистих утворень, здібностей, що відповідають 
вимогам творчої діяльності і є умовою її 
успішного виконання. Характерними 
особливостями творчої особистості можна 
вважати: відхилення від шаблону, 
оригінальність, ініціативність, наполегливість 
тощо. 

Визначаючі творчий напрям оздоровчо-
виховної роботи, як один з основних напрямів 
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виховної діяльності дитячого оздоровчого 
табору, М. Наказний вважає, що його мета 
передбачає створення безперервного процесу 
формування творчого пошуку, виховання і 
розвиток особистості за умов вирішення 
наступних завдань:  

1. Розвиток потенціальних інтелектуальних 
сил особистості. 

2. Налагодження міжнародних, 
регіональних, місцевих зв’язків з організаторами 
тієї чи іншої справи, навчання й виховання дітей і 
підлітків, обмін передовою науково-методичною 
інформацією. 

3. Відпрацювання, впровадження 
ефективних методичних засобів виявлення й 
розвитку індивідуальних здібностей особистості 
дитини. 

4. Організація глибокого вивчення 
розроблених концепцій сучасної системи 
виховання (громадянського, національно-
патріотичного, екологічного і т.д.) та шляхів їх 
практичного втілення. 

5. Дослідження особливостей формування 
обдарованості вихованців в умовах відпочинку в 
дитячому закладі. 

6. Вдосконалення шляхів та пошуку нових 
форм і методів роботи з обдарованими дітьми 
(створення творчих груп, виконання доручень, 
виконання творчих завдань, участь у виставках-
ярмарках, організація конкурсів-оглядів, 
створення центрів за інтересами тощо). 

7. Формування культури розумової праці 
особистості. 

Творчий напрям виховної роботи в дитячому 
оздоровчому таборі, на думку дослідника, 
забезпечується шляхом самоосвіти, соціальної 
діяльності, стихійного сприйняття, продуктивної 
праці, всіх напрямів оздоровчо-виховного процесу 
в умовах функціонування дитячого оздоровчого 
табору. 

Тобто пріоритетним для творчого напряму, 
М. Наказний вважає, якісно новий підхід до 
проблем виховання на основі творчого 
використання прогресивних світових і 
вітчизняних концепцій і передових технологій, які 
задовольняють потреби особистості і суспільства 
[5, с. 279-280]. 

Поряд з цим, О. Биковська та С. Вагнер 
зазначають, що творчому розвитку вихованців 
дитячого оздоровчого табору, розширенню їх 
здібностей, діапазону інтересів, гуманізації думок, 
почуттів, вчинків сприяє дозвіллєва діяльність. 

Дозвіллєва діяльність в дитячих оздоровчих 
таборах, на думку дослідників, спрямовується на 
надання можливостей дитині брати участь у 
різноманітних її видах: творчість, яка забезпечує 
найвищий рівень дозвіллєвої діяльності; 
відпочинок, що знімає напругу; розваги, які 
забезпечують зміну настроїв, носять 
компенсаційний характер; самоосвіта, що сприяє 

залученню до цінностей культури; свята, які 
поєднують розваги і відпочинок, дозволяючи 
відчути емоційний підйом [1, с. 22]. 

М. Дубінка та Н. Уйсімбаєва вважають, що 
діяльність вихованців сприяє вихованню в них 
творчої активності та суспільної спрямованості 
[3, с. 104]. 

Ефективна творча діяльність реалізується 
шляхом застосування в освітньо-виховному 
процесі таких форм роботи з дітьми, які 
вимагають від них проявляти фантазію, 
кмітливість, спритність, активізують творчий 
потенціал особистості. Формою освітньо-виховної 
роботи є спосіб організації виховної діяльності, 
варіант організації позитивної активності дітей 
для вирішення соціально-педагогічних завдань [2, 
с. 23]. В контексті нашого дослідження, 
соціально-педагогічним завданням виступає 
творчий розвиток особистості в умовах дитячого 
оздоровчого табору. До таких форм роботи нами 
віднесені: 

1.  Образотворча діяльність. 
2. Творчі конкурси. 
3. Ігрові творчі програми. 
4.  Концерти. 
5.  Творчі ігри. 
6. Фестивалі дитячої творчості. 
7. Виставки та ярмарки. 
8. Центри за інтересами. 
Розглянемо докладніше зазначені методи та 

їх роль у творчому розвитку особистості. 
Малювання в дитячому оздоровчому таборі 

надає можливість розвитку образотворчих 
здібностей дітей. Під час малювання діти 
засвоюють цілий ряд навичок образотворчої 
діяльності, відбувається зміцнення зорової 
пам’яті, діти вчаться помічати та розрізнювати 
кольори та форми оточуючого світу. Окрім того, в 
своїх малюнках діти втілюють особистісне 
бачення світу, власні мрії та фантазії. Малювання 
створює творчу атмосферу, в якій дитина вчиться 
креативно мислити, отримує задоволення від 
результатів своєї праці. В процесі занять 
образотворчою діяльністю в дитини формуються 
естетичні смаки, збагачується духовний світ.   

Образотворча діяльність може бути 
організована у вигляді: художнього оформлення 
корпусу або кімнат в яких мешкають діти, 
малюнків на асфальті, студії «Боді-арт» (малюнки 
на тілі), художніх фотостудій, клубу 
карикатуристів тощо. 

Конкурс – це змагання в будь-якому виді 
діяльності двох й більше учасників [4, с. 79]. 
Творчі конкурси в дитячому оздоровчому таборі 
допомагають розкрити або закріпити природні 
здібності дитини; навчити поводити себе на 
публіці, подолати страх до виступів перед іншими 
людьми; сприяють згуртуванню дітей, 
об’єднуючи їх спільним бажанням перемоги 
тощо. Поряд з цим, творчі конкурси вимагають 
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швидкого вирішення творчих завдань, що сприяє 
розвитку швидкості мислення та формуванню 
творчої активності.  

Творчі конкурси організовуються у вигляді: 
демонстрації акторської майстерності, співів, 
танців, талантів, виробів з природного матеріалу, 
презентації існуючих та фантастичних речей, 
представників інопланетних цивілізацій, 
відеокліпів, реклами, дуелі, естафет тощо. 

Ігрові творчі програми як і конкурси мають 
на меті максимально розкрити творчі здібності 
дитини в умовах дитячого оздоровчого табору. 
Відмінність їх у тому, що вони в більшості 
випадків не мають характеру змагання, а 
організовуються з метою вирішення творчих 
завдань або демонстрації природних здібностей 
дітей. Ігрові творчі програми можуть проводитися 
як окремі заходи, а також бути довготривалими й 
реалізовуватись протягом усієї табірної зміни.  

До ігрових творчих програм відносяться: 
квести (подорожі по місцевості з виконанням 
творчих завдань), шоу-програми, детективне 
агентство, інтелектуальні марафони тощо. 

Довготривалі ігрові творчі програми можуть 
проводитись від декількох днів до кінця зміни й 
мають вигляд: подорожі, країни, корабля, 
телевізійного шоу тощо. 

Концерти в дитячому оздоровчому таборі 
надають можливість виступити на сцені не тільки 
талановитим, а й звичайним дітям, які ніколи 
раніше не виступали проявити себе у якості зірки 
(заспівати під фонограму відомої естрадної зірки, 
виступити в ролі ведучого, станцювати у шоу-
балеті тощо).  

Концерти в дитячому оздоровчому таборі 
розподіляються на: дитячі; за участю дорослих 
(вожатих, вихователів, керівників гуртків); 
гостьові (до табору запрошуються колективи 
палаців культури, клубів, окремі зірки тощо). За 
характером організації концерти можуть бути: 
урочистими, розважальними, тематичними, 
конкурсними, у формі музичних вистав тощо.  

Творчі ігри переважно не потребують від 
учасників тривалої підготовки. Вони цікаві тим, 
що зазвичай проводяться у вигляді експромту, 
коли діти не знають, яким буде наступне творче 
завдання, що дозволяє найбільш ефективно 
активізувати їх творчі уміння і навички. Проте, 
організація таких ігор потребує якісної підготовки 
від педагога: врахування вікових особливостей 
дітей, їх запитів, інтересів.  

До творчих ігор належать: ігри з 
використанням пантоміми (учаснику необхідно 
без слів показати пісню, тварину, професію тощо), 
театр-експромт, музичний футбол (пісня 
запитання та пісня відповідь), гості з майбутнього, 
ігри з уявними предметами тощо. 

Фестивалі дитячої творчості в дитячому 
оздоровчому таборі організовуються з метою 

підтримки обдарованих дітей у будь-якій творчій 
сфері. За допомогою цих фестивалів кожна 
обдарована дитина має можливість 
продемонструвати свій талант, що по-перше, 
сприяє подальшому розвитку талановитих дітей, а 
по-друге, мотивує інших дітей до занять творчими 
справами. Фестивалі дитячої творчості можна 
проводити як у загоні, так і на рівні 
загальнотабірного заходу. Обов’язковим при 
проведенні фестивалю є нагородження всіх 
учасників пам’ятними призами або грамотами 
(дипломами). 

Виставки та ярмарки, які проводяться в 
дитячому оздоровчому таборі є демонстрацією 
творчих досягнень дітей. Їх важливість полягає у 
тому, що діти мають можливість побачити 
результати як своєї творчої діяльності, так й 
інших дітей. Така форма роботи сприяє 
формуванню в дітей мотивації до творчої 
діяльності, викликає позитивні емоції, виховує 
почуття поваги до результатів праці інших людей 
тощо. 

Центри за інтересами створюються в 
дитячому оздоровчому таборі з метою об’єднання 
дітей в групи, які займаються спільною справою. 
Такі центри створюють для дитини атмосферу 
комфорту для творчої самореалізації, сприяють 
розвитку її творчих здібностей. Спілкування в 
групі, яку об’єднують спільні інтереси, допомагає 
дитині знаходити нові креативні рішення творчих 
завдань, формують комунікативні навички тощо. 

Такі центри створюються для дітей, які 
захоплюються літературою, поезією, 
журналістикою, астрономією, математикою, 
фізикою, хімією, авіацією тощо. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, можемо 
стверджувати, що використання в освітньо-
виховній роботі дитячого оздоровчого табору 
наведених форм роботи з дітьми має сприяти їх 
творчому розвитку. Проте, наведені форми 
освітньо-виховної роботи не претендують на 
завершеність. Специфіка роботи дитячого 
оздоровчого табору дозволяє розширювати й 
урізноманітнювати форми освітньо-виховної 
роботи, які сприяють творчому розвитку 
особистості.  

Висновок. Таким чином, нами визначені 
форми освітньо-виховної роботи з дітьми за 
допомогою яких відбувається творчий розвиток 
особистості в умовах дитячих оздоровчих таборів. 
Подальшого дослідження потребують проблеми 
формування творчої активності педагогічних 
кадрів для роботи з дітьми в канікулярний період. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

Ярослава ОСПАНОВА (Астана, Казахстан) 

Стаття присвячена розкриттю ролі студентського самоврядування у розвитку творчого потенціалу студентської 
молоді. Визначено основні характеристики студентського самоврядування та його форми. 

Аналіз виховної роботи у вузі показує, що в якості найбільш ефективної форми студентського самоврядування є 
студентські громадські об'єднання. 

Ключові слова: студентське самоврядування, творчий потенціал, студентська молодь, студентські громадські 
об'єднання, самореалізація. 

Статья посвящена раскрытию роли студенческого самоуправления в развитии творческого потенциала 
студенческой молодежи. Определены основные характеристики студенческого самоуправления и его формы.  

Анализ воспитательной работы в вузе показывает, что в качестве наиболее эффективной формы студенческого 
самоуправления являются студенческие общественные объединения.  

Ключевые слова: студенческое самоуправление, творческий потенциал, студенческая молодежь, студенческие 
общественные объединения, самореализация. 
Происходящие в современном обществе  

социально-экономические преобразования, 
стремительный прогресс в науке, технике, 
технологии проектирования и производства, 
безусловно, оказывает непосредственное 
влияние на систему образования и требует новых 
подходов к ее совершенствованию, развитию и 
обновлению. 

В образовательных стандартах высших 
профессиональных учреждений выдвигаются 
качественно новые требования к подготовке 
будущего специалиста в области образования, 
отмечается необходимость у них развития 
творческого потенциала, включающего в себя 
совокупность личностных способностей, знаний, 
умений, отношений, определяющих потребность 
и возможность творческой самореализации. 

Великий советский педагог 
В.А.Сухомлинский отмечал, что «творчество – 
это деятельность, в которой раскрывается 
духовный мир личности, это своеобразный 
магнит, который притягивает человека к 
человеку» [1, с. 83]. Создание условий для 
развитии творческого потенциала студентов 
является одной из приоритетных задач 
воспитательной работы Евразийского 
гуманитарного института (ЕАГИ), поскольку 
«нет человека, в котором при умелой 
воспитательной работе не раскрылся бы 
самобытный талант, нет сферы деятельности, в 
которой человеческая индивидуальность не 
достигла бы расцвета, если только мы, 

воспитатели, сумеем увлечь человека самым 
благородным творчеством - созданием радости 
для людей» [2, с. 195]. 

Одной из таких форм, по нашему мнению, 
является студенческое самоуправление. Эта идея 
далеко не новая, более того, в ЕАГИ она имеет 
давние традиции. Мир изменился, развернулись 
активно процессы демократизации и 
гуманизации общественной жизни, и вновь 
проснулся интерес к студенческому 
самоуправлению, как  атрибуту создания 
условий творческого  развития личности.  

А.А. Козлов сформулировал три главных 
принципа вузовского самоуправления: 

во-первых, отвергается возможность 
существования преподавательского или 
студенческого самоуправления. По сути, здесь 
речь может идти об особом общественном 
институте, в деятельности которого принимают 
участие представители всего вузовского 
коллектива, исключая администрацию, 
отношение которой с органами института 
самоуправления должно быть четко 
регламентировано на демократической основе; 

во-вторых, вузовское самоуправление 
должно охватывать все стороны вузовской 
жизни; 

в-третьих, данный институт, как на 
начальном, так и на последующих этапах своего 
развития должен быть многообразным по 
структуре, формам и способах работы, в которых 
неизбежно отразятся профиль вуза, его 
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исторические, региональные, национальные и 
другие особенности [3, с. 24]. 

Сформулированные принципы носят общий 
характер. Однако отказ от любого из них, 
особенно от первых двух, неизбежно сузит 
возможности института самоуправления как 
демократического органа и в худшем случае 
приведет к превращению его в формальный 
придаток администрации. 

В исследованиях В.А. Сластенина и В.М. 
Изуткина предложены три положения структуры 
студенческого самоуправления: 

во-первых, это четкая иерархия построения 
системы студенческого самоуправления (группа 
– курс – факультет – общеинститутские органы и 
др.); 

во-вторых, это выделение узловых органов 
координации, интеграции и управление на 
каждом иерархическом уровне (студенческий 
деканат, совет актива студентов, различные 
выборные общественные органы, комиссии и 
т.п.) с оптимальным распределением задач и 
функций, ответственности, полномочий и прав 
внутри данного уровня и системы в целом; 

в-третьих, это органически возникающие в 
студенческом самоуправлении внутренние и 
внешние, прямые и обратные связи по вертикали 
и горизонтали между конкретными группами 
людей, отражающие определенное соотношение 
централизации и децентрализации в общей 
системе управления [4, с. 48].  

Следует отметить, что подлинное 
самоуправление может существовать только в 
развивающемся коллективе. Исходя из этого, 
развитие самоуправления соотносится с 
развитием самого коллектива: 

I этап – организация деятельности органов 
самоуправлении. На этом этапе осознаются цели 
коллектива, как значимые для членов 
коллектива. 

II этап – привлечение к практической 
деятельности, в процессе которой формируются 
качества личности, необходимые для жизни в 
обществе и т.д.    

III этап - самостоятельное выдвижение цели 
и определения путей их реализации. 

Эффективная организация самоуправления 
связана, прежде всего, с компетентностью 
преподавателей и студентов в вопросах 
самоуправления. Понимание педагогами роли 
самоуправления в воспитании личности студента 
не исключает на практике значительных 
трудностей в его организации и противоречивых 
действий самих педагогов. Определенную роль в 
формировании отношения к самоуправлению 
сыграла его трактовка. Под самоуправлением 
чаще всего понимают самостоятельное 
выполнение студентами функций 
администрации, преимущественно 

контролирующих. Но у студентов нет знаний и 
достаточного опыта для абсолютно 
самостоятельного управления учебным 
заведением, и даже вопросы общественно 
полезного труда, быта, досуга эффективно 
решать совместно с педагогами, 
администрацией. Поэтому ошибочно 
рассматривать трактовку студенческого 
самоуправления лишь с позиции понимания 
студенчества как специфической социальной 
группы. Студенты – прежде всего члены 
вузовского коллектива, включающего 
преподавателей и сотрудников. В вузе 
предпочтительнее единое, а не раздельное 
внутривузовское самоуправление, организуемое 
в интересах всего коллектива его членами, а не 
отдельными представителями. Необходимо, 
чтобы все участники этой совместной 
деятельности руководствовались 
соответствующими инструкциями, документами, 
требованиями учебно-воспитательного процесса, 
а также учитывали традиции учебного заведения.  

Для организации и развития студенческого 
самоуправления необходимы условия, к которым 
можно отнести: 

- осуществление целесообразного 
сотрудничества преподавателей и студентов, 
основанного на взаимодоверии, предоставлении 
студенческим группам реальной возможности 
участвовать в решении вопросов организации 
учебно-воспитательного процесса, 
использовании опосредованных форм 
педагогического руководства; 

- обеспечение ведущей роли общественных 
объединений в развитии студенческого 
самоуправления;  

- преодоление сложившегося у части 
студентов пассивного отношения к участию в 
самоуправлении через широкую пропаганду и 
разъяснение целей, задач, перспектив 
студенческого самоуправления в вузе, на 
факультете; создание инициативного 
студенческого актива, способного возглавить 
всю работу по внедрению самоуправления в 
студенческую жизнь; соблюдение принципа 
добровольности при переходе академической 
группы, факультета на самоуправление, 
сочетания гарантии прав студенческого 
самоуправления с повышением ответственности 
и требовательности к студентам за результаты их 
деятельности; 

- определение конкретных форм 
функционирования студенческого 
самоуправления, структуры его органов в 
соответствии с материально-правовыми 
возможностями и традициями конкретного вуза, 
а также требованиями общества на данном 
историческом этапе, психологической 
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готовности коллективов преподавателей и 
студентов; 

- распространение самоуправленческой 
деятельности на все направления 
жизнедеятельности студенческого коллектива. 

Коллектив, - считал А.С. Макаренко,- не 
просто собрание, не просто группа 
взаимодействующих индивидуумов, это 
целеустремленный комплекс личностей, 
организованных и обладающих органами 
коллектива. А там, где есть организация 
коллектива, органы коллектива, там есть 
организация уполномоченных лиц, доверенных 
коллектива, и вопрос отношения товарища к 
товарищу – это не только вопрос дружбы, 
соседства, любви, а и вопрос ответственной 
зависимости [5, с. 382]. 

Органическое единство интересов 
коллектива и интересов общества А.С. 
Макаренко считал основным мотивом 
формирования потребности воспитанников в 
самоуправлении, а само самоуправление 
рассматривал как условие получения конкретных 
навыков демократии.            

По принципу самоуправления строится 
деятельность студенческих общественных 
объединений (СОО). А.В. Волохов отмечает, что 
развитие студенческих общественных 
объединений, их жизнеспособность проходит 
несколько этапов: 

1. Этап зарождения или ценностно-
коммуникативный период, характеризующийся 
стихийностью взаимоотношений студенческой 
молодежи, возникновением стремления найти 
поддержку друга, укрыться в социальной нише, 
краткосрочностью, неустойчивостью 
социальных взаимосвязей. 

2. Этап ценностно-интеграционный, 
характеризующийся определенной 
упорядоченностью взаимоотношений молодых 
людей, возникновением организационных 
структур, специфических признаков общности, 
стремлением к самобытности. 

3. Этап актуализации, период 
самоопределения и социального 
самоутверждения, появления четких ориентиров, 
стремления к независимости, тяготения к 
системным организационным структурам. 

4. Этап суверенизации, представляющий, по 
существу, процесс социализации [6, с. 15].  

Проведенный нами анализ материалов, 
разработанных комитетами по делам молодежи 
вузов, показывает, что признание деятельности 
СОО означает право данного объединения 
выбирать своего наставника или консультанта 
(по необходимости), иметь место для встреч, 
публиковать в студенческой прессе свою 
рекламу, при необходимости получать 
консультации у преподавателей вуза, изыскивать 
материальные ресурсы для поддержания и 

расширения деятельности, действовать в 
качестве официального представителя 
соответствующего вуза. 

Характер деятельности СОО определяется 
степенью осознанности каждого ее элемента: 
целеполагания, выбора средств реализации, 
оценки результатов. Поэтому планирование, 
подготовка, проведение различных внеучебных 
мероприятий по развитию, в том числе 
творческого потенциала студентов, являются 
основными направлениями деятельности СОО 
[7, с. 32].  

Для студенческой молодежи в вузе 
создаются условия для участия в различных 
программах – конкурсах, музыкальных 
фестивалях, диспутах, состязаниях ораторов, 
«творческих ярмарках».  Так по инициативе 
членов студенческих общественных 
объединений созданы и успешно работают: 
танцевальный коллектив «Шаттык», коллектив 
современного молодежного танца, домбровый 
ансамбль «Серпер», дебатный клуб «ЕАГИ-
Виктория», команда КВН «Париж», театральная 
студия ЕАГИ, волонтерская организация. 

Следует отметить, что помимо 
традиционных мероприятий, студенты 
разрабатывают и запускают новые творческие 
проекты, среди которых наиболее популярными 
являются «Мисс ЕАГИ», «Вечер памяти» 
(концертная программа, включающая в себя 
исполнение вокальных, инструментальных и 
поэтических произведений известных людей, 
ушедших из жизни; в рамках этого проекта идет 
профессиональное обучение вокалу, 
сценическому мастерству), «ЕАГИ-фактор» 
(вокальный конкурс, дающий возможность 
раскрыть свой творческий потенциал; 
победители конкурса выступают на концертных 
площадках города), Онлайн-газета «EAGI-life 
journal» (освещение интересных событий и 
мероприятий ЕАГИ, жизнь студентов, статьи на 
различные темы, фото и видео репортажи), 
Онлайн-радио «EAGI-fm» (онлайн вечернее 
радиовещание студентами ЕАГИ, в рамках 
данного проекта идет профессиональное 
обучение искусству радио ведущего). 

Для реализации различных мероприятий и 
проектов членам СОО даются определенные 
конкретные задания, в которых они проявляют 
креативность, фантазию, используют 
нестандартные решения. Для выполнения 
конкретных заданий в СОО организовываются 
временные комитеты, которые состоят обычно из 
3-4 человек. Комитеты являются наиболее 
мобильной единицей для регулирования 
различного рода вопросов в деятельности СОО. 
Одним из залогов успешности работы является 
назначение президентом клуба председателя 
комитета – лидера, имеющего  знания, опыт и 
готовность посвятить заданию необходимое 
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время. Целесообразно при создании временных 
органов самоуправления помнить следующее: 

 создание временных органов 
самоуправления определяется конкретной 
задачей, стоящей перед СОО; 

 решение о создании этих органов 
принимается руководством СОО или 
непосредственно самими членами СОО; 

 в составе временных органов 
самоуправления могут быть только те студенты, 
которые участвуют в решении данной 
конкретной задачи; 

 органы самоуправления независимо от 
срока, на который они созданы, должны 
отчитаться перед коллективом о выполнении 
поставленных задач; 

 осуществив решение организаторской 
задачи, они прекращают свое существование. 

Планирование предопределяет результаты и 
эффективность системы воспитательной работы. 
Целенаправленное и четкое планирование 
помогает в деятельности СОО избежать многих 
ошибок и отрицательных явлений. При 
грамотном подходе к планированию план станет 
не формальной бумагой, а документом, 
способным защитить СОО от необоснованных 
требований и претензий, доказывающим 
системный подход к организации деятельности 
объединения. Поэтому, прежде всего, 
необходимо относиться к плану как к своему 
рабочему документу, который нужен самому 
СОО, а не администрации, чтобы действовать не 
хаотично, а в соответствии со своим замыслом, 
целями, возможностями. Обоснованный план 
позволяет наметить общие перспективы и 
конкретные пути решения поставленных 
воспитательных задач и обозначить ожидаемые 
результаты. 

Мы полагаем, что эффективность 
достигаемых результатов и успех любой 
деятельности во многом зависят от того, 
насколько грамотно эта деятельность 
планируется. 

Предназначение плана – упорядочить 
деятельность объединения,            обеспечить 
планомерность и систематичность, 
управляемость и преемственность результатов.  

План предшествует практической 
деятельности и должен отразить: 

- цели, стратегические ориентиры будущей 
деятельности; 

- программу действий объединения, 
направленных  на достижение  поставленных 
целей; 

- реальные сроки реализации намеченного; 
- ответственных за выполнение конкретных 

дел; 
- результаты и оценку достигнутого. 

При планировании работы целесообразно 
определить принципиальные положения, 
которыми должен руководствоваться актив СОО: 

- учет разнообразных видов 
жизнедеятельности студентов; 

- системность работы, единство учебно-
воспитательного процесса, когда воспитание и 
обучение тесно связаны и взаимно обогащают 
друг друга; 

- педагог и студент - главные субъекты 
воспитательного процесса; 

- содержательность, выразительность, 
яркость, красочность каждого мероприятия, его 
связь с учебной и профессиональной 
деятельностью; 

- утверждение самоценности человеческой 
личности, его жизни, формирование негативного 
отношения к насилию; 

- создание здоровой и гуманной среды в 
объединении [8, с. 58]. 

При составлении плана определяются 
требования, следование которым обеспечивает 
качество планирования. В связи с этим следует 
руководствоваться критериями разработки плана 
работы СОО: 

- соответствие содержания плана 
положениям основных нормативных документов 
(закон РК «Об образовании», государственные 
образовательные стандарты, Устав учебного 
заведения, Закон о Государственной молодежной 
политике и т.д.); 

- актуальность плана предусматривает 
отражение в нем важных событий в жизни 
государства и общества, реакцию на 
существующие сегодня острые проблемы. План 
должен учитывать наиболее важные проблемы 
деятельности учебного заведения; 

- развернутость содержания и форма плана 
предполагает, что в него включены основные 
направления содержания деятельности СОО, 
предусмотрено разумное соотношение 
словесных и практических дел; 

- целесообразность плана предлагает 
педагогическую обоснованность проводимых 
мероприятий: для чего, ради чего и для кого 
проводится то или иное дело, как учтены 
особенности развития объединения, его 
традиции; 

- конкретность плана означает, что в него 
включены практические дела, за которые 
персональную ответственность несут те или 
иные лица и которые проводятся в строго 
определенные сроки; 

- реальность плана предусматривает 
правильный выбор и равномерное по времени 
распределение дел, необходимых и достаточных 
для решения воспитательных задач. Следует 
иметь в виду, что при обилии мероприятий 
снижается возможность качественной их 
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подготовки, а значит, и результаты будут 
соответствующими; 

- единство цели и средства воспитания 
означает, что поставленной цели должны 
отвечать правильно отобранные дела (например, 
если в разделе «Нравственное воспитание» 
планируется встреча с юристом, то такой выбор 
мероприятия явно неудачен); 

- календарная последовательность плана 
предусматривает, что все мероприятия должны 
планироваться в хронологической 
последовательности; 

- оформление плана – один из показателей 
культуры труда актива СОО.  Записи следует 
вести грамотно, аккуратно; небрежность, 
порванные страницы, стилистические 
погрешности недопустимы. 

В процессе планирования члены СОО 
проявляют и совершенствуют свое 
представление о содержании деятельности, 
лучше узнают друг друга, что является 
важнейшим условием их дальнейшего 
взаимодействия и сотрудничества. При 
педагогически грамотном взаимодействии 
создаются благоприятные условия для 
проявления и формирования у студентов 
активной позиции в реализации намеченного. 
Они приобретают аналитические, 
конструктивные, организаторские умения и 
навыки, учатся творческому подходу, 
ответственности и самостоятельности в 
принятии и выполнении планов. 

При организации мероприятий надо 
учитывать ряд условий: 

- временная протяженность мероприятий от 
замысла до их реализации должна быть 
небольшой, иначе теряется интерес, гаснет 
эмоциональный накал;              

- минимальная подготовка дела требует 
простых форм, не влияющих на текущие 
события в жизни студента; 

- успех любого дела определяется четким 
распределением полномочий каждого студента в 
подготовке и проведении мероприятия; 

- каждое мероприятие должно 
способствовать духовному росту студента, 
развитию взаимоотношений в объединении; 

- деятельность объединения становится 
фактором развития личности, если она 
организуется с опорой на инициативу и 
самодеятельность студентов; 

- избегать формализма [9, с. 67]. 
Необходимо, чтобы в процессе совместной 

деятельности студенты приобретали опыт 
гуманистических, демократических отношений. 

На качество мероприятий оказывает 
влияние мотивационная среда. На практике это 
означает: 

- объективность оценки деятельности 
каждого студента; 

- простота и доступность системы 
стимулирования; 

- зависимость вознаграждения от 
достигнутых результатов; 

- соответствие сложности задания 
возможностям студентов; 

- эмоциональное состояние радости в 
работе; 

- достижение необходимых результатов при 
нормальном напряжении сил. 

Коллективные дела в  объединении 
проводятся в разных формах, по самостоятельно 
разработанным сценариям, но мы предлагаем 
общую схему деятельности СОО (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Схема деятельности СОО 

Последовательность действий Формируемые свойства личности 

 Замысел дела Познавательная активность 

 Инициативная группа Опыт оценки и самооценки, 

ответ-ственность, 

самостоятельность  

 Разработка сценария Планирование, активация 

интеллек-туальной 

деятельности, эстетический 

вкус, эрудиция, творческие 

свойства, креативное мышление 

 Распределение полномочий Организаторские,  

предприниматель-ские качества, 

способность к взаимодействию, 

решительность 

Документальное и 

материальное  обеспечение 

дела 

Практичность, деловитость, 

эстетичес-кий вкус, бытовые 

умения и навыки 

 Последовательность действий Формирование свойств 

личности 

 Репетиции Коммуникативные, 

организаторские склонности, 

трудолюбие, ответствен-ность, 

старательность 

 Проведение Инициативность, 

ответственность, способность к 

взаимодействию 

 Анализ Готовность и способность к 

анали-тической деятельности 

 
Анализ деятельности позволил нам сделать 

вывод, что технология организации и управления 
деятельности СОО включает механизмы 
самоорганизации и саморегуляции, что делает 
данные объединения открытыми для проявления 
личностной активности и студенческих 
инициатив.  

Необходимостью поддержания у студентов 
чувства сплоченности должно явиться создание в 
вузах объединений, сплачивающих их в круг по 
интересам; молодежной ячейки внутри вуза, 
органа управления по делам студенческой 
молодежи, в функции которых входило бы 
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рассмотрение проблем учебно-воспитательного и 
досугового характера, а также проблем 
глобальных, соотносимых со студенческой 
жизнью. 

В своем исследовании мы делаем акцент на 
том, что в педагогике научной и практической 
должен вестись творческий поиск новых 
подходов к организации деятельности 
студенческих общественных объединений. 
Необходимо закреплять новые тенденции, 
порожденные всей практикой общественной 
жизни (вариативность, разнообразие 
объединений, демократизация и т.д.), что 
позволит эффективному развитию творческого 
потенциала студенческой молодежи. 
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 СИСТЕМА ПИСЬМОВИХ РОБІТ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 
ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

Любов ПАРХЕТА (Умань) 
У статті досліджується проблема письмових робіт з української літератури. Акцентується увага на оригінальній 

системі творчих робіт, розробленій і апробованій В.О.Сухомлинським. 
Ключові слова: система письмових робіт, письмові навички, письмові твори, літературні теми, вільні теми. 
В статье исследуется проблема письменных работ по украинской литературе. Акцентируется внимание на 

оригинальной системе творческих работ, разработанной и апробированной В.А.Сухомлинским. 
Ключевые слова: система письменных работ, письменные навыки, письменные сочинения, литературные темы, 

свободные темы. 
Виховання й освіта всебічно розвиненої 

особистості, громадянина й людини, що вміє 
самостійно й творчо мислити, глибоко відчувати, 
бути відповідальною за долю суспільства й 
людства є пріоритетним завданням сучасної 
загальноосвітньої школи. Щоб реалізувати його, 
необхідно забезпечити не тільки міцне засвоєння 
знань, але й уміння одержувати їх. 

Велика роль у реалізації цих завдань 
належить викладанню літератури. Значне місце 
відводиться зокрема такому виду роботи, як 
письмові твори. Процес написання письмових 
робіт виховує в учнів навички самостійно 
працювати, розв’язуючи складні завдання, 
виховує культуру праці, наполегливість, 
відповідальність за виконання дорученого 
завдання, удосконалює творчі здібності. 

Письмові роботи відіграють велику роль і в 
зміцненні теоретико-літературних знань та 
навичок літературного аналізу. Твори сприяють 

формуванню творчої думки: вони навчають 
бачити, спостерігати, осмислювати як 
літературні, так і життєві явища; допомагають 
формувати власні погляди на світ; дозволяють 
поглиблювати знання й добувати їх; виховують 
волю, характер, працелюбність; зрештою, вони 
виробляють відчуття художнього слова, живої 
розмовної мови. Збагачуючи мову учнів, твори 
залучають школярів не лише до читацької, але й 
до загальнолюдської культури. Письмові твори – 
завжди крок до творчості. 

 Методиці письмових робіт з української 
літератури відводиться першорядне місце в 
науково-методичних публікаціях. Свідченням 
цьому є монографії та посібники 
М. Стельмаховича, Є. Пасічника, В. Цимбалюка, 
Б. Степанишина, Н. Волошиної, Первак О. та 
інших, а в шкільній практиці, в реальності 
проблема не вирішується. 
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Розробляючи нові вимоги щодо написання 
творів, ми нерідко звертаємося до історичного 
досвіду методичної науки. Адже письмові 
роботи дадуть потрібний освітньо-виховний 
ефект, якщо у методиці їх проведення буде 
забезпечена педагогічна послідовність у 
складності тем і міри самостійності учнів, 
поступовості переходу від одного виду роботи до 
іншого. 

Мета статті – дослідити методичні концепти 
системи письмових робіт у педагогічній практиці 
В.О.Сухомлинського і можливості їх 
використання у сучасних загальноосвітніх 
закладах. 

Завдання розвідки: окреслити методичні 
підходи до значення письмових робіт; 
розглянути класифікацію творів у практиці 
В. Сухомлинського; визначити вимоги до 
навчання учнів писати твори. 

Досвід В. Сухомлинського в навчанні учнів 
різним видам письмових робіт, на нашу думку, є 
корисним для практиків. У його книгах і статтях, 
а особливо в його рукописній спадщині, що 
зберігається в меморіально-педагогічному музеї 
в Павлиші, є багато, на перший погляд 
розрізнених, думок про творчі роботи учнів. 
Зіставлення цих висловлювань і, головне, аналіз 
учнівських творів і творів, написаних самим 
педагогом для зразка, свідчать про те, що у 
В. Сухомлинського існувала продумана й 
ретельно перевірена система роботи над 
творами, яка формувалася тоді, коли шкільна 
практика вже мала певний досвід. У наукових 
працях Т. Бугайко, Ф. Бугайка, О. Мазуркевича, 
М. Рибнікової та інших методистів, у статтях на 
сторінках журналів “Українська мова і 
література в школі”, “Литература в школе” 
аналізувався шкільний досвід проведення 
письмових творів. Власна вчительська практика і 
практика колег – все це визначило погляди 
В. Сухомлинського на роль, характер, специфіку 
шкільних творів і лягло в основу його системи 
роботи над творами, досить оригінальної і 
самобутньої. 

Вважаючи, що головна мета творів виховна, 
Василь Олександрович не заперечував 
важливості творів для розвитку мовлення учнів, 
але, на його думку, розвиток писемних навичок 
не повинен бути самоціллю: “Необхідно, щоб 
уже в V–VІІ класах діти відволікались від 
процесу письма й зосереджували всю свою увагу 
на змісті того, про що вони пишуть” [1, с.3]. 
“Якщо ж, – підкреслював В. Сухомлинський, – 
працюючи над творами, підліток буде думати, як 
писати кожне слово..., він взагалі ні про що не 
зможе думати” [1, с.15]. 

Для В. Сухомлинського твори не зводилися 
ні до тренувань з логічними доказами, ні до 
закріплення правил з граматики, ні до вправ зі 
словесної творчості, ні, тим більше, до 

формального повторення статей підручника чи 
слів учителя. Він убачав у дитячих творах 
складний творчий акт, витончений процес 
саморозкриття автора.  

Тому В. Сухомлинський запропонував таку 
методику написання роботи, яка б не 
перетворювалась у догму, а стимулювала б і 
розвивала б в учня здібності мислення й 
відчуття. Аналіз архівних джерел дає можливість 
стверджувати, що в Павлиській середній школі 
письмовим роботам учнів з літератури надавали 
першочергового значення. Ця проблема була 
предметом обговорення на засіданнях 
педагогічної ради школи, засіданнях предметної 
комісії вчителів мови та літератури. Василь 
Олександрович у доповідях “Про поліпшення 
грамотності учнів” та “Як навчити учнів 8–10 
класів писати самостійно твори з літератури” 
окреслив основні етапи роботи учителя й учнів. 
Щоб навчити учнів писати твір на літературну 
тему, треба:  

1. Познайомити їх із назвою, підкреслити, 
що заголовок містить у собі зміст. 

2. Навчити учнів добирати матеріал, якими 
джерелами користуватися. 

3. Навчити учнів складати план письмової 
роботи з літератури. Показати, що виклад, твір, 
деталізує план. 

4. Показати, як робити виписки з газет, 
журналів. 

5. Навчити, як дотримуватися послідовності 
викладу за запитаннями, що є в плані. Твори на 
вільну тему можна писати в різних стилях, але 
загальний стиль мусить бути книжний [2]. 

Однак В. Сухомлинський не покладався на 
стихійну некеровану творчість дітей. Він був 
глибоко переконаний у необхідності чіткої, 
цілеспрямованої і разом з тим гнучкої системи 
письмових робіт. Ця система передбачала вміло 
дібрані різноманітні типи і види творів, що 
вимагають від учня ознайомлення з широким за 
обсягом матеріалом, творів, які б давали 
можливість школяреві удосконалювати свою 
освіту й виховання, письмових робіт, 
побудованих за ступенем наростаючої 
складності. 

Реалізація цієї системи творів, на думку 
В. Сухомлинського, залежить від багатьох 
факторів: з одного боку, від того, наскільки 
освічений учитель, якою мірою він володіє 
педагогічною майстерністю, як він стимулює 
творчу думку учнів, на яких зразках він учить їх 
писати твори; з іншого – від літературного 
розвитку учнів, від їх уміння бачити, чути, 
спостерігати і передавати свої враження від 
побаченого і почутого, від уміння гармонійно 
поєднувати розум і емоції, зрештою, від уміння 
за конкретним бачити загальнозначуще. 

Така система письмових робіт, на думку 
В. Сухомлинського, може принести позитивні 
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результати лише тоді, коли вона буде органічною 
частиною навчально-виховного процесу в 
цілому. 

Сила В. Сухомлинського як педагога й 
методиста полягає не лише в теоретичній 
розробці проблеми, навіть не в її реалізації на 
практиці, а, перш за все, в тому, що методика 
його роботи над творами постає з багаторічного 
шкільного досвіду і класної конкретної практики 
й спрямована на те, щоб удосконалювати цю 
практику, перетворювати її у відповідності з 
вимогами часу і віковими особливостями учнів. 

З метою удосконалення методичної системи 
письмових робіт, Василь Олександрович за роки 
своєї праці в Павлиській школі відвідав близько 
10 тисяч уроків. І кожен, як видно з матеріалів, 
що зберігаються в Державному педагогічно-
меморіальному музеї В. Сухомлинського, він 
глибоко аналізував, давав поради учителеві, 
обговорював складні питання. 

Практична діяльність В. Сухомлинського в 
школі відбувалася в період, коли в методиці не 
було єдиного підходу до класифікації творів. 

Так, у 1952 році Т. Бугайко та Ф. Бугайко 
визначають такі письмові роботи, як твір-
розповідь, опис, характеристика образу 
персонажа, літературно-публіцистичні твори 
[3, с.216]. 

У 1954 р. В. Нікольський поділяв твори на 
літературні й позалітературні [4]. 
М. Колокольцев (1961 р.) радив додати ще один 
тип творів – про мистецтво [5], В. Голубков 
(1962 р.) пропонував твори на літературну тему, 
а також твори, що основані на життєвих 
спостереження і враженнях учнів [6].  

В. Сухомлинський поділяв твори на 
літературні, вільні й творчі, не завжди при цьому 
дотримуючись термінологічної точності. Однак 
вимоги до кожного з цих типів творів і їх 
поєднання в різних вікових групах у практиці 
В. Сухомлинського значно відрізняються від 
загальноприйнятих у ті роки. Система роботи 
над творами, запропонована В. Сухомлинським, 
відзначається оригінальністю і є актуальною у 
наш час. 

Ставлення учителя до творів-роздумів на 
літературні теми не було однаковим на різних 
етапах його педагогічної діяльності. І хоча їм він 
надавав великого значення, однак цей тип творів 
не був домінуючим у його практиці. Великої 
уваги педагог приділяв творчим письмовим 
роботам і розглядав їх як фундамент, на якому 
тримається вся система творів. 

Слід зазначити, що у В. Сухомлинського 
немає точності у вживанні терміна “творчі 
письмові роботи”. Він користується цим 
терміном, коли мова йде про дитячу літературну 
творчість, але часто називає творчими письмові 
роботи на будь-яку тему. В цьому проявилась 

його принципова позиція: В. Сухомлинський, як, 
зрештою, й інші методисти, вживає термін 
“творчі роботи” в широкому розумінні, як вид 
робіт, що протиставлявся творам з вузьким 
колом тем, які постійно повторювалися, з 
однотипними планами, що породжували 
схематизм і штамп. Усі письмові роботи, що 
пробуджували почуття, уяву, думки учнів, 
сприймалися ним як творчі, утверджуючи думку 
М. Рибнікової про те, що це такі види роботи, які 
ставлять учня в становище “маленького 
письменника” – автора оповідань, казок, загадок 
та інших творів.  

У методиці є чималий досвід написання 
творчих письмових робіт. Однак тривалий час 
вважалося, що творчі роботи є найбільш 
доречними для старшого або середнього 
шкільного віку, коли учні досягли вже певного 
рівня літературного розвитку. В. Сухомлинський 
спростовує ці зауваження, бо у Павлиській школі 
діти різних здібностей і різного рівня розвитку, 
починаючи з 6–7 років, вчилися писати творчі 
роботи. 

“За роки навчання в початковій школі, – 
писав Василь Олександрович у книзі “Серце 
відаю дітям”, – кожна дитина має написати 40–
50 таких творів. Але цьому її необхідно навчити. 
Бо це вміння не приходить відразу, а виховується 
поступово” [7,с.192]. 

В. Сухомлинський дає слушні поради 
словесникам: “Щоб дитині захотілося творити 
словом, треба, образно кажучи, доторкнутися до 
поетичної струнки її душі. Доторкнутись же 
можна тільки красою поетичного слова” [8, с.1]. 

У Павлиській школі досить часто 
пропонувалися зразки творчих робіт, які були 
написані самими вчителями. Впроваджуючи це, 
педагог ставив дві мети: по-перше, вчитель 
конкретніше уявлятиме тему і чіткіше визначить 
критерії оцінки, по-друге, це буде ще однією 
формою роботи вчителя над удосконаленням 
власних мови і стилю.  

В. Сухомлинський вважав, що необхідно 
проводити спеціальні уроки, присвячені 
навчанню писати твори. “Учити писати твір, 
треба так само, як вчити розв’язувати задачі. 
Робити аналіз речень” [7, с.6].  

Отже, щоб навчити учнів писати творчі 
роботи, необхідно досконало володіти 
методикою письмової роботи, тобто самому 
вміти писати твори і навчати цьому учнів. Адже 
будь-який твір старшокласника на літературну 
чи вільну тему, за переконанням 
В. Сухомлинського, входить коренями в його 
перший творчий досвід. 

Отже, творчу діяльність дітей педагог 
розглядає як найвищу форму духовної 
активності, як найбільшу радість у духовному 
житті людини. 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 268

Він вбачав джерела дитячої байдужості до 
життя в низькій духовній діяльності, у 
відсутності творчості. “Творче натхнення, – 
говорив В. Сухомлинський, – людська потреба, в 
якій особистість знаходить своє щастя” [9, с.316]. 

У спадщині педагога-гуманіста знаходимо 
численні думки про величезне виховне значення 
дитячої творчості. Він неодноразово пише про 
те, що творча діяльність дитини розвиває 
мислення, облагороджує почуття, впливає на 
розвиток мовлення. 

Досвід В. Сухомлинського переконує нас у 
тому, що кожна дитина здатна до творчості, а 
творчі письмові роботи – це не привілеї для 
найбільш обдарованих дітей, а необхідність для 
кожної дитини. 

Творчі письмові роботи в спадщині 
В. Сухомлинського можна умовно поділити на 
чотири види: твори-мініатюри, казки, 
оповідання, вірші. Матеріалом для кожного виду 
роботи, в першу чергу, була природа, яка 
оточувала дитину. Твори, що складали діти у 
“Школі радості”, говорять про світ їхніх мрій, 
захоплень, уподобань, про ставлення до 
навколишнього світу, вони показують широту 
фантазії школярів. Саме природа, рідний край 
дають безліч тем для творів-мініатюр: “Пісня 
жайворонка”, “Сонечко зайшло”, “Бджоли п’ють 
воду”, “Гречка цвіте”, “Падають зірочки з неба”, 
“Ввечері курличуть журавлі”, казок “Мовчазна 
вода”, “Дві квітки”, “Як річка розгнівалась на 
дощ”, оповідань “Як цвітуть персикові дерева”, 
“Зимовий день у лісі”, “Як росте трава”; віршів 
“Сосна заснула до весни” та інші [7, с.202]. 
Творчі письмові роботи учнів Павлиської 
середньої школи оформлялися в рукописні 
журнали “Наша творчість”, які зберігаються в 
Державному педагогічно-меморіальному музеї 
В. Сухомлинського.  

Твори павлиських дітей відзначаються 
точністю спостережень, показують любов до 
природи, бережливе ставлення до рідної землі, 
до рідного слова. 

Теми для творчих робіт В. Сухомлинський 
радив брати із повсякденного життя. Це можуть 
бути твори про різні трудові процеси, про людей 
праці, про значення праці, про події з дитячого 
життя, про своїх друзів-тварин і птахів. 
Наприклад, “Дядько Кузьма”, “Як зерно стає 
хлібом”, “Як ми знайшли гніздо”, “Моє цуценя”, 
“Шпаки відлітають на південь”, “Ластівки 
роблять гніздо” та багато інших. 

Василь Олександрович по-особливому 
ставився до творів про тварин і птахів. 
Описуючи їх, діти переймалися добрими 
почуттями. Вони називали тварин іменами, 
розповідали про їхні “родинні” стосунки, 
уявляли їх вчинки, фантазували. 

Педагог повсякчас застосовував творчі 
роботи на морально-етичні теми, що вимагають 

осмислення моральних понять. Діти пишуть і 
роздумують про те, що таке правда, “що 
найголовніше в житті”, “прекрасне і потворне”.  

Теми для письмових робіт 
В. Сухомлинський черпав зі скарбниці народної 
мудрості: “Що посієш, те й пожнеш”, “Друзі 
пізнаються в біді”. У В. Сухомлинського ці теми 
завжди опиралися на конкретний, життєвий 
матеріал, на уявлення й переживання дітей. 
Особливо доречно використовувати такі види 
творчих робіт для учнів середнього підліткового 
віку, коли відбувається формування їх 
світогляду, характеру та переконань. 

У творах такого типу відчутний попередній 
досвід роботи учнів над казками та творами-
мініатюрами. Він проявляється часто у 
науковому сюжеті, в точному описі деталей, у 
передачі спостережень, виразності й 
лаконічності мови. Типовою для більшості 
творчих робіт учнів В. Сухомлинського є й 
заключна частина твору. Якщо в творах-
мініатюрах кінцівка містить судження щодо 
власного ставлення до природи, до певних явищ 
життя, то в роботах публіцистичного характеру 
діти часто висловлюють свою громадянську, 
моральну й естетичну позицію. 

Творчі роботи Василь Олександрович радив 
писати без плану, вільно висловлюючи власні 
думки. Але ця свобода ніколи не повинна 
переходити в хаос: кожен твір має “внутрішній” 
план, який послідовно реалізується учнями. Щоб 
написати творчу роботу, необхідно не лише 
вміти спостерігати, а й уміти творити словом, 
втілювати в художніх образах свої думки й 
почуття. “Чим більше розвинене це вміння, тим 
вища естетична і загальна культура людини, 
тонші її почуття, глибші переживання, яскравіше 
естетичне сприймання нових художніх 
цінностей. Ось чому ми надаємо великого 
значення творчим письмовим роботам-творам”, – 
зауважував педагог” [10, с.384]. 

Творчі письмові роботи в системі 
В. Сухомлинського передують роботі учнів над 
творами на вільну й літературну теми, і – як 
живе джерело думки, почуттів, слова, як основа 
його ідейно-моральних уявлень – вони 
супроводжують учня протягом його шкільного 
життя. Найвищим виявом творчості, на думку 
педагога, є поетична творчість. 

В. Сухомлинський широко використовував 
у своїй педагогічній практиці твори на вільну 
тему. Таким умовним терміном педагог називав 
письмові роботи, які на його думку, мають 
публіцистичний характер. До творів на вільну 
тему учительство 50–60-х років ставилось 
неоднозначно. Методисти визнавали їх роль, 
проте глибоко ними не цікавились.  

Однак В. Сухомлинський був 
послідовником М. Рибникової, яка ще в 40-х 
роках стверджувала, що ці два види робіт 
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взаємодоповнюють один одного й обидва 
необхідні школярам. Василь Олександрович 
віддавав перевагу творам на вільні теми, 
оскільки розумів їх цінність для учнів: в них 
учень, на його думку, міг висловлювати свою 
точку зору на різноманітні питання й проблеми – 
суспільні, політичні, морально-етичні – й залучав 
для прикладу найрізноманітніший матеріал з 
журналів, газет, книг, навколишньої дійсності. 
Матеріалом для учнів можуть бути й твори 
суміжних мистецтв. 

Твори на вільну тему, на думку 
В. Сухомлинського, з одного боку розвивають 
учня, допомагають виробити уявлення про 
життя, формують моральні норми поведінки 
людини в суспільстві, впливають на ставлення до 
різних життєвих явищ, виховують переконання, з 
іншого – вони є школою творчості. 

Вивчення архіву В. Сухомлинського в 
Павлиському меморіально-педагогічному музеї 
дає можливість познайомитися з учнівськими 
роботами на вільну тему. Ці твори відображають 
еволюцію поглядів самого В. Сухомлинського на 
подібні роботи. 

Більшість творів на вільну тему подібні до 
творів літературних тем логічного типу. Різницю 
можна помітити лише у вагомості літературного 
й життєвого матеріалу в творах власне 
літературних і на вільну тему. 

Такі письмові роботи дають можливість 
використовувати матеріал із художньої 
літератури, словників, газет, навколишнього 
життя. Вони удосконалюють знання учнів з 
літератури, історії, географії, музики та інших 
предметів. 

Ці твори дають підставу говорити про 
вимоги В. Сухомлинського до авторів робіт. 
Учень повинен знати суспільно-політичне життя, 
вміти розставляти моральні акценти, проявляти 
знання з літератури, опиратися на факти з 
художніх творів, біографій письменників та 
інших видатних людей. Учень повинен уміти 
вибудувати матеріал і висловлювати свої думки 
легко, вільно, логічно й доказово. Зрештою, 
учень повинен віднайти свої переконання, але 
вони мають бути основані на знаннях. 

В. Сухомлинському-практику вдалося 
створити єдину систему викладання, де твори на 
вільну тему публіцистичного характеру не 
дозволяли учневі відхилитися від знань з 
предмета, а, навпаки, спонукали його 
використовувати їх творчо. 

Цикл творів на вільні теми в 60-і роки у 
практиці В. Сухомлинського – це систематичне, 
цілеспрямоване виховання школярів з питань 
етики, необхідної і для розуміння художніх 
образів, і для того, щоб жити гідно. Для таких 
творів В. Сухомлинський пропонував теми, які 
були максимально націлені на етичні норми 

поведінки, зокрема “Як я уявляю добро і зло?”, 
“Для чого я живу на світі?”, “Життя без праці – 
жалюгідне життя”, “Найдорожче для кожного з 
нас – Батьківщина”. 

Тематики творів на вільні теми засвідчує, 
що у 60-х роках у Павлиській школі перевага 
належала темам, що передбачали літературно-
творчий характер школярів. Учні писали твори-
розповіді, в яких моральна ідея втілювалась в 
образній формі. В. Сухомлинський пропонував 
одинадцятикласникам написати твори: 
“Пам’ятник біля дороги”, “Її справа залишилась 
вічно жити”, “Вона не могла вчинити інакше, 
тому що вона справжня людина”, “Не забудемо 
дорогу до цих двох могил” та інші. Зауважимо, 
що тематика всіх творів-розповідей мала не лише 
яскраво виражений громадянський характер, 
вона орієнтувала учня на те, щоб він знаходив 
себе в загальних проблемах. 

В. Сухомлинський вважав, що громадянська 
зрілість є більш вагомою, ніж зрілість 
літературна. Якщо громадянська зрілість 
випереджає літературну, то це призводить до 
певної наївності, але брак людяності зумовлює 
літературне лицемірство, з яким 
В. Сухомлинський боровся. 

Отже, письмові твори на вільну тему в 
практиці В. Сухомлинського були двох видів. Це 
твори-роздуми і творчі письмові роботи, 
розповіді, нариси. Твори-роздуми 
удосконалювали логічне мислення, вчили 
обстоювати істину, спростовували хибні 
твердження, сприяли формуванню твердих 
переконань і активної життєвої позиції, 
розширювали кругозір. У процесі роздумів 
павлиські школярі вчилися зв’язно викладати 
власні думки, ділитися своїми переживаннями. 

Твори-роздуми учнів Павлиської школи 
мали публіцистичний характер, відзначалися 
глибиною думки, красою слова. 

Другий вид письмових творів на вільні теми 
– це творчі письмові роботи (розповіді, нариси). 
Павлиські школярі досить часто писали такі 
твори. В них переважає емоційно-образне 
осмислення навколишнього світу. Такі письмові 
роботи дозволяють виховувати естетичний смак і 
образне мислення. 

У школі В. Сухомлинського такі твори 
відповідали рівню літературного розвитку учнів і 
давали можливість вихованцям висловлювати й 
розвивати їх думки і почуття. 

Аналіз педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського дає можливість 
стверджувати, що Василь Олександрович раніше 
й глибше від своїх сучасників зрозумів, що 
робота над вільною темою активно впливає і на 
літературно-творчу діяльність школяра, і на його 
загальний культурний розвиток, на його мову, 
пам’ять, почуття й думки. Такі твори вводять 
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учня у світ творчості і виховують в ньому 
громадянина і людину. Але, щоб учні прагнули 
творчості, необхідно їх цьому навчити. 
Зазначимо, що в Павлиській школі були створені 
такі умови навчання, за яких письмові роботи на 
вільні теми стали органічними у всій системі 
навчально-виховної роботи. Вони передбачали 
обов’язковий попередній досвід творчої 
діяльності учнів і певною мірою збагачували 
твори на літературні теми. 

Аналіз методичної літератури показав, що в 
50–60-і роки основна увага приділялася творам 
на літературні теми. Вони вимагали від учнів 
уміння логічно мислити, аргументувати свої 
судження, опиратися на конкретні факти, робити 
висновки. Такі твори в методичній літературі 
того часу вважалися надійним засобом перевірки 
знань учнів, якості засвоєння ними літературного 
матеріалу. Тематика творів на літературні теми 
була різноманітна. Вони орієнтували учня на 
розуміння значення української літератури, на 
усвідомлення ними особливостей творчості 
письменника, на з’ясування типовості героя, на 
вміння висвітлити проблематику твору.  

 Теми письмових робіт, сформульовані 
В. Сухомлинським, масштабні, це – теми-
узагальнення, які розраховані не лише на знання 
навчального матеріалу й текстів, але й вимагають 
додаткової роботи з художніми творами і 
критичною літературою. Це своєрідні теми-
поняття, теми-судження, розкриваючи які, учень 
неминуче буде опиратися на логічні операції, 
зокрема, порівняння, аналіз, узагальнення, 
абстрагування. 

Василь Олександрович цінував самостійні 
судження школярів, що дозволяли йому 
зрозуміти учня, глибше проникнути у сферу його 
думок, почуттів, симпатій, інтересів, устремлінь. 
Вони допомагали йому на уроках літератури 
вести “гарячу, пристрасну розмову про людину і 
життя” і давали можливість впливати на 
формування переконань свої вихованців. 

Теми письмових робіт, які вимагали від учня 
визначення власної думки про героя чи художній 
твір, були наслідками розвиваючого навчання, 
коли учень ставав активним учасником цього 
процесу.  

Аналіз педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського показав, що зберігаючи 
кращі традиції минулого, педагог творчо 
розвивав і збагачував їх у своїй практиці. В 

цьому й полягає оригінальність методики 
В. Сухомлинського. 

Аналіз тематики творів показує, що 
В. Сухомлинський провів величезну роботу і 
вибудував власну методичну систему написання 
творів. Орієнтація В. Сухомлинського на 
самостійність учня, спроба впливати на його 
світогляд, моральне обличчя, знайшла чисельних 
послідовників, незважаючи на те, що тематика 
творів змінилася. Сучасні методисти і вчителі 
намагаються поєднати літературний і життєвий 
досвід учня, зробити викладання літератури, 
роботу над творами уроками морального 
прозріння і запропонувати учням такі теми 
(“Батьки і діти сьогодні”, “Далеке й близьке в 
класичній літературі і сучасній”), які опираються 
на інтерес учнів до загальнолюдських проблем і 
вчать їх поєднувати загальне і конкретне, світ 
мистецтва і світ власної душі. Саме цього 
прагнув В. Сухомлинський. 
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УДК 37.091 

ТВОРЧА СПАДЩИНА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО 
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ У 

СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Марцеліна ПАХОЛІВЕЦЬКА (Кіровоград) 
Розглядаються проблеми розвитку професійної майстерності педагогічних працівників сучасних загальноосвітніх 

навчальних закладів у системі методичної роботи. Визначається роль ідей В.О. Сухомлинського у процесі її 
удосконалення.  

Ключові слова: методична робота, педагогічна майстерність, творча спадщина В.О.Сухомлинського. 
Рассматриваются проблемы развития профессионального мастерства педагогических работников современных 

общеобразовательных учебных заведений в системе методической работы. Определяется роль идей В.А.Сухомлинского в 
процессе ее совершенствования. 

Ключевые слова: методическая работа, педагогическое мастерство, творческое наследие В. А. Сухомлинского. 
Актуальними в умовах сьогодення є погляди 

В.О.Сухомлинського на професію вчителя і 
шляхи піднесення його професійної 
майстерності. Справжнім майстром педагогічної 
праці, на думку Василя Олександровича, вчитель 
може стати за тієї умови, коли протягом усього 
свого життя він вивчає психологічні знання. 
"Постійне поповнення наукових знань, 
підкреслював він, – дуже важлива умова 
багатого інтелектуального життя учнівського 
колективу, передумова високого наукового рівня 
викладання основ наук" [6, с. 498]. 

Працівники Центру методичної та 
соціально-психологічної служби(далі ЦМСПС), 
під керівництвом директора М.В.Пахолівецької, 
наполегливо вивчають творчу спадщину 
великого педагога-гуманіста і впроваджують в 
практику роботи навчальних закладів. Бо, як 
говорив В.І.Каюков: "Педагогічні ідеї славетного 
освітянина – вічне джерело наснаги, творчості. 
Воно ніколи не зміліє, до нього припадаємо і 
припадатимемо завше" [1, с. 7]. 

І це правда. Як методистів центру, так і 
педагогів міста хвилюють його роздуми, думки, 
ідеї, які виписані в фундаментальних його 
працях: "Павлиська середня школа", "Сто порад 
учителеві", "Розмова з молодим директором 
школи", тощо. 

Працівники методичної служби 
допомагають педагогам, вихователям, 
керівникам загальноосвітніх навчальних закладів 
відшукати у його педагогічній спадщині, 
насамперед, головні орієнтири формування 
особистості, виховання громадянина. І тому 
педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського знаходять 
своє втілення в практиці роботи шкіл, дитячих, 
дошкільних та позашкільних закладів. 

Впродовж багатьох років в ЦМСПС 
склалась чітка система вивчення і пропаганди 
педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, їх 
творчої трансформації в практику роботи 
педагогічних колективів. "Ідеї, – підкреслював 
Василь Сухомлинський, – треба вміти втілювати 

в тисячі різноманітних справ і при цьому завжди 
намагатися бачити перспективи розвитку 
колективу" [8, с. 75]. 

З цією метою ефективно використовуються 
різноманітні форми і методи роботи з 
педагогічними кадрами міста. 

Вже стало традиційним до ювілейних його 
днів народження проведення Року 
В.О.Сухомлинського та підготовки і відзначення 
ювілею вченого в навчальних закладах міста. 

В рамках Року В.О.Сухомлинського була 
проведена науково-методична конференція "Наш 
сучасник. Наша історія. Наше майбутнє". Були 
заслухані доповіді науковців і практиків: 
"Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського і 
актуальні проблеми сучасної школи", "Творче 
використання спадщини В.О.Сухомлинського в 
умовах модернізації освіти", "Особистість 
учителя в педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського", "Морально-естетичне 
виховання дитини дошкільного віку засобами 
художніх творів В.О.Сухомлинського", 
"Виховання громадянина-патріота", "Свідоме 
ставлення підлітків до власного організму – 
запорука здоров'я". 

Проведена серпнева конференція сприяла 
посиленню уваги до проблем трансформації 
педагогічних ідей в практику модернізації освіти. 
Плануючи роботу секцій, працівники Центру 
методичної та соціально-психологічної служби 
врахували проблематику обласної науково-
методичної конференції Василь Сухомлинський і 
сучасність: культурологічна орієнтація школи в 
особистісному вимірі". 

Виступаючі ділилися досвідом роботи з 
таких питань: 

 Педагогічні ідеї В.Сухомлинського в 
системі методичної роботи з педагогічними 
кадрами, їх використання в практиці сучасної 
школи; 

  В.О. Сухомлинський про шляхи 
удосконалення уроку;  

 В.О. Сухомлинський про формування 
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педагогічної майстерності; 
 Розкриття творчого потенціалу 

позаурочної роботи шляхом використання 
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. 

У цьому році, до 95-річчя від дня 
народження видатного педагога, спланована 
серпнева конференція з проблеми: «Педагогічна 
спадщина В.О.Сухомлинського – невичерпне 
джерело духовного розвитку».  

Зміст виступів педагогів дає підставу 
стверджувати, що ефективне використання 
педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в 
практиці модернізації навчально – виховного 
процесу сприяє всебічному розвитку 
особистості, формуванню активної 
громадянської позиції школярів, розвитку 
ініціативи, творчості. Зокрема, проблеми: 
«Духовні аспекти сучасного управління 
дошкільним навчальним закладом», Отян В.І., 
завідувача дошкільного навчального закладу 
№ 68, лауреата обласної педагогічної премії 
імені Василя Сухомлинського, «Створення умов 
навчально-виховного процесу для розвитку 
духовності молоді на засадах спадщини 
В.Сухомлинського», Колос С.О., директора НВО 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 33, «Епістолярна спадщина 
В.О.Сухомлинського в навчально-виховному 
процесі», Калкіної Л.І., вчителя української мови 
та літератури, Заслуженого учителя України, 
«Формування морально-духовних потреб дитини 
у співпраці з батьківською громадськістю», 
Черкашиної А.В., класного керівника ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4, переможця Всеукраїнського 
конкурсу «Класний керівник року», «Духовний 
розвиток молодшого школяра на уроках 
мистецтва за принципами педагогічних ідей 
Василя Сухомлинського», Калашникової О.В., 
вчителя музичного мистецтва школи І ступ. 
«Мрія», переможця обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», 
«Виховання духовності в педагогіці Василя 
Сухомлинського і в сучасній освітній практиці», 
Пустовойт С.С., вчителя географії НВО ЛШДНЗ 
«Вікторія-П», переможця обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» та ін. 
засвідчили, що проведення кожного виховного 
заходу стає для учнів справжньою школою 
громадянського становлення, культури 
спілкування, ведення діалогу, дискусії. 

У рамках серпневих конференцій 
проводилися тематичні виставки, на яких 
презентувалися творчі доробки педагогів міста, 
зокрема, присвячені 90-річчю від дня 
народження педагога-гуманіста: «До джерел 
живого слова» Голик О.В., НВО ЗНЗ І-Ш 
ступенів № 20, «Виховання у школярів свідомого 
ставлення до свого здоров’я», Табальчук С.В., 
НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31, "Реалізація ідей 
В.О.Сухомлинського у позакласній роботі з 
учнями початкових класів", Пахолівецька М.В., 

директор ЦМСПС «Використання спадщини та 
ідей В.О.Сухомлинського в навчальній роботі 
школи", Левченко Л.П., НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 15 тощо. 

Матеріли виставки творчих напрацювань 
педагогічних колективів навчальних закладів з 
проблеми: «Педагогіка створена у віках», 
присвячених 95-річчю видатного педагога, 
дадуть можливість прилучити освітян міста до 
поглибленого вивчення життєдайних джерел 
педагогічної спадщини    В.О. Сухомлинського, 
стимулювати бажання впроваджувати 
педагогічні ідеї великого Добротворця в 
практику сучасної школи. 

Учасниками науково-практичної 
конференції "Педагогіка Сухомлинського і 
сучасність" прийнято рекомендації, якими 
передбачено: 

 плани роботи міських та шкільних 
методичних об'єднань наповнити змістом 
практичної реалізації ідей В.О.Сухомлинського;  

 спрямувати педагогічну діяльність на 
активну творчу трансформацію ідей 
В.О.Сухомлинського в навчально-виховний 
процес;  

 провести конкурси авторських методичних 
розробок педагогів міста щодо творчого 
впровадження ідей В.О.Сухомлинського; 

  постійно поповнювати картотеку 
педагогічного досвіду щодо впровадження та 
реалізації ідей В.О.Сухомлинського в навчально-
виховний процес тощо. 

Кіровоградським Центром методичної та 
соціально-психологічної служби управління 
освіти Кіровоградської міської ради (директор – 
М.В.Пахолівецька) до початку кожного 
навчального року готується і видається пакет 
матеріалів, до якого входять посібники серії 
«Слово методиста», «Методичні вісники», 
«Інформаційні бюлетені» та ін. 

Так, у серії "Слово методиста", № 5, 
директором ЦМСПС М.В.Пахолівецькою та 
директором загальноосвітньої школи І ступеня 
"Мрія" Л.С.Титаренко вивчено та описано досвід 
роботи педагогічного колективу опорної школи з 
проблеми: „Трансформація ідей 
В.О. Сухомлинського в сучасній школі", в серії 
"Слово методиста", № 6, методистом 
А.О.Паращук описано досвід роботи вчителів 
хімії та біології з питань підвищення фахового 
рівня та професійної майстерності тощо. 

Про досвід наукового методичного 
забезпечення, вивчення і впровадження 
педагогічних ідей видатного педагога засвідчує і 
той факт, що така робота проводиться 
послідовно і в системі. Так, Пахолівецька М.В. 
вивчила і узагальнила досвід роботи вчителя 
початкових класів НВО ЗНЗ   І-ІІІ ступенів № 20 
Прокопець Т.М. з проблеми "Єдність школи і 
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сім'ї у навчанні та вихованні молодших 
школярів". Ефективною формою методичної 
роботи є проведення педагогічних читань, 
зокрема, "В.О.Сухомлинський і сучасна 
організація навчально-виховного процесу в 
початкових класах". 

Проблеми творчої реалізації ідей видатного 
педагога-гуманіста постійно в полі зору 
працівників ЦМСПС. 

Змістовною є робота міської опорної школи 
з проблеми: "Трансформація ідей 
В.О.Сухомлинського в сучасній школі" 
(керівники: М.В. Пахолівецька, директор 
ЦМСПС, Л.С. Титаренко, ЗОШ І ступеня 
„Мрія"). З метою творчого використання 
спадщини В.О. Сухомлинського та 
удосконалення сучасного уроку планом 
передбачено проведення "Майстер – класу" для 
молодших вчителів початкових класів в рамках 
Місячника педагога-стажиста; педагогічної 
вітальні з питань: уроки мислення в практиці 
молодого вчителя; використання казки, як засобу 
навчання; методичної панорами "Спадщина 
великого педагога-новатора в дії" (методичні 
розробки уроків, позакласних заходів, 
методичних посібників з досвіду роботи 
педагогів навчальних закладів з питань 
використання ідей В.О.Сухомлинського); 
засідання творчих груп, виставка педагогічної 
літератури тощо [3]. 

Така форма роботи допомагає вчителям 
початкових класів в оволодінні мистецтвом 
передавання свого задуму вчителеві, збудження 
творчої ініціативи, як зазначав у своїх працях 
директор Павлиської школи В.О.Сухомлинський 
[5; 6]. 

Великий педагог підкреслював важливу 
роль перших кроків праці вчителя в набутті 
професійної майстерності. Вчитель, за його 
словами, повинен постійно поповнювати свою 
бібліотеку, розширювати свої наукові, 
педагогічні та психологічні знання. 

Тому, одним із важливих завдань ЦМСПС 
стала робота з молодими вчителями. Основними 
напрямками є: 

 науково-методична та практична 
підготовка керівників навчальних закладів та 
методистів ЦМСПС до роботи з молодими 
вчителями;  

 визначення структури методичної роботи з 
молодими спеціалістами; 

 щорічне проведення Місячника вчителя-
стажиста «В.О.Сухомлинський в діалозі з 
сучасністю», започаткованого в 2008 році;  

 реалізація творчого підходу до організації 
та проведення роботи з молодими спеціалістами. 

У роботі з молодими спеціалістами 
працівники ЦМСПС використовують як 
колективно-групові форми роботи, так й 

індивідуальні. 
Уже стало традицією щорічно, у вересні-

жовтні, проводити місячник молодого вчителя, 
який проходить під назвою «Вінок 
В.О.Сухомлинського». 

У рамках роботи Місячника 
використовувалися різноманітні форми, види і 
методи роботи, метою яких було допомогти 
молодим спеціалістам адаптуватись у 
педагогічних колективах, ознайомитись зі 
специфікою педагогічної роботи. 

Урочисте відкриття Місячника традиційно 
відбувається у педагогічній вітальні, яка 
проходить на базі колегіуму. Молоді педагоги 
знайомляться з використанням ідей 
В.О. Сухомлинського вчителями-новаторами 
міста (вчителями-методистами, переможцями 
Всеукраїнських конкурсів: «Вчитель року», на 
кращий урок в номінації „Високий теоретичний 
рівень"), з досягненнями психолого-педагогічної 
науки (директор гімназії № 9 Н.М.Коваленко, 
директор ГНТН Краснова Л.С.), з педагогічним 
досвідом. Виступаючі намагалися спонукати 
молодих спеціалістів до творчості, до активної 
діяльності. 

Під час проведення Місячника в навчальних 
закладах проходять посвячення молодих 
вчителів, декади наставників, засідання „круглих 
столів", засідання педагогічних віталень, для 
вчителів філологів, зокрема, в НВО ЗОШ I-III 
ступенів № 24 з проблеми "В.О. Сухомлинський 
про урок як "дзеркало" загальної і педагогічної 
культури вчителя, мірило його інтелектуального 
багатства, показник його світогляду і ерудиції"; в 
НВК школі-ліцеї № 34 з проблеми "Основні 
вимоги до уроку в педагогічній практиці 
В.О.Сухомлинського і їх реалізація в сучасній 
школі" для вчителів технічних та обслуговуючих 
видів праці; в загальноосвітній школі НІІ 
ступенів № 35 з проблеми "Питання оцінки 
знань, умінь і навичок учнів у педагогічній 
спадщині В.О.Сухомлинського" для вчителів 
математики, фізики, інформатики та інші. 

В рамках Місячника ЦМСПС організував 
декаду проведення відкритих уроків, під час якої 
молоді педагоги мали змогу побувати на уроках 
у вчителів-методистів, кращих вчителів міста. Як 
результат, вони ознайомились з багатоаспектною 
спадщиною педагога-земляка та її реалізацією на 
сучасному етапі в педагогічній практиці. 

Завершенням Місячника молодого вчителя є 
творчі діалоги в навчальних закладах міста з 
проблеми "Основні вимоги до уроку в 
педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського та їх 
реалізація в сучасній школі", в яких беруть 
участь методисти ЦМСПС, заступники з 
навчально-виховної роботи директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Минулого року проведено Місячник 
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"В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю". 
Програмою було передбачено проведення 
творчими вчителями, вчителями-методистами 
"майстер-класів", засідання Школи професійної 
адаптації педагога-стажиста "Піднесення 
ефективності сучасного уроку на основі творчої 
реалізації ідей В. Сухомлинського", зустріч із 
лауреатами обласної премії імені 
В. Сухомлинського.  

Працівниками Центру проводяться міські 
семінари з питань вивчення та пропаганди, 
передачі педагогічного досвіду 
В.О. Сухомлинського, зокрема, для керівників 
навчальних закладів педагогічних працівників із 
середнім рівнем сформованості дидактичних 
умінь та із творчо працюючими педагогами. 

Наприклад, проводився семінар для 
керівників навчальних закладів з проблеми: 
"Творча спадщина В.О.Сухомлинського і шляхи 
удосконалення управління сучасним навчальним 
закладом"; 

 для заступників директорів з навчально-
виховної роботи: "Педагогічні ідеї В.О. 
Сухомлинського в системі методичної роботи з 
педагогічними кадрами і в практиці формування 
сучасної школи"; 

 для заступників директорів з виховної 
роботи та завідуючих центрами позашкільного 
виховання та позашкільних закладів з проблеми: 
"Реалізація ідей В.О.Сухомлинського з питань 
виховної роботи в умовах відродження 
національної школи"; 

 для завідуючих та вихователів-методистів 
дошкільних навчальних закладів з проблеми: 
"Спадщина В.О.Сухомлинського в контексті 
розбудови сучасного дошкільного навчального 
закладу"; 

 для керівників методичних об'єднань, 
творчих майстерень, шкіл підвищення 
педагогічної майстерності: "Ідеї гуманізму і 
демократизму В.О.Сухомлинського в практичній 
діяльності педагогічних працівників міста". 

З працівниками дошкільних закладів були 
проведені педагогічні читання "Педагогіка В. 
Сухомлинського в діалозі із сучасністю". 

На базі Центру плідно працювали творчі 
групи з проблем: "Використання педагогічної 
спадщини В.О.Сухомлинського в сучасній 
школі", "Творче впровадження педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського в практику роботи 
сучасного дошкільного закладу». 

На базі обласних опорних шкіл працюють 
міські школи педагогічного досвіду. 

З метою втілення педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського у бібліотеці Центру 
методичної та соціально-психологічної служби 
створена картотека педагогічного досвіду 
"Невичерпна скарбниця педагогічної мудрості" 
та постійно діє виставка цих матеріалів. 

Слід відмітити, що всі форми роботи з 
педагогічними кадрами, які використовуються 
методистами Центру, знаходяться у постійному 
взаємозв'язку, їх ефективне використання дає 
можливість залучити освітян міста до глибокого 
вивчення життєдайних джерел педагогічної 
спадщини В.О.Сухомлинського, ознайомити 
вчителів, керівників шкіл з його провідними 
педагогічними ідеями і, головне, викликати і 
стимулювати бажання творчого використання 
ідей В.О.Сухомлинського в практику 
модернізації школи. Його працівники 
здійснюють науково-методичний супровід такої 
роботи. 

Наслідком такої позитивної роботи Центру є 
те, що в місті розширилась географія осередків із 
впровадження педагогічних ідей 
В.О.Сухомлинського, збільшилась мережа 
опорних шкіл, творчих груп, лабораторій. 
Визначено 5 опорних шкіл з актуальних питань. 
В тому числі на базі НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
15 – з проблеми "Трансформація ідей В. 
Сухомлинського в сучасні школі». На базі 
ЦМСПС, відповідно до наказу обласного 
управління освіти і науки, функціонує майстер-
клас, яким керує директор Пахолівецька М.В. і 
головне, працюючи над вивченням 
впровадженням ідей Великого педагога-земляка, 
гуманіста. Методисти центру, під керівництвом 
М.В. Пахолівецької, прагнуть до того, щоб 
кожний учитель шукав творчі шляхи здійснення 
ідеї, продумував специфіку свого предмета, 
враховуючи особливості мислення учнів.  

Зерна методичної роботи працівників 
ЦМСПС щодо впровадження ідей 
В.О.Сухомлинського проросли в педагогічних 
колективах навчальних закладів міста. 

Зокрема, вчитель біології НВО ЗОШ № 18 
Бондар Галина Семенівна вважає, що екологічне 
виховання та природоохоронна діяльність 
повинна здійснюватись на всіх уроках з 
предмету. Саме такий підхід до навчально-
виховного процесу сприяє усвідомленню учнями 
того, що природа – джерело і суть нашого буття, 
вона єдина і нерозривна з нами – людьми. 
Людина доти і могутня і непереможна, поки вона 
вірна законам природи [7]. 

Слова видатного педагога про те, що ми 
повинні виховувати так, щоб дитина почувала 
себе шукачем знань [8] стали провідними для 
Третяк О.П., вчителя початкових класів НВК 
школи-ліцею № 34 у формуванні образу 
обдарованої дитини: це дитина, що має широкий 
світогляд, володіє і класифікує інформаційну 
насиченість матеріалу, має свої уподобання, має 
свій творчий, нестандартний підхід до вирішення 
того чи іншого питання, працює на 
випередження. 

Уроки вчительки української мови та 
літератури НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 
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Снідевич Т.А. стали осередком духовного життя, 
на яких формується майбутній громадянин, 
Людина. Саме про це говорив 
В.О.Сухомлинський, визначаючи духовну 
спрямованість уроків літератури. Він вважав, що 
саме література покликана впливати на розум, 
почуття та поведінку особистості. 

«Зміцнити здоров’я людини в дитинстві, не 
допустити, щоб дитина вступила в юність 
кволою і млявою, – це означає дати їм всю 
повноту життєвих радощів», – писав 
В.О. Сухомлинський [7, с. 132]. Тому у центрі 
уваги педагогічного колективу НВО ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 31 з ліцейними класами є збереження 
та зміцнення здоров’я дітей: морального, 
фізичного, психічного. У НВО завершився 
експеримент всеукраїнського рівня з проблеми: 
«Формування духовно-моральної компетентності 
учня в умовах школи культури здоров’я».  

Вчитель фізики СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 
Коломієць Л.О. в своїй роботі постійно 
користується багатоаспектною науково-
педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського, 
який казав: «дитина найкраще сприймає, 
осмислює і запам’ятовує знання тоді, коли вона 
їх переживає. Без емоційного ставлення до знань, 
без інтересу, подиву, задоволення, радості, 
захоплення, упевненості та інших позитивних 
переживань неможливе успішне навчання».   

Тому значне місце в навчально-виховному 
процесі з фізики займають нетрадиційні уроки.  

 Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського 
лягли в основу системи роботи ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 над науково-методичною 
проблемою: «Від інноваційних технологій 
освіти, через педагогічну майстерність учителя 
до формування особистості учня та підготовки 
його до життя в сучасних умовах». Саме тому в 
загальноосвітній школі № 2 особлива увага 
приділяється формуванню творчої особистості 
вчителя, постійному збагаченню його духовного 
рівня і педагогічної майстерності. 

Використання творчої спадщини 
В.О.Сухомлинського – шлях до професійного 
зростання педагогічної майстерності керівників 
гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості м. 
Кіровограда, де навчально-виховний процес 

організований таким чином, щоб естетичні 
фактори пронизували усі сторони життя 
гуртківців: навчання, побут, загальнолюдські 
стосунки.  

Приємно, що кілька педагогів міста стали 
лауреатами обласної премії імені 
В.О.Сухомлинського, зокрема Коломієць Л.А., 
вчитель фізики СЗОШ № 6; Васютинська Т.В., 
завідувач ДНЗ № 24; Отян В.І., завідувач ДНЗ 
№ 68; Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС.  

Отже, з упевненістю можемо сказати, що 
педагогічні ідеї Василя Сухомлинського живуть і 
розвиваються, знаходять своє втілення в 
практиці роботи шкіл, дошкільних і 
позашкільних закладів, учителів і керівників 
шкіл. Ідеї, які він втілив у Павлиській школі є 
актуальними і на сьогоднішній день. Тому 
творча спадщина В.О.Сухомлинського для 
сучасних поколінь учителів залишається 
джерелом безперервного розвитку та 
удосконалення професійної майстерності. Отож, 
нині вивчення і впровадження його творчого 
доробку – це моральний і професійний обов'язок 
кожного працівника освіти.  
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ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В 

КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Сергій ПЕТРЕНКО (Рівне) 

У статті розкрито особливості формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи в 
контексті ідей В. О. Сухомлинського, схарактеризовано сприятливі психолого-педагогічні умови формування творчого 
вчителя. 

Ключові слова:початкова школа, творча особистість, вчитель початкової школи, В. О. Сухомлинський, психолого-
педагогічні умови. 

В статье раскрыто особенности формирования творческой личности будущего учителя начальной школы в 
контексте идей В. А. Сухомлинского, охарактеризовано благоприятные психолого-педагогические условия формирования 
творческого учителя. 

Ключевые слова: начальная школа, творческая личность, учитель начальной школы, В. А. Сухомлинский, психолого-
педагогические условия. 
Актуальність теми. У сучасних реаліях 

формування демократичного суспільства на 
зміну виконавчої діяльності вчителя приходить 
діяльність творчого характеру. У зв’язку з цим 
актуалізується проблема розвитку творчого 
потенціалу майбутнього вчителя, здатного до 
інтеграції в глобальний світ, до вільного 
самовизначення в сучасній соціокультурній 
ситуації, здатного забезпечити якісні зміни в 
освіті. Тому актуальними стають питання 
формування творчої особистості майбутнього 
вчителя в процесі вузівської освіти. Педагог 
сьогодні повинен не тільки володіти глибокими і 
міцними базовими знаннями, а й бути людиною 
активною, ініціативною, здатною до 
самостійного пошуку нових форм, методів і 
прийомів навчання і виховання. На сучасному 
етапі оновлення педагогічного процесу перед 
ВНЗ ставляться нові цілі і завдання, що 
відкривають широкі можливості для прояву 
творчості, пошуку активних методів навчання і 
виховання молодих фахівців. По суті, тільки в 
особистісно-орієнтованих освітніх системах 
створюються умови для формування творчої 
особистості майбутнього вчителя, особливо 
вчителя початкової школи. 

Таким чином, формування творчої 
особистості майбутнього вчителя початкових 
класів на сьогодні дуже важливе, так як сучасні 
соціальні умови об’єктивно вимагають 
підготовки фахівців з розвиненим творчим 
мисленням. Не випадково видатний педагог 
ХХ століття Василь Олександрович 
Сухомлинський, який називав вчителя “творцем-
майстром, що створює людину” [15, с. 394], 
стверджував, що “творчість учителів початкових 
класів можлива за тієї умови, коли в колективі 
склалось педагогічне переконання: для того щоб 
діти успішно вчилися, їх треба навчити вчитися” 
[15, с.413]. 

Стан вивченості проблеми. Проблемами 
формування творчої особистості займалися 

П. Андріанов, П. Атутов, Д. Богоявленська, 
Р. Грановська, В. Кузін, А. Мудрик, В. Пушкін, 
Я. Пономарьов та ін. [2; 3; 7]. Окремі аспекти 
творчої педагогічної діяльності у сучасній 
педагогічній науці аналізували В. Кларін, В. Кан-
Калик, М. Маскаєва, М. Поташнік, В. Кузь, 
В. Риндак, А. Москвіна, І. Зязюн та ін. [4; 5 ; 8; 
10; 11]. 

Формуванню творчої особистості студентів 
присвячені дисертаційні дослідження 
Н. Борисенко, В. Ігнатової, А. Козирєвої, 
Н. Пручкіной, О. Третьякової. Розвитку творчих 
здібностей студентів присвячені дисертаційні 
дослідження С. Голяєва, І. Осіпової, І. Сартакова, 
Ю. Шароніна, В. Ячмєньової [4, 7, 8]. 

За останні двадцять років було здійснено 
ряд дисертаційних досліджень, присвячених 
проблемі творчої підготовки майбутніх вчителів 
початкових класів (Г. Абросімова, Т. Зацепіна, 
Н. Максименко, В. Маслєннікова, 
М. Мєрзлякова, Л. Міщенко та ін.) [8]. 

Багато з цих вчених (В. Риндак, 
Л. Мєщєрякова, І. Зязюн та ін.) вивчали і 
творчість Василя Олександровича 
Сухомлинського з проблеми виховання вчителя-
майстра, створення умов для його творчої 
діяльності та безперервної освіти [6, 10, 11]. У 
той же час варто зауважити, що проблема 
формування творчої особистості майбутнього 
вчителя початкових класів у контексті 
педагогічних ідей В. О. Сухомлинського досі не 
була предметом окремого наукового 
дослідження. 

Саме тому метою нашої статті є аналіз 
особливостей формування творчої особистості 
майбутнього вчителя початкової школи у 
контексті ідей В. О. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як ми вже відзначали, на сьогодні у суспільстві 
актуальним є соціальне замовлення на творчу 
особистість, здатну думати по-новому, 
пропонувати нестандартні рішення, на людину, у 
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якої є потреба до саморозвитку. Виховати творчу 
особистість може тільки творчий учитель. 
Успішне вирішення поставлених завдань багато 
в чому залежить від його культури, 
громадянської відповідальності, самовіддачі і 
неодмінно творчого ставлення до справи. Це 
особливо підкреслював і Василь Олександрович 
Сухомлинський (1918-1970). 

У психології під творчою особистістю 
розуміється людина, яка самореалізується в 
перетворювальній діяльності, соціально виявляє 
свою індивідуальність, яка володіє креативністю 
як основною властивістю (К. Роджерс, 
О. Л. Яковлєва та ін.) [9, с.17]. 

За визначенням В. І. Андрєєва (1996), 
“творча особистість – це людина, яка здатна до 
безперервного саморозвитку і самореалізації в 
одному або ж декількох видах творчої 
діяльності”[1]. 

У свою чергу, Г. Спектор (2004) визначає 
“творчу особистість вчителя” як ініціативну, 
емоційну, самоорганізовану цілісність, здатну до 
гнучкості й унікальності у вирішенні різних 
життєвих і професійних проблем [12]. 

Відомий вчений, доктор педагогічних наук, 
учениця Василя Сухомлинського В. Г. Риндак 
розглядає творчість як один з видів діяльності, 
що спрямований на подолання протиріч – творче 
вирішення завдань, для яких необхідні як 
об’єктивні, так і суб’єктивні особистісні умови, з 
наслідками прогресивними, значущими, що 
вирізняються новизною та оригінальністю [11, 
с. 11]. 

Творчий потенціал В. Г. Риндак і 
Л. В. Мєщєрякова визначають як систему 
особистісних особливостей (винахідливість, 
уяву, критичний розум, відкритість для всього 
нового), що дають змогу оптимально змінювати 
прийоми дій у відповідності з новими умовами,і 
систему знань, умінь, спрямованості, що 
визначають освоєння педагогічних інновацій, у 
результаті спонукають особистість до творчої 
самореалізації та саморозвитку [11, с. 14]. На 
їхню думку, творчий потенціал сприяє 
виведенню особистості на новий рівень 
життєдіяльності – творчий, перетворюючий 
суспільну сутність, коли особистість реалізує, 
виражає себе не тільки в порядку вирішення 
ситуації, відповіді на її вимоги, але і в порядку 
зустрічного, перетворюючого ситуацію і саме 
життя рішення [там само]. 

Ще одне серйозне протиріччя, яке необхідно 
долати сучасній системі підготовки майбутнього 
творчого вчителя, – це формування творчої 
особистості в системі масового навчання. Але 
якщо сам процес навчання носить масовий 
характер, то неминуча багато в чому типова 
структура управління. Завдання ВНЗ – 
сформувати творчу особистість – припускає 

виявлення і розвиток унікальної і неповторної 
творчої індивідуальності майбутнього вчителя. 

Тому сьогодні особливо актуальні ідеї 
В. О. Сухомлинського щодо формування творчої 
особистості вчителя, оскільки саме Василь 
Олександрович у книзі “Методика виховання 
колективу”(1971) зазначав, що “Творчість є 
діяльністю, в яку людина вкладає немовби 
частинку своєї душі, і чим більше вона вкладає, 
тим багатшою стає її душа. … Творчість – це 
незримі ниточки, які об’єднують серця. Якщо ви 
хочете, щоб людина благотворно впливала на 
людину, утверджуйте в духовному житті 
колективну й особистості творчість” [13, с.507]. 

В. О. Сухомлинський у роботі “Народження 
громадянина” (1970), аналізуючи 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 павлиський директор 
написати не встиг, він особливо ретельно описав 
на основі власних спостережень особливості 
формування творчої особистості вчителя 
початкових класів. Педагог підкреслював: 
“Якщо уважно придивитися до того, що роблять 
учні в початкових класах, то можна без 
перебільшення сказати: головне завдання 
початкової школи – навчити дітей користуватися 
інструментом, за допомогою якого людина все 
життя оволодіває знаннями. Звичайно, це 
завдання не знімається й далі, але в початковій 
школі воно стоїть на першому місці. … головне 
завдання початкових класів – це навчити дитину 
вчитися. Навчити її користуватися тим 
інструментом, без якого їй з кожним роком усе 
важче і важче оволодівати знаннями, без якого 
вона стає невстигаючою, нездібною” [15, с.407] 
(курсив В. Сухомлинського – С.П.). 

Навчити молодшого школяра вчитися може 
такий вчитель, який, поряд з професійною 
підготовкою, тобто накопиченою сумою знань, 
практичних умінь і навичок, матиме активне 
пізнання: буде вміти самостійно здобувати 
знання, самостійно знаходити альтернативні 
варіанти вирішення різних педагогічних завдань. 
Тому одним з найважливіших завдань навчання в 
педагогічних ВНЗ є формування творчих 
здібностей кожного студента, майбутнього 
вчителя. 

Під формуванням творчої особистості 
вчителя ми маємо на увазі розвиток особистості 
студента в системі вузівської освіти, що 
проявляється у позитивних змінах структури її 
креативних властивостей і якостей, що 
відображається у конкретних результатах 
творчої діяльності. 

У контексті цього актуальною є думка 
Василя Олександровича про те, що творча праця 
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вчителя починається там, “де загорається 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”[15, 
с.406]. 

Вважаємо, що творчість майбутнього 
вчителя початкових класів передбачає 
комплексне і варіативне використання ним всієї 
сукупності основних теоретичних і практичних 
умінь, бачення проблеми в педагогічних явищах, 
розуміння дитини, готовність стати на її позицію, 
здатність до педагогічної рефлексії, до критичної 
оцінки самого себе в різних планованих і 
спонтанно виникаючих педагогічних ситуаціях. 

Для досягнення цієї мети необхідна 
наявність сприятливих психолого-педагогічних 
умов, до яких, на основі вивчення наукової 
літератури з проблеми, ми відносимо: 

- формування у студентів постійної 
потреби в самовдосконаленні, творчому 
саморозвитку, необхідності вивчення та 
творчого використання передового 
педагогічного досвіду. У першій бесіді з молодим 
директором школи “Основні проблеми творчої 
праці педагога”(“Розмова з молодим 
директором”, 1965)В. О. Сухомлинський якраз 
акцентував увагу на розвитку творчості кожного 
вчителя [15, с.394-426.]. 

Так, одним з аспектів педагогічної творчості 
педагог вважав інтерес вчителя до пошуку, до 
аналізу власної діяльності, втілення теорії в 
практику, навчання учнів оволодівати знаннями, 
керувати розумовою працею школярів: “Я 
прагну до того, щоб кожний учитель шукав 
творчі шляхи здійснення ідеї, продумував 
специфіку свого предмета, враховував 
особливості мислення своїх учнів” [15, с.421]; 

- наявність мотивації. Будь-яка діяльність 
протікає більш ефективно і дає якісні результати, 
якщо при цьому в особистості є мотиви, що 
викликають бажання діяти активно, з повною 
віддачею сил, долати труднощі, просуваючись до 
наміченої цілі. Навчальна діяльність майбутніх 
вчителів протікає більш успішно, якщо у 
студентів є пізнавальний інтерес, позитивне 
ставлення до педагогічної діяльності, потреба в 
отриманні професійних знань, умінь, навичок, 
прагнення до розвитку творчого потенціалу та 
реалізації себе в якості вчителя. 

Особливо цінним в контексті сказаного в 
спадщині В. О. Сухомлинського є те, що 
павлиський директор виховував, формував 
мотивацію, розвивав творчий потенціал вчителя 
власною позицією, власними переконаннями і 
працею, він прагнув “пробудити інтерес до 
творчого осмислення власної праці” у вчителів 
довіреної йому школи [15, с.400]. 

У той же час стимулом, який різко підвищує 
мотивацію студентів до творчої діяльності, буде 

така організація навчально-виховного процесу, 
при якій в першу чергу реалізується творча 
активність майбутніх учителів. “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”, – 
уважав В. О. Сухомлинський [16, с.566]; 

- педагогічне стимулювання, яке 
представляє собою свідоме використання 
суб’єктом різноманітних стимулів і полягає в 
доцільному відборі, необхідній модифікації і 
включенні у навчально-виховний процес з 
урахуванням конкретної ситуації. 

При досягненні поставлених цілей та 
отриманні очікуваного результату особистість 
переживає внутрішнє задоволення, радість 
успіху, творче натхнення. З приводу реалізації 
цієї умови Василь Олександрович говорив: 
“Творче натхнення – людська потреба, в якій 
особистість знаходить щастя. Переживаючи 
духовне задоволення від того, що вона творить, 
людина по-справжньому відчуває, що вона 
живе” [16, с.566]. Відкриття, злети “творчого 
натхнення саме і є тим вогником, який розсіює і 
виганяє байдужість, інертність, пробуджує в 
педагогічному колективі іскру творчості” [15, 
с.398]; 

- дидактичні умови, чинники процесу 
навчання, що детермінують розвиток 
(саморозвиток) навчально-професійної 
діяльності студентів у напрямі досягнення мети 
формування їх творчої особистості. Василь 
Олександрович вважав, що “справжній 
педагогічній творчості властиві риси 
дослідження, творчого узагальнення своєї праці” 
[15, с.422]; 

- врахування вікових особливостей 
студентів. Студентство – це вік юності, який 
відрізняється найбільш високим освітнім рівнем, 
творчою активністю, креативністю. Це пора 
найскладнішого структурування інтелекту 
людини, яке дуже індивідуальне і варіативне. 
Саме у цьому віці, стикаючись із безліччю нових, 
суперечливих життєвих ситуацій, особистість 
стимулює і актуалізує свої творчі потенції. 
Багаторічний досвід переконав Василя 
Олександровича у тому, “що самою сутністю 
педагогічної творчості є думка, задум, ідея, 
пов’язана з тисячами повсякденних явищ” [15, 
с.406]; 

- процес взаємодії майбутнього вчителя з 
іншими людьми, побудованому за принципом 
діалогу. Діалогічний підхід у професійній 
підготовці вчителя забезпечує пріоритет суб’єкт-
суб’єктних відносин. Взаємодія на основі 
спільної творчої діяльності створює атмосферу 
співтворчості – найвищий рівень взаємодії 
педагогів і учнів, викладачів і студентів. Такі 
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умови впливають на позитивні властивості та 
якості особистості, її індивідуально-творчу 
спрямованість, саморозвиток. З цього приводу 
Василь Олександрович зазначав: “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” [13, с.507]; 

- різнобічна орієнтація майбутнього 
вчителя початкових класів на всі сфери 
практичної педагогічної діяльності. Творчий 
характер педагогічної практики передбачає, що в 
її процесі у студентів розвиваються дослідницькі 
здібності, здатність до нестандартної 
інтерпретації навчально-виховного процесу. 
Цьому сприяють знайомство з творчо 
працюючими вчителями, виконання різних 
завдань творчої спрямованості (складання 
кросвордів, аналіз та вирішення педагогічних 
ситуацій і завдань, розробка сценаріїв свят, 
колективно-творчих справ, моделювання уроків), 
підготовка курсових і дипломних проектів. 

Прикладом реалізації цієї психолого-
педагогічного умови у Павлиській середній 
школі, якою керував В. О. Сухомлинський, була 
“школа педагогічної культури”. На думку Василя 
Олександровича, “це дуже цінна форма 
поширення досвіду”. Адже “головне в школі 
педагогічної культури – це живе, безпосереднє 
спостереження явищ навчально-виховної роботи, 
роздуми про ці явища, про взаємозв’язок і 
залежність між ними” [15, с.8]. 

Таким чином, формування творчої 
особистості майбутнього вчителя початкової 
школи буде ефективним, якщо будуть дотримані 
зазначені вище умови. Причому доцільність 
кожної із наведених умов підтверджується 
педагогічними ідеями та практикою Василя 
Олександровича Сухомлинського. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Аналіз особливостей розвитку творчої 
особистості майбутнього вчителя початкової 
школи в контексті ідей В. О. Сухомлинського 
дав можливість зробити такі висновки. 

Педагогічна спадщина Василя 
Олександровича Сухомлинського підтверджує: 
творчі здібності потрібно розвивати, творчості 
можна вчити, творчу особистість учителя 
потрібно формувати. І, як зазначалося вище, 
необхідно створювати такі умови, щоб навчання 
переходило у самонавчання, виховання у 
самовиховання, а особистість зі стану розвитку у 
фазу творчого саморозвитку. 

Творчу особистість майбутнього вчителя 
початкових класів необхідно формувати ще на 
етапі підготовки до педагогічної діяльності у 
ВНЗ. Шлях до творчості у вчителя починається з 

усвідомлення, а потім продовжується в розвитку 
і переходить у творчий саморозвиток. Це 
визначається, з одного боку, потребами у 
професійному самовдосконаленні, а з іншого – 
потребами в усвідомленні і пізнанні своїх 
сильних і слабких професійно-особистісних 
якостей. 

До основних психолого-педагогічних умов 
формування творчої особистості вчителя 
початкової школи відносимо: формування у 
студентів постійної потреби в 
самовдосконаленні, творчому саморозвитку; 
наявність мотивації; педагогічне стимулювання; 
дидактичні умови, чинники процесу навчання; 
врахування вікових особливостей студентів; 
процес взаємодії майбутнього вчителя з іншими 
людьми, побудованому за принципом діалогу; 
різнобічну орієнтацію майбутнього вчителя 
початкових класів на всі сфери практичної 
педагогічної діяльності. 
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ 

КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 
Надія ПРАСОЛ (Миколаїв) 

В статті аналізується проблема індивідуалізації як основа професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи навчання. 

Ключові слова: майбутній учитель початкових класів, індивідуалізація професійної підготовки, Болонська декларація, 
кредитно-трансферна система навчання. 

В статье анализируется проблема индивидуализации как омнование профессионально-педагогической подготовки 
будущего учителя начальных классов в условиях кредитно-трансферной системы обучения. 

Ключевые слова: будущий учитель начальных классов, индивидуализация профессиональной подготовки, Болонская 
декларация, кредитно-трансферная система обучения. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Одним із важливих завдань на 
сучасному етапі розвитку педагогічної освіти є 
вдосконалення процесу професійної-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів. Українське 
суспільство перебуває під впливом потужних 
глобалізаційних процесів, швидких змін умов 
життя, переосмислення ціннісних орієнтирів і 
стратегій людського розвитку. Нові виклики 
вимагають модернізації освітньої системи як 
провідного чинника соціально-культурного 
відтворення, успішної життєдіяльності людини. 
Динамічні зміни в українському суспільстві 
неможливі без модернізаційних перетворень 
відповідно до загальноцивілізаційних тенденцій 
розвитку вітчизняних освітніх систем. Освіта 
нині розглядається як сфера людинотворення, 
яка в цілісному вигляді формує не тільки 
професійні знання майбутнього фахівця, а й 
творить культурно розвинену особистість. [1, 
с.11]. Тому і модернізація вітчизняної підготовки 
вчителя потребує педагога як знаннєвої людини 
та творця, адаптації вимог його майбутньої 
професійної діяльності до європейських 
стандартів навчання, Болонської декларації. [2].  

  Розвиток вищої педагогічної освіти 
України має багатовекторний характер, що 
сприяє створенню такої системи, яка дозволить 
вищим навчальним закладам максимально 
реалізувати свій освітній потенціал у плані 
задоволення як вимог Європейської системи 
знань, так і адаптувати систему вищої освіти 
України до принципів, норм, стандартів і 

основних положень європейського простору 
вищої освіти, прийнятних і ефективних для 
держави й суспільства . 

Однією з найважливіших передумов 
входження України до єдиного європейського 
освітнього простору є реалізація системою вищої 
педагогічної освіти основних ідей Болонської 
декларації, а саме: 

1)  формування ставлення до людини як 
мети соціального прогресу, а не засобу; 

2)  орієнтація на активізацію людського 
капіталу у вищій освіті й  

3)  професійній підготовці, що базується на 
концепції гармонійного розвитку людини; 

4)  реформування системи вищої освіти й 
професійної підготовки є стратегічними для 
забезпечення якості фахівців;  

5)  продукування в процесі підготовки 
глибокої професійної компетентності й 
соціальної відповідальності при вирішенні 
завдань науково-технічного прогресу, 
соціального й культурного розвитку. [3, с.103]. 

Аналіз досліджень за проблемою. 
Запровадження основних положень Болонської 
декларації у систему вищої освіти обумовило 
дослідження проблем підготовки вчителів в 
умовах європейської інтеграції 
В. П. Андрущенком, Я. Я. Болюбашем, В. І. Бон-
дарем, М. Б. Вашуленком, М. Б. Євтухом, 
І. А. Зязюном, В. Г. Кременем, О. Я. Савченко,  
М. Г. Чобітьком та інших. Слід зауважити, що 
при цьому вказується на необхідність 
запровадження індивідуалізації у різних формах і 
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на різних рівнях професійної підготовки 
майбутніх фахівців.    

У контексті глобалізаційних змін 
актуальною постає проблема професійної 
підготовки вчителя початкових класів в умовах 
кредитно-трансферної системи організації 
навчання з урахуванням індивідуалізації, яка 
передбачає подальше розроблення та 
використання особистісно-орієнтованих 
технологій навчання, створення індивідуальних 
програм розвитку особистості майбутнього 
вчителя. На нашу думку, саме така система 
сприяє розвитку індивідуальності майбутнього 
вчителя, підвищенню якості його професійної 
підготовки.  

Різні аспекти підготовки майбутнього 
вчителя до професійної діяльності широко 
висвітлюються в психолого-педагогічних 
дослідженнях. Так, дослідженню психологічних 
питань особистості присвячені роботи 
Б. Г. Ананьєва, А. Г. Асмолова, Г. О. Балла, 
І. Д. Беха, І. А. Зимньої, Є. П. Ільїна, 
Г. С. Костюка, М. Д. Левітова, О. М. Леонтьєва, 
В. Ф. Моргуна, І. І. Резвицького, 
С. Л. Рубінштейна, В. А. Семиченко, 
О. В. Скрипченка, Л. І Уманець та інших.  

Питання професійної підготовки майбутніх 
педагогів у своїх працях розглядають 
М. Б. Євтух, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, 
Н. Г. Ничкало, О. Я. Савченко. Проблему 
організації та удосконалення навчального 
процесу у вищій школі досліджували 
О. В. Глузман, С. У. Гончаренко, Н. В. Кічук.  

Важливі теоретичні і методичні положення з 
урахуванням вимог компетентнісного, 
технологічного та практико орієнтованого 
підходів до професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів містять 
праці таких вчених, як В. І. Бондар, Н. М. Бібік, 
М. В. Вашуленко,  Н. А. Глузман, Н. В. Кічук, 
Н. В. Кудикіна, Л. В. Коваль, С. М. Мартиненко, 
Л. Є. Пєтухова, О. Я. Савченко, Л. О. Хомич, 
Л. Л. Хоружа, І. М. Шапошникова та інших. 
Аналіз досліджень свідчить про те, що 
професійна підготовка майбутніх учителів 
початкових класів знаходиться в центрі уваги 
сучасних дослідників. Але питання 
індивідуалізації професійної підготовки у них 
окремо не розглядалися. 

Індивідуалізацію професійної підготовки 
майбутнього вчителя як одну з основ сучасної 
парадигми освіти досліджували О. М. Пєхота, 
О. М. Отич.  

Як зазначає О. М. Пєхота, індивідуалізація 
професійно-педагогічної підготовки майбутнього 
вчителя дає якісно новий рівень особистісного 
засвоєння студентом професійних знань та 
формує готовність до професійного 

саморозвитку та прийняття на себе 
відповідальності за нього.[4, с.10]. 

Метою статті є аналіз проблеми 
індивідуалізації як основи професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів 
в умовах кредитно-трансферної системи 
навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Індивідуалізація професійної підготовки 
майбутніх педагогів позитивно впливає на 
формування їх професійної мотивації і 
передбачає систематичне вивчення 
індивідуальних особливостей студентів, рівня 
знань, умінь та навичок. А це, в свою чергу, 
вимагає відбору відповідних прийомів і методів 
взаємодії зі студентами, здійснення допомоги в 
корекції їхніх індивідуальних планів навчання, 
побудові траєкторії особистісно-професійної 
самоосвітньої діяльності. Побудова траєкторії 
особистісно-професійної самоосвітньої 
діяльності базується на індивідуальному підході 
до кожного майбутнього вчителя початкових 
класів, індивідуальному навчальному плані, 
індивідуальній освітній траєкторії. 

Значним внеском у розробку проблеми 
індивідуалізації в 60-ті роки XX століття була 
практична діяльність і педагогічні праці відомого 
вітчизняного педагога В. О. Сухомлинського, 
який підкреслював необхідність поєднання 
теоретичних знань з практичними уміннями в 
такому напрямі, щоб повною мірою 
розкривалися індивідуальні задатки, здібності та 
нахили. Він стверджував, що немає абстрактного 
учня, і мистецтво та майстерність навчання й 
виховання полягають у тому, щоб розкриття сил 
і можливостей кожної дитини надавало їй 
радість успіху в розумовій праці, а це означає, 
що в навчанні має бути індивідуалізація – і в 
характері завдань, і в темпі їх виконання [5, с.7]. 

  Видатний педагог підкреслював, що 
організація навчального процесу як колективної 
діяльності не виключає, а передбачає здійснення 
індивідуального підходу, що має забезпечити в 
подальшому умови для залучення кожного учня 
до плідної діяльності. В. О. Сухомлинський 
вважав, що для отримання більш високих 
результатів індивідуальної пізнавальної 
діяльності необхідно визначити індивідуальну 
стежину успіху у навчанні та розумовій праці 
кожного школяра. [6,с. 419]. 

Своєю увагою до проблеми творчої 
індивідуальності в педагогіці 
В. О. Сухомлинський значною мірою передбачив 
ідеї, актуальні для сьогодення, оскільки зараз 
розвиток педагогічної думки в Україні лише 
підходить до усвідомлення того, що формування 
творчої індивідуальності вчителя – це складне та 
відповідальне завдання, без якого не можуть 
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бути вирішені проблеми виховання та навчання 
дітей.  

В. О. Сухомлинський створив педагогічну 
систему та зумів її реалізувати на практиці, 
керуючись положеннями, що важливим 
елементом педагогічної системи є вчитель, що 
учень виховується під прямим впливом 
особистості вчителя, і ніякими формами, ніякою 
дисципліною, ніякими статутами й розкладами 
занять неможливо штучно замінити цього 
впливу. У книзі “Сто порад учителеві” він 
розкриває специфічні якості вчительської 
професії: 

а) ми маємо справу з найскладнішим, 
неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з 
людиною. Від нас, від нашого вміння, 
майстерності, мистецтва, мудрості залежить її 
здоров’я, розум, характер, воля, громадське й 
інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її 
щастя; 

б) кінцевий результат педагогічної праці 
можна побачити не сьогодні, не завтра, а через 
дуже тривалий час; 

в) місія школи, наше з вами найважливіше 
завдання, дорогий колего, – боротися за людину, 
долати негативні впливи і давати простір 
позитивним. А для цього необхідно, щоб 
особистість учителя найбільш яскраво, дієво і 
благотворно впливала на особистість учня… 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, почуттям, волею, 
переконаністю, самосвідомістю. Найважливіші 
інструменти нашого впливу на духовний світ 
школяра – слово вчителя, краса навколишнього 
світу й мистецтва; 

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 [7, т. 2]. 

Такий учитель, на думку 
В. О. Сухомлинського, повинен добре знати свій 
предмет, володіти методикою викладання, тобто 
бути високоосвіченою і різносторонньою 
людиною, беззаперечним авторитетом для своїх 
вихованців і їхніх батьків. Він має завжди 
прагнути до самовдосконалення. 

На нашу думку, в умовах гуманізації, 
індивідуалізації освіти у вищих навчальних 
закладах забезпечуються права майбутніх 
учителів на свободу вибору в навчальному 
процесі, альтернативних навчальних планів і 

структурно-логічних схем підготовки фахівців 
напряму «Початкова освіта», режиму, порядку, 
логіки й послідовності вивчення навчальних 
дисциплін, основних і суміжних спеціальностей, 
темпів і термінів вивчення як окремих курсів, так 
і навчання в цілому, форм і методів навчання та 
ін. В сучасній школі повинен працювати вчитель, 
який володіє системними знаннями, новими 
педагогічними технологіями, готовий до 
постійного самовдосконалення, саморозвитку. 
Саме на це спрямована індивідуалізація 
професійної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів. 

На основі аналізу вимог до майбутніх 
вчителів початкових класів можна виділити 
головні напрями, за якими можливе забезпечення 
якісного рівня професійної підготовки в умовах 
кредитно-трансферної системи навчання: 

– визначення готовності майбутнього 
вчителя до свідомого вибору педагогічної 
діяльності, його педагогічної спрямованості. 

– діагностування рівня готовності 
майбутнього вчителя до самоосвітньої діяльності 
в процесі професійної підготовки; 

– діагностування якості професійної 
підготовки майбутніх учителів в умовах 
індивідуалізації за кредитно-трансферною 
системою навчання. 

Гармонійне наповнення професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкових 
класів знаннями, уміннями і навичками 
рефлексивного характеру значною мірою сприяє 
її індивідуалізації і підвищенню якості освіти в 
цілому. Для цього індивідуалізація професійної 
підготовки студента створює сприятливі умови 
для обліку та розвитку індивідуальних якостей 
студента, його внутрішнього потенціалу. 
Індивідуалізація професійної підготовки не 
дозволяє нівелювати розходження між 
студентами, сприяє розвитку кожним студентом 
своїх унікальних здібностей, націлює на 
висококваліфіковану підготовку до професійної 
діяльності. Таким чином, головним у 
індивідуалізації професійної підготовки є: 
підвищення ефективності професійної 
підготовки, створення системи освіти, що 
забезпечує кожному студенту максимальний 
розвиток можливостей та здібностей; 
демократизація навчального процесу, ліквідація 
однаковості в навчанні, надання студентам волі 
вибору елементів навчального процесу; 
створення умов для навчання і виховання, 
адекватних індивідуальним особливостям і 
оптимальних для різнобічного загального 
розвитку студентів; формування і розвиток 
індивідуальності, самостійності і творчого  
потенціалу особистості майбутнього вчителя. 

Глибоке знання індивідуальних 
особливостей студентів необхідне для вирішення 
двох завдань, які взаємопов’язані між собою: 
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1) індивідуалізації – підтримки і 
розвитку одиничного, особливого, своєрідного 
як потенціалу особистості; 

2) соціалізації – адаптації в соціальному 
середовищі і самореалізації особистості в ньому. 

Відповідно до вищезазначеного 
індивідуалізація професійної підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів означає:  

– створення умов для розвитку всіх 
суб’єктів освітнього процесу;  

–  створення ефективних дієвих стимулів 
професійного розвитку суб’єктів освітнього 
процесу;  

–  впровадження в професійно-освітній 
процес сучасних педагогічних та психологічних 
технологій розвитку індивідуальності;  

–  забезпечення моніторингу професійного 
розвитку всіх суб’єктів освіти, тобто регулярна 
та оперативна діагностика, що входить в систему 
зворотного зв’язку в процесі розвитку 
індивідуальності;  

– розвиток варіативної освіти, спрямованої 
на розширення професійного самовизначення і 
на саморозвиток особистості студента. 
Варіативний підхід у навчанні означає, з одного 
боку, різноманіття та диференційованість вправ і 
завдань, можливість випереджаючого навчання, 
наступність форм навчання; з іншого боку, право 
особистості на навчання у відповідності зі своїми 
особливостями, здібностями, інтересами, 
життєвими планами, тобто варіативний вибір 
індивідуальної освітньої траєкторії;  

– корекція соціального і професійного 
самовизначення особистості, а також професійно 
важливих характеристик майбутнього фахів 

Висновки. Як бачимо, науковцями 
розглядаються різні аспекти 

підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до професійної діяльності. 

Зважаючи на входження України і 
Європейський освітній простір, запровадження 
кредитно-трансферної системи навчання 
сьогодні увагу вчених привертають питання 
індивідуалізації професійної підготовки 
майбутніх фахівців. На підставі аналізу наукових 
доробок щодо підготовки майбутніх учителів 
початкової школи доходимо висновку, що 
сьогодні недостатньо розглядаються питання 
організаційно – педагогічних умов професійної 
підготовки майбутніх учителів в умовах 
кредитно-трансферної системи навчання. 
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УДК 378. 

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ 
ВІЦІ ЗАСОБАМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 

Ірина РАДУЛ (Кіровоград) 
У статті розкрито зміст поняття креативність, фасилітація та педагогічна фасилітація. Виявлено специфіку 

розвитку креативності в молодшому шкільному віці. Обґрунтовано доцільність використання фасилітаційного підходу 
для вирішення проблеми розвитку креативності в молодшому віці. 

Ключові слова: креативність, творчість, особистість, фасилітація, педагогічна фасилітація. 
В статье раскрыто содержание понятий креативность, фасилитация, педагогическая фасилитация. Выявлена 

специфика развития креативности в младшем школьном возрасте. Обосновано целесообразность использования 
фасилитационного подхода для решения проблемы развития креативности в младшем возрасте. 

Ключевые слова: креативность, творчество, личность, фасилитация, педагогическая фасилитация. 
Актуальність теми дослідження. На 

сучасному етапі становлення України 
головним є розвиток особистості, здатної до 
сприймання, розуміння і творення 
матеріальних і духовних цінностей, 
спроможної самостійно приймати 
нестандартні рішення, творчо мислити, гнучко 

реагувати на зміни обставин і самій їх 
творити. Як зазначено у Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ 
столітті, головною метою української системи 
освіти є створення умов для розвитку і 
самореалізації кожної особистості, 
формування поколінь, здатних навчатись 
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впродовж життя, створювати і розвивати 
цінності громадянського суспільства. Система 
освіти має забезпечувати розвиток у дітей 
творчих здібностей, їх підтримку і 
формування навичок самоосвіти і 
самореалізації.  

Про необхідність розвитку творчих сил і 
можливостей учнів у навчальному процесі 
писав відомий український педагог 
В. Сухомлинський. У своїх науково-
педагогічних пошуках він прагнув визначити 
найважливіші шляхи залучення дітей до 
наукової, технічної, художньої творчості, 
вивчав можливості окремих навчальних 
дисциплін в організації творчої діяльності. 
Проблема творчості є предметом спеціального 
вивчення в дослідженнях як зарубіжних 
(М. Воллах, Дж. Гілфорд, Н. Коган, E. Торренс, 
Д. Фельдман, Д. Харрингтон, та ін.), так і 
вітчизняних вчених (Р. Бєлоусов, І. Воронюк, 
Є. Григоренко, В. Дружинін, Л. Ляхова, 
І. Міхіна, В. Моляко, Я. Пономарьов, К. Торшина 
та ін.). 

Як і будь-яку позитивну властивість, 
формування креативності необхідно розпочинати 
якомога раніше. Найбільш сприятливим 
періодом для цього, на думку науковців, є 
молодший шкільний вік, який поєднує у собі 
спонтанну творчість дошкільника інтенсивним 
розвитком інтелекту та абстрактного мислення. 
У цьому віці істотно зростає можливість 
зовнішньої постановки цілей, зовнішнього 
мотивування, пошуку способів дій і контролю 
результатів, тобто, засвоєння всіх складових 
психологічної структури діяльності 
(Л. Вержиковська, О. Кульчицька, О. Матюшкін, 
В. Моляко, Г. Піорковський, Л. Чорна та ін.). 

Разом з тим, наукові дослідження Дж. 
Гілфорда і Е. Торренса свідчать про те, що 
значна частина учнів у процесі засвоєння 
навчальної діяльності та під її тиском стають 
пасивними виконавцями завдань і закінчують 
школу непристосованими, бездіяльними, 
незадоволеними життям членами суспільства. 
Вчені вважають, що в молодшому шкільному 
віці спостерігається спад креативності. Однією з 
причин цього, на нашу думку, є недостатній 
рівень готовності педагогів до розвитку цієї 
якості. Тому, вирішення проблеми розвитку 
креативності молодших школярів має бути 
одним із основних завдань у системі освіти.  

Мета статті теоретично обґрунтувати 
необхідність розвитку креативності молодшого 
школяра за рахунок організації навчання в 
умовах педагогічної фасилітації. Завдання: 
визначити зміст та структуру креативності, 
дослідити специфіку проблеми креативності у 
молодшому шкільному віці, розглянути 
фасилітаційний підхід щодо розвитку 
креативності. 

Виклад основного теоретичного 
матеріалу. Аналіз науково-психологічної 
літератури свідчить про різноманітність та 
неоднозначність тлумачення поняття 
“креативність”. У психологічній науці під 
креативністю найчастіше розуміють – 
інтегративну якість особистості, яка є 
суб’єктивною передумовою і одночасно 
показником творчості в усіх сферах діяльності. 
Тобто, креативність – це здатність дивуватися і 
пізнавати, вміння знаходити рішення в 
нестандартних ситуаціях; це спрямованість на 
відкриття нового і усвідомлення свого досвіду 
[8]. 

На думку С. Меднік, в основі креативності 
знаходиться здатність виходити за межі 
стереотипних асоціацій, це процес додавання і 
перетворення елементів ситуації у нові 
комбінації, можливо, саме тому креативність 
проявляє і підкреслює здібності. 

Я. Пономарьов трактує креативність як 
психологічну властивість і зводить її до 
інтелектуальної активності та чутливості до 
побічних продуктів власної діяльності, бачення 
побічних результатів, які є творінням чогось 
нового (що важливо тільки творчій людині) [7, 
с. 29-33.]. 

Психолог П. Торренса вважає, що 
креативність особистості – це не спеціальна, а 
загальна здібність, яка базується на констеляції 
загального інтелекту, особистісних 
характеристик, здібностей до продуктивного 
мислення. Під креативністю вчений розуміє 
загострене сприйняття недоліків, білих плям у 
знаннях, дисгармонії. На його думку креативний 
процес поділяється на декілька етапів: 
сприйняття проблеми, пошук рішення, 
виникнення та формування гіпотез, перевірка 
гіпотез, їх модифікація та знаходження 
результату. Вчений вважає, що творчі імпульси 
людини перетворюються у творчий характер під 
впливом соціуму.  

На основі досліджень, які були присвячені 
природі виникнення креативності, встановлено, 
що навколишнє середовище грає виняткову роль 
у формуванні і прояві творчої особистості. На 
нашу думку, креативність властива кожній 
людині. Однак, негативним впливом середовища 
є заборони. Соціальні шаблони, тільки блокують 
прояви креативності. Позитивний вплив 
виявляється в тому, що оточуюче середовище 
підкріплює прагнення до творчості, до прояву 
креативності [13]. 

Ґрунтуючись науковому підході І. Воронюка 
та І. Міхіної, аналіз креативності здійснюється за 
чотирма основними аспектами:  

а) особистісному (самостійність, 
критичність мислення, альтернативність, 
асоціативність пам’яті, потреба в творчій 
діяльності, адекватна „Я”-концепція); 
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б) процесуальному (здатність до генерації 
нових ідей і варіантів розв’язку задач, гнучкість, 
здатність вирішувати проблему за допомогою 
загальних розумових операцій, комбінування, 
експериментування);  

в) результативному (новизна, 
оригінальність, осмисленість, конструктивність, 
економічність і простота рішення),  

г) інтерактивному (незалежність, 
доброзичливість, відкритість, безкорисливість 
спілкування). 

Аналізуючи результати власних досліджень 
– Х. Гарднер, В. Дружинін, А. Ростов, Е. Торренс 
прийшли до висновку, що у початковій школі 
спостерігається «спад» креативності. Це 
пов’язано з початком шкільного навчання, яке за 
своєю суттю є нормативним та регламентованим, 
а тому воно більше орієнтує на відтворення і 
засвоєння готових стандартів, ніж на їх 
перетворення й актуалізацію творчого 
потенціалу суб’єкта. 

На основі результатів дослідження 
Н. Лейтеса, А. Ліпкіної, В. Моляко 
О. Петровського, М. Поддьякова та ін. було 
розроблено прикладну схему розвитку 
креативності молодших школярів, яка поєднує в 
собі цілу низку внутрішніх (вікові та 
індивідуальні) і зовнішніх (соціальні та 
педагогічні) чинників.  

До внутрішніх було віднесено:  
Позитивні: 
а) вікові (рефлексія, внутрішній план дій, 

довільність, адекватна самооцінка, впевненість в 
своїх силах, цілеспрямованість, критичність 
мислення, саморозвиток (у грі, експерименті), 
високий рівень допитливості та загальної 
культури особистості);  

б) індивідуальні (природні передумови 
(загальна обдарованість, задатки), досвід 
(знання, вміння, навички), характерологічні 
особливості (самостійність, ініціативність, 
вольові якості), мотивація (саморегуляція)); 

Негативні: 
а) схильність до конформізму, різні форми 

тривожності, які посилюють переживання з 
приводу своєї екстравагантності або страх 
опинитись у ролі „білої ворони”, побоювання 
щодо можливого осуду з боку інших людей, 
надмірна критичність, психічна ригідність. 

Серед зовнішніх чинників креативності 
молодших школярів, насамперед, виокремлено: 

Позитивні: 
а) макросоціальні (вплив своєрідних 

особливостей національної культури, традиції і 
норми суспільної взаємодії);  

б) соціально-демографічні і соціально-
психологічні характеристики сім’ї (структура 
сім’ї, професія батьків, їх соціальний статус, 
гендерні особливості, креативність батьків, 

порядок народження дітей, різниця у віці між 
батьками, стиль сімейного виховання); 

в) система освіти (потенціал щодо створення 
креативного освітньо-виховного середовища); 

г) особистість творчого вчителя (гнучкість 
поведінки, самостійність, високий рівень 
розвитку професійної мотивації і емпатії, 
прагнення до особистісного зростання). 

Негативні: 
а) обмеження свободи дій, пасивність і 

догматизм оточуючих, стрес спричинений 
факторами оточуючого середовища) [6, с. 86-95]. 

Аналізуючи психологічний розвиток 
молодшого школяра, слід наголосити на тому, 
що в цьому віці яскраво виражені такі прояви 
креативності як: творчий пошук, добра пам’ять, 
добре розвинуте абстрактне мислення, діти дуже 
активні й завжди чимось зайняті, наполегливі в 
досягненні результату, в тій сфері яка їх 
цікавить, боляче сприймають суспільну 
несправедливість, хочуть навчатися і досягають 
у навчанні успіхів.  

Молодші школярі уміють фантазувати, 
критично оцінювати навколишню дійсність і 
прагнуть зрозуміти суть речей і явищ, ставлять 
багато запитань і зацікавленні в позитивних 
відповідях на них. Проявляють інтерес до 
читання, мають багатий словниковий запас, 
вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і 
сутністю, індуктивно і дедуктивно мислити, 
здійснювати логічні операції. Молодшим 
школярам з високим рівнем прояву креативності 
притаманне перебільшене почуття страху, 
емоційна залежність, емоційна незбалансованість 
порівняно [1]. 

Надзвичайно важко оцінити значення 
проявів креативності і в молодшому шкільному 
віці і тим більше передбачити їх подальший 
розвиток. Нерідко виявляється, що яскраві 
прояви креативності дитини є достатніми для 
початкових успіхів на деяких заняттях, не 
відкривають шлях до дійсних, соціально 
значущих досягнень. Однак, ранні ознаки 
креативності не можуть залишити байдужими 
батьків, педагогів – адже вони можуть вказати на 
причини дійсного таланту [2]. 

В умовах нинішнього реформування 
шкільної освіти в Україні постало завдання 
ґрунтовно з’ясувати особливості педагогічної 
діяльності, яка створювала б умови для суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, розвитку креативності 
школярів, забезпечувала б активний творчий 
характер їх учіння, особистісне зростання. 

Аналіз шкільної практики показав, що серед 
причин, які гальмують розвиток креативності 
молодших школярів передусім слід назвати 
відсутність організаційних умов для повноцінної 
життєдіяльності школярів, а саме, взаємодії в 
системі “вчитель - учні”. 
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Основу традиційної системи навчання 
складають “суб’єкт-об’єктні відносини”. 
Характерними ознаками традиційного уроку є 
переважне викладення його змісту самим 
учителем, який розкриває ті чи інші поняття у 
вигляді готових висновків. У цьому випадку учні 
сприймають на слух інформацію, фіксують 
основні положення, запам’ятовують, що, в свою 
чергу, призводить до відносної пасивності учнів. 
Вчитель, переважно вдається до авторитарного 
насаджування дисципліни. При цьому учень 
втрачає здатність до творчості, самостійність, 
відповідальність за свої вчинки. Таку ситуацію 
П. Блонський ще в 20-ті роки минулого століття 
назвав “антипсихологічною школою активного 
вчителя і пасивно-уважних дітей” [3]. 

Щодо негативних наслідків впливу на учнів 
авторитарного стилю керівництва, то початок їх 
вивченню покладено ще в 30-ті роки К. Левіном, 
Р. Уайтом, Р. Ліппітом. В проведеному ними 
експерименті виявились побічні негативні 
результати педагогічного авторитаризму: 
нездоровий психологічний клімат в класі та 
підвищений рівень дитячої агресії. Такої ж 
думки притримувався і класик вітчизняної 
педагогіки – В. Сухомлинський. Його висновки, 
по суті, дуже схожі на висновки зарубіжних 
колег. Всупереч пануючим на той час поглядам 
на розуміння взаємин “учитель-учень”, педагог-
гуманіст сформулював антропологічний підхід 
до виховання, підійшовши до дитини як до 
суб’єкта цього процесу. Дитина у Василя 
Олександровича – це незалежна особистість, 
котра висловлює свою особисту сутність у 
різноманітних видах діяльності. Кожен учень – 
це неповторна особистість, найвища цінність.  

Своєю науковою, а тим більш практичною 
діяльністю видатний педагог довів, що наказом, 
тиском, примусом неможливо створити 
особистість. Тому влада вихователя має полягати 
не в тому, щоб зламати, знеособити духовні сили 
дитини, а в тому, щоб “підняти, підтримати... 
утвердити почуття її гідності” тільки так, на його 
переконання “треба використовувати свою владу 
над дитиною” [11]. 

Розглянуті недоліки є досить типовими для 
традиційної системи навчання і потребують 
вирішення. 

Гуманістична парадигма сучасної системи 
загальної середньої освіти прийшла на зміну 
авторитарній парадигмі і передбачає розкриття 
людини як унікальної цілісної особистості, що 
розвивається у процесі активної реалізації свого 
творчого потенціалу в системі взаємодії з 
іншими людьми. Ключовими поняттями 
гуманності виступають такі поняття, як турбота, 
взаєморозуміння, взаємоповага, взаємодія. 
Формування цих понять у навчально-виховному 
процесі є головною метою сучасної системи освіти. 

Практика показує, що педагог – це творча 
професія і педагогічна діяльність завжди 
відзначається унікальністю, оригінальністю та 
неповторністю. Творче співробітництво вчителя з 
учнем є найбільш високим рівнем 
співробітництва, адже воно дозволяє реалізувати 
його учасникам свої внутрішні резерви у 
повному обсязі. Установка на творчість 
реалізується лише у тому випадку, коли 
спеціально організуються форми співробітництва 
вчителя і учня. Все частіше в педагогіці та 
психології педагогічну діяльність спрямовану на 
співробітництво розглядають як допомогу або як 
фасилітацію. 

Оскільки наше дослідження стосується 
загальноосвітньої школи, то ми вважаємо за 
доцільне висвітлити саме феномен “педагогічної 
фасилітації”. 

Витоки педагогічної фасилітації лежать в 
особистісно-орієнтованій взаємодії. Тому, 
розглядаючи цей феномен, ми звертаємося до 
гуманістичного напряму і до тих вчених (перш за 
все до А. Маслоу та К. Роджерса), які визначили 
фасилітаційну функцію навчання. 

Центральною гіпотезою підходу 
К. Роджерса є те, що індивідуум в самому собі 
може знайти величезні ресурси для 
самопізнання, зміни Я-концепції, 
цілеспрямованої поведінки, а доступ до цих 
ресурсів можливий лише при дотриманні трьох 
умов, сприятливих для створення певної 
фасилітаційої психологічної атмосфери. Цими 
умовами, на думку науковця, є конгруентне 
самовираження в спілкуванні, достовірність, 
щирість; безумовне позитивне відношення і 
ухвалення інших; активне емпатійне слухання і 
розуміння. 

Таким чином, якщо застосувати цю гіпотезу 
до освітнього процесу, то для того, щоб 
активізувати розвиток креативності учня 
молодшого шкільного віку, необхідно створити 
особливу психологічну атмосферу, яка 
сприятиме прояву особистої активності або, 
іншими словами, здійснити фасилітаційну 
взаємодію. Слід зазначити, що фасилітаційний 
педагогічний вплив надає не лише педагог на 
учня, але й учень на педагога, оскільки, 
фасилітиційна взаємодія передбачає емоційний 
зв’язок всіх учасників процесу. 

Згідно підходу К. Роджерса, основними 
установками учителя-фасилітатора стають 
«відвертість» (здатність відкрито виражати і 
транслювати власні думки і переживання в 
міжособистісному спілкуванні з учнями); 
«ухвалення», «довіра» (внутрішня упевненість 
вчителя в можливостях і здібностях кожного 
учня або «педагогічний оптимізм», опора на 
позитивні якості вихованця); «емпатичне 
розуміння» (бачення вчителем внутрішнього 
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світу і поведінки кожного учня ніби його очима) 
[9]. 

Проблема педагогічної фасилітації 
висвітлена у дослідженнях, Є. Кузнєцової, 
П. Лушина, А. Орлова, З. Ржевської, 
С. Ромашиної, С. Смірнова, О. Шахматової. 

На основі наукових доробок П. Лушина, 
нами були сконструйовані наступні визначення 
педагогічної фасилітації:  

1) “така форма педагогічного впливу, за якої 
учень, на рівновагу вчителеві, постає 
саморегулюючою особистістю, а тому результат 
як педагогічної, так і учбової діяльності залежить 
від обох суб’єктів”; 

2) “екологічно витримана форма 
особистісної зміни в освітньому контексті”; 

3) “здатність керувати процесами соціальної 
самоорганізації в умовах певної невизначеності, 
тобто ситуації, коли наявних знань (як збоку 
педагога, так і з боку учнів і їх батьків) 
недостатньо для вирішення питань щоденної 
життєвої практики” [4, с. 295]. 

Педагогічна фасилітація О. Шахматовою 
визначена, як посилення продуктивності освіти 
(навчання, виховання) і розвиток суб’єктів 
педагогічного процесу за рахунок особливого 
стилю міжособової взаємодії і якостей особи 
педагога [12]. 

Основне завдання учителя-фасилітатора, за 
твердженням А. Орлова, - це стимулювання і 
ініціація (фасилітація) осмисленого навчання. 
Вчений, аналізуючи обставини, що ускладнюють 
роботу вчителя, услід за К. Роджерсом, 
висловлюється про необхідність перенести 
акцент в учбовому процесі з викладання на 
навчання, тобто, організувати саме викладання 
не як трансляцію інформації, а як активізацію 
(фасилітацію) процесів осмисленого навчання. 
Перенесення акценту з викладання на 
фасилітацію навчання розглядається як справжня 
реформа освіти [10, с. 21-24]. 

На думку П. Лушина, перед учителем-
фасилітатором стоять наступні завдання: сприяти 
активності і самостійності учасників учбового 
процесу; допомога учням в усвідомленні та 
розумінні власної позиції та позиції інших; 
відстежння процесу засвоєння, акцентуація в 
ньому моментів напруги і проривів; відстеження 
якості отриманих результатів. Все це, на нашу думку і 
сприятиме розвитку креактивності в молодшому 
шкільному віці під час навчаня та виховання. 

Щодо фасилітативних навичок, то П. Лушин 
вказує на такі, як: створення атмосфери 
абсолютного позитивного визнання, активне слухання, 
управління груповою динамікою [5, с. 7]. Створення 
фасилітатором атмосфери абсолютного позитивного 
визнання, на думку науковця, відбувається за 
рахунок уважного вислуховування учнів, намагання 
зрозуміти, що стоїть за кожним дитячим висловом. 

Фасилітатор має бути щирим і природним 
(конгруентним) в своїх проявах, реакціях. Така поведінка 
фасилітатора сприяє подоланню учнями бар’єру 
спілкування з ним як з викладачем. Одночасно з цим, 
фасилітатор конструює проблемне інтелектуальне 
середовище. Напруга, що породжується цим 
середовищем, підштовхує учнів до вирішення 
проблеми, проявів творчості, а комфорт від позитивного 
визнання полегшує їм цю роботу.  

П. Лушин стверджує, що опановуючи 
навичками фасилітації і застосовуючи їх в групі, 
учитель-фасилітатор дуже скоро може помітити, що 
його учні звикають до розподіленого з ними 
контролю і теж починають застосовувати 
фасилітативну техніку. Діти вчаться 
фасилітирувати (допомагати) іншим і собі, 
переймаючи навички фасилітації від фасилітатора. 
Вони стають активнішими, самостійнішими, виявляють 
зацікавленість, ініціативу, творчість [5]. 

О. Шахматова, вивчаючи психологічні 
особливості педагогічної фасилітації, вказує на три 
основні якості особистості педагога-фасилітатора, до 
яких відносить аттрактивність, толерантність та 
ассертивність. Аттрактивність розглядається як 
устремління людини до позитивного відношення до 
неї з боку інших людей, яке базується на власному 
позитивному почутті до цих людей. Її формуванню 
здебільшого сприяє емпатія. Педагогічну 
толерантність О. Шахматова визначає як уміння без 
роздратування та ворожості відноситися до думок, 
поглядів, звичок інших людей, бути терпимим. 
Ассертивність – комплексне прочуття впевненості у 
собі, у власних силах. [12]. 

Основним завданням педагогічної 
фасилітації, є створення неформальної 
атмосфери, що сприяє пізнавальній активності 
учнів, вони відчувають свою причетність до 
процесу навчання, відповідальність за результати 
навчання, що в свою чергу сприяє розвитку їх 
творчим здібностям. 

Висновок. З огляду на вищесказане, ми 
зробили спробу представити модель розвитку 
креативності молодших школярів узявши за 
основу логіку розвитку відкритої, здатної до 
самоорганізації системи, в умовах фасилітації. 
Яка створює ситуацію невизначеності стимулює 
молодших школярів до творчості. Педагогічна 
фасилітація відкриває дітям шлях до пізнання 
свого „Я”, допомагає усвідомити власну 
значущість та унікальність за допомогою 
спільного із вчителем пошуку й відкриття ще 
нереалізованих можливостей і цінностей. Чим 
вище здатність вчителів до фасилітації навчання, 
тим більш індивідуалізованим, 
диференційованим і творчим є їх підхід до учнів, 
тим більше уваги вони приділяють 
переживанням учнів і частіше вступають з ними 
в діалог, що сприяє актуалізації творчого 
потенціалу суб’єкта. 
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ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ 
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Ольга РАДУЛ (Кіровоград) 

У статті розглядаються спільні й відмінні риси природовідповідного виховання дітей у народній педагогіці та 
педагогічних поглядах В. Сухомлинського. 

Ключові слова: природовідповідність, В. Сухомлинський, народна педагогіка. 
В статье рассматриваются общие и отличительные черты природосообразного воспитания детей в народной 

педагогике и педагогических взглядах В. Сухомлинского. 
Ключевые слова: природосообразность, В.Сухомлинский, народная педагогика. 

Відомо, що на В. Сухомлинського велике 
враження справила праця Г. Волкова про 
народну педагогіку чувашів. В одному з листів 
до Г. Волкова В. Сухомлинський висловив думку 
про написання книги про народну педагогіку 
українців: «Під враженням і безпосереднім 
впливом вашої книги я задумав написати книгу 
про українську народну педагогіку. Не знаю, що 
вийде. Збираю матеріал. … Гадаю, що на цю 
роботу піде років п’ять» [4, с. 32]. Однак, ця ідея 
не втілилася повністю у життя, окремої книги з 
народної педагогіки українців, написаної 
В. Сухомлинським, світ не побачив. Водночас, 
усі праці нашого земляка насичені елементами 
народного виховання. 

Педагогічну творчість В. Сухомлинського з 
народною педагогікою пов’язує, насамперед, 
принцип природовідповідності виховання, 
використання фольклору у вихованні дітей, 
зокрема, казки. Зрозуміло, що народна педагогіка 
і педагогічні ідеї В. Сухомлинського мали різне 
підгрунтя, передбачали різні цілі виховання. 

Спільність ідей народної педагогіки і 
поглядів В. Сухомлинського на 
природовідповідне виховання полягає, 
передусім, у тому, що велике значення 
надавалося вихованню дитини у природі і через 
природу. 

Народна педагогічна культура віками 
накопичувала досвід виховання наступних 
поколінь, який безпосередньо виводився із 
реального життя. Усе життя наших пращурів 
було тісно пов’язане з навколишньою природою, 
яка впливала на розвиток суспільства в цілому та 
виховні процеси зокрема. 

Природа для давніх слов’ян була не просто 
місцем проживання, джерелом і важливим 
фактором життєдіяльності: кожна людина 
відчувала себе органічною частиною близького й 
віддаленого оточення, а природа, зі свого боку, 
уявлялася природним продовженням людини. 
Все, щоб не робила людина, прямо чи побічно 
узгоджувалося з природою, її законами. Все 
спиралося на досвід, здобутий від зв’язків із 
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природою. Все мало на меті привернути до себе 
природні явища і себе пристосувати до них.  

Практично все життя людини мало 
природовідповідний характер. Всепоглинальне 
єднання слов’ян із природою уособлювало й 
розвивало язичництво, яке й після поширення 
християнства продовжувало мирно співіснувати 
з ним. Наголосимо, що для наших пращурів не 
було неживої природи. Вся природа загалом, 
кожний її об’єкт і представник, кожне природне 
явище мали душу і відповідні одухотворені риси 
і якості, власний характер, норов і звички. Все це 
не просто накладало відбиток на відношення 
людини до природи, а сама людська сутність, 
смисл земного існування кожного індивіда, його 
місце у природній системі визначалися з позицій 
світової гармонії і створеного природою 
нерукотворного порядку. 

Виховання дітей відбувалося у природі і 
через природу. Метою народного виховання 
було не набуття знань для панування над 
природою, а осягнення мудрості природного 
порядку та існування в гармонії з ним. 

Тісний зв’язок народного життя з 
природним середовищем сприяв виділенню в 
народній педагогіці природовідповідності 
виховання як найважливішого принципу. 
Дослідник народної педагогіки білорусів 
В. Болбас [2] наголошує, що наслідування цього 
принципу в традиційній педагогічній культурі 
багатоаспектне і більш ширше, ніж у науковій 
педагогіці. Існувало переконання про 
досконалість, розумність природи, зокрема, й 
природи людини. Людина відчувала себе 
частиною космосу. Порушувати визначені 
природою взаємозв’язки і взаємини не можна. 
Принцип природовідповідності вимагав 
органічного зв’язку, єдності людського 
існування з живою і неживою природою, яка, зі 
свого боку, виступала виховною школою. 

В. Сухомлинський, як і наші далекі 
пращури, вважав, що першою книгою дитини 
повинна бути книга природи. У творі «Серце 
віддаю дітям» він наголошував, що людина 
завжди була і залишається сином природи, і те, 
що її поріднює з природою, повинно 
використовуватися для її залучення до багатства 
духовної культури. Світ, що оточує дитину, – це 
насамперед світ природи з безмежним 
розмаїттям явищ, невичерпною красою. Саме у 
природі міститься вічне джерело дитячого 
розуму, мови, уявлень [5, с. 56]. 

Першим кроком у вивченні природи є 
спостереження дітей за її явищами, за життям 
рослинного і тваринного світу. В цьому ми також 
вбачаємо спільність ідей народної педагогіки та 
поглядів В. Сухомлинського на 
природовідповідне виховання, хоча цілі, 
звичайно, були різними. 

Спостереження за явищами природи у 
наших пращурів зумовлювалися залежністю 
життя, добробуту від природи. Саме це 
спричиняло те, зауважував дослідник народних 
поглядів О. Афанасьєв (ХІХ ст.) [1], з якою 
увагою давній слов’янин повинен був слідкувати 
за її різноманітними явищами: придивлятися до 
руху небесних світил, до їхнього блиску і 
згасання, до кольору зорі і хмар, прислухатися до 
ударів грому і подиху вітрів, помічати скресання 
річок, розпускання і цвітіння дерев, приліт та 
відліт птахів тощо. Людина прагнула зрозуміти 
між ними взаємний зв’язок та шукала в них 
знаки майбутньої зміни погоди, наближення 
весни, літа, осені й зими, передбачити спеку чи 
холоди, посуху чи зливи, урожай чи недорід. Не 
знаючи природних законів, народ не міг 
зрозуміти, чим спричинені певні наслідки, він 
бачив тільки те, що між різними явищами і 
предметами існує якийсь зв’язок. 

Дитина дошкільного та молодшого 
шкільного віку також не розуміє причинно-
наслідкових зв’язків, що існують у природі. 
Перш ніж їх розуміти, зауважує 
В. Сухомлинський, людина повинна пройти в 
дитинстві період розумових вправ, які являють 
собою бачення предметів і явищ природи [5, 
c. 103]. Тому першою школою для шестирічок 
педагог обрав виноградну алею, що росла на 
шкільному подвір’ї і поступово уводив дітей у 
навколишній світ. Мету такої школи він убачав у 
тому, щоб діти щодня відкривали в ньому щось 
нове, робили нове відкриття у навколишньому 
світі, щоб кожний новий крок був подорожжю до 
джерел мислення і мови – до чудової краси 
природи.  

Про зміст спостережень за природою 
молодших школярів свідчать такі теми занять у 
початковій школі Павлиша часів 
В. Сухомлинського: «Пробудження природи від 
нічного сну», «Як квіти зустрічають схід сонця», 
«Як ховаються від негоди метелики», «Промені 
сонця грають у краплях роси», «Які птахи 
першими зустрічають сонце в селі і в степу», «Як 
співає жайворонок», «Як навесні прокидається 
життя в лісі», «Як ліс готується до зимового 
сну», «Як ластівка будує гніздо», «Як 
наближається гроза» тощо [6, с. 540]. 

Серед природи дитині треба дати 
можливість послухати, подивитися, відчути. 
Звертаючись до вчителів початкової школи, 
В. Сухомлинський закликав: ідіть у поле, в парк, 
пийте із джерел думки, і ця жива вода зробить 
ваших вихованців мудрими дослідниками, 
допитливими людьми і поетами. Краса природи 
загострює сприйняття, пробуджує творчу думку, 
наповнює слово індивідуальними 
переживаннями [5, c. 107]. 
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Народно-педагогічні погляди та ідеї 
В. Сухомлинського на природовідповідне 
виховання поєднувало й надання великого 
значення почуттям, емоціям у формуванні дітей. 

У народній педагогічній системі імпліцитно 
містяться висновки про важливу роль почуттів 
людини у формуванні поведінки людини. 
Народна мудрість підсвідомо передбачила 
висновки сучасних вчених про те, що розвиток 
другої сигнальної системи (словесно-знакової) 
значною мірою залежить від діяльності першої 
(образно-художньої). Тому розвитку образно-
художнього мислення надавалося великого 
значення на всіх періодах дитинства. Цьому 
допомагали, з одного боку, фольклор, а з іншого 
– навколишня природа. Краса природи, 
доцільність і гармонійність її явищ наповнювали 
виховний ідеал добротою, гуманізмом, 
своєрідним ліризмом душі. 

В. Сухомлинський науково доводив що 
думка молодших школярів невіддільна від 
почуттів і переживань. Він наголошував, що 
вимога емоційної насиченості процесу навчання, 
особливо сприйняття навколишнього світу, 
висувається законами розвитку дитячого 
мислення. «С эмоциональностью связаны и 
физиологические процессы, которые происходят 
в детском мозгу: в моменты напряженности, 
подъема, увлеченности происходит усиленное 
питание клеток коры полушарий. Клетки в эти 
периоды расходуют много энергии, но в то же 
время и много получают ее от организма» [5, 
с. 104]. 

Василь Олександрович був переконаний у 
тому, що процес пізнання навколишньої 
дійсності є незамінним емоційним стимулом 
думки, який є дуже важливим для дитини 
дошкільного і молодшого шкільного віку. Як 
важливо, щоб перші наукової істини дитина 
пізнавала у навколишньому світі, щоб джерелом 
думки були краса і невичерпна складність 
природних явищ. «Тонкость чувств и 
переживаний, чуткая эмоциональная реакция на 
глубину, мудрость мысли – эти черты духовного 
мира человека были бы совершенно 
недостижимы, если бы с малых лет он не 
воспитывался среди природы» [5, с. 57]. 

Отже, природа є джерелом і водночас світом 
«дитинства думки» [6, с. 539]. Природа є 
колискою дитячої думки і треба прагнути, щоб 
кожна дитина пройшла школу дитячого 
мислення. 

Підґрунтям розумової діяльності є уміння 
спостерігати і уявляти. На початку розумової 
діяльності, наголошує В. Сухомлинський, 
мислительні процеси повинні якомога тісніше 
пов’язуватися з живими, яскравими, наочними 
предметами навколишнього світу.  

Дитяче бачення світу є своєрідною 
художньою творчістю. Дитина баче живий образ, 

потім уявляє, створює цей образ у своїй уяві. 
Бачення реального образу і створення 
фантастичного образу в уявленні – у цих двох 
сходинках розумової діяльності немає 
суперечностей. Дитина мислить образами і 
створює власну казку. Фантастичний образ казки 
сприймається, розуміється дитиною і 
створюється нею ж як яскрава реальність. 
Створення фантастичних образів є найбільш 
сприятливим грунтом для розвитку паростків 
думки. 

У школі під голубим небом 
В. Сухомлинського діти вчилися спостерігати і 
створювати власні образи, власні казки. Зокрема, 
білі пухнасті хмари були для дітей світом 
неймовірних відкриттів. У їх чудернацьких 
формах, що швидко змінювалися, діти бачили 
тварин, казкових велетнів. Кожне нове відкриття 
набувало казкових форм. Казкові образи 
допомагали дітям відчувати красу рідної землі. 

Образність думки притаманна й давнім 
людям. Так, колись у давні часи хмара на небі 
уявлялася людям килимом-самольотом, птахом, 
чудесним крилатим конем, летючим кораблем. 

У школі природи шестирічний павлиський 
хлопчик уявив хмару чабаном у солом’яному 
капелюсі, який спирався на палку, з отарою 
овець, попереду якої баран з крутими рогами і 
ягнятами. Іншій дитині уявилася копна сіна із 
двома пастухами з вилами. Так само і в народній 
педагогіці, у фольклорі дощові хмари 
уподібнювалися бику і корові. Зокрема, це 
підтверджують загадки східнослов’янських 
народів: «Тур ходит по горам, а турица по 
долам» [1, c. 210]. 

Спостереження дітей за природою та 
виявлення їх у казкових образах водночас 
сприяли й розумінню вчителем індивідуального 
світу дитини, її розумових здібностей. 
В. Сухомлинський писав: «Я вижу, что у одного 
ребенка поток мыслей течет бурно, 
стремительно, рождая все новые образы, у 
другого – как широкая, полноводная, могучая, 
таинственная в своих глубинах, но медленная 
река. Даже незаметно, есть ли у этой реки 
течение, но оно сильное и неудержимое. Его не 
повернуть в новое русло…» [5, с. 101]. 

Загальновідомо, що красу природи 
допомагає зрозуміти музика. В. Сухомлинський 
бачив одне із важливих завдань виховання дітей 
у тому, щоб сприйняття музичних творів 
чергувалося із сприйняттям того фону, на якому 
людина може зрозуміти, відчути красу музики – 
«тишини полей и лугов, шелеста дубравы, песни 
жаворонка в голубом небе, шепота созревающих 
колосьев пшеницы, жужжания пчел и шмелей» 
[5, с.132–133]. Педагог прагнув слуханням 
дітьми музики, насамперед, показати, що 
джерелом краси мелодії, створеної 
композиторами, є краса навколишнього світу. 
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Відповідно, вчителем підбиралися класичні 
музичні твори, в яких у яскравих образах, 
зрозумілих дітям, передано те, що діти чули 
навколо себе: щебетання пташок, шелест листя, 
рокотання грому, журчання струмка, завивання 
вітру: «Політ шмеля» із опери «Казка про царя 
Салтана» М. Римського-Корсакова, «Осіння 
пісня (Жовтень)» П. Чайковського, мелодії 
Е. Гріга, Ф. Шуберта, Ф. Шумана та ін. [5, 
с. 138]. 

Відомо, що перш ніж вийти у світ, праця 
В. Сухомлинського «Серце віддаю дітям» кілька 
років рецензувалася. Педагогу закидали, що у 
його творі мало показано суспільство [3], 
виховання зосереджено на природі, пізнанні 
навколишнього світу. Однак, з одного боку, 
шестирічні діти ніколи не відчували себе 
ізольованими від суспільства: вони жили у своїх 
сім’ях і поділяли з батьками усі турботи 
тогочасного життя; крім того життя у селі ніколи 
не буває замкненим. З іншого боку, шестирічний 
вік дуже важливий у розвитку саме емоцій, 
образного мислення дитини, що розвиває 
розумові здібності дитини,  формує моральні 
поняття і правила. 

Сам В. Сухомлинський у передмові до своєї 
праці писав, що не всі моральні і політичні ідеї, 
які доступні юнакам, або навіть підліткам 
можуть бути доступними малій дитині. 
Поспішати з поясненням істин, які не можуть 
бути зрозумілими через особливості віку, не 
можна. Першим кроком у патріотичному 
вихованні дітей педагог уважав природу – 
дерева, квіти, птахи, синє небо рідної землі, а 
також казку [5, с. 37]. 

Можливо, ідеї виховання молодшого 
школяра у природному середовищі у 
В. Сухомлинського виникли внаслідок вражень 
від своєї першої учительки. У новому прочитанні 
книги «Серце віддаю дітям» містяться спогади 
В. Сухомлинського про першу вчительку: «…не 
забуду того дня, когда я сам впервые переступил 

порог школы вихрастым мальчиком, когда 
первая моя учительница Прасковья Алексеевна 
повела нас, малышей, в луг и открыла 
удивительный мир – жизнь муравейника…» [5, 
c. 81].  

Навчання Василя Олександровича у 
початковій школі припало на 20-і роки 
ХХ століття. У цей час навчання відбувалося за 
комплексними програми, цілями яких було 
подолати відрив школи від життя, пов’язати 
навчання (особливо у початковій школі) із 
сезонними явищами, розвинути творчі сили 
дітей, їх активність. Ймовірно, перша вчителька 
В. Сухомлинського не тільки притримувалася 
положень програми, а й сама була небайдужою 
до дітей і до навколишньої природи, оскільки 
зуміла залишити про себе добрі спогади.  

І сьогодні є важливою творча праця саме 
першого вчителя дитини. Творчо працюючим 
вчителям початкової школи вдається 
реалізовувати народно-педагогічні ідеї та 
погляди В. Сухомлинського на виховання дітей у 
природі та за допомогою природи, розвиваючи 
розумові, естетичні, моральні риси школярів. 
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ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Сергій РАДУЛ (Кіровоград) 
У статті розкривається зміст поняття міжкультурна компетентність в процесі професійної підготовки вчителя 

іноземної мови. Визначено основні складові компоненти міжкультурної компетентності: когнітивний; культурологічний; 
мотиваційний. Розглянуто ідеї Василя Сухомлинського щодо змісту та розвитку міжкультурної компетентності вчителя 
іноземної мови. Також представлено погляди вченого на значення культури та іноземної мови в процесі навчання та 
виховання.  

Ключові слова: міжкультурна компетентність, культура, іноземна мова, культурологічний підхід, учитель. 
В статье раскрывется содержание понятия межкультурная компетентность в процессе профессиональной 

подготовки учителя иностранного языка. Определены основные составляющие компоненты межкультурной 
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компетентности: когнитивный, культурологический, мотивационный. Рассмотрены идеи Василия Сухомлинского о 
содержании и о развитии межкультурной компетентности учителя иностранного языка. Также представлены взгляды 
ученого на значение культуры и иностранного языка в процессе обучения и воспитания. 

Ключевые слова: межкультурная компетентность, культура, иностранный язык, культурологический поход, учитель. 
Актуальність дослідження. Проблема 

підготовки педагогічних кадрів нової генерації в 
контексті гуманізації і демократизації освіти в 
Україні постає сьогодні особливо гостро й 
пов’язана з тенденціями розвитку світового 
співтовариства. В умовах нової освітянської 
парадигми, підготовка вчителів іноземної мови 
нового типу стає найважливішою умовою 
відродження не тільки освіти, але й усієї 
вітчизняної культури, її інтеграції в європейське 
співтовариство. Тому, за таких умов великого 
значення набуває проблема професійної 
підготовки вчителя іноземної мови до участі в 
різного роду міжкультурної взаємодії. 

Підготовка сучасного вчителя іноземної 
мови в європейських країнах, в тому числі в 
Україні повинна носити виражений 
культурологічний характер і бути спрямованою 
на формування здібностей адаптивної поведінки 
в спілкуванні з носіями культури країни, мова 
якої вивчається, а також формування на основі 
знання мови ментальності, стилю поведінки, 
традицій і звичаїв народу. Виходячи з завдань 
підготовки фахівців педагогічної професії у 
сфері іншомовної освіти, важливо розглядати 
формування у студентів міжкультурної 
компетентності, як невід’ємної частини 
професійної компетентності вчителя іноземної 
мови. 

Педагогічні, публіцистичні та літературні 
праці, учительський досвід В. Сухомлинського 
справив величезний вплив на практичну 
діяльність школи, збагатили педагогіку України 
новими положеннями і думками, які не втратили 
актуальності і в наш час і знайшли своє 
відзеркалення в заявленій нами проблематиці. 
Слід відзначити, що до питань професійної 
підготовки вчителя у процесі вивчення 
педагогічної спадщини В. Сухомлинського 
займалося багато вчених як України, так і Росії. 
Зокрема, це наукові праці С. Білецької, І. Зязюна, 
Т. Когачевської, А. Луцюка, І. Наливайко, 
О. Сухомлинської, К. Юр’євої та ін.. 

Мета статті – розкрити особливості 
міжкультурної компетентності вчителя 
іноземних мов, ґрунтуючись на спадщині 
В. Сухомлинського. 

Завдання: 
1. Дослідити зміст міжкультурної 

компетентності вчителя іноземної мови; 
2. Висвітлити ідеї В. Сухомлинського 

щодо розвитку міжкультурної компетентності. 
Виклад основного матеріалу. Поглиблення 

міжкультурної підготовки необхідно розглядати 
в єдності педагогічних, психологічних, 
лінгвістичних, дидактичних, методологічних 

принципів і вважати одним із повних 
компонентів професійної готовності 
майбутнього вчителя іноземної мови до 
педагогічної діяльності. Таким чином, підготовка 
вчителя з іноземної мови, включає студента в 
діяльність, в процесі виконання якої він розвиває 
різні види компетентності, в тому числі і 
міжкультурну. 

Формування міжкультурної компетентності 
в процесі професійної підготовки вчителів 
розглядають як педагогічний процес, коли існує 
реальний взаємозв’язок між змістом 
повідомленої інформації про національно-
культурні особливості та практичного 
застосування цієї інформації у різних формах та 
видах комунікативної діяльності.  

У педагогічній науці міжкультурна 
компетентність – є однією з найважливіших 
навичок підготовки висококваліфікованого 
конкурентоздатного фахівця, налаштованого на 
міжкультурне спілкування та здатного 
працювати в умовах культурного різноманіття. 
Міжкультурна компетентність в процесі 
професійної підготовки вчителя іноземної мови 
передбачає якісні зміни у його ставленні до 
світоглядних домінант життя і процесу навчання 
в університеті на підставі становлення адекватної 
ціннісної картини світу, усвідомлення 
пріоритетної ролі міжкультурного спілкування в 
полікультурному освітньому просторі. 

У вітчизняній науці міжкультурна 
компетентність почала широко застосовуватися 
на початку ХХІ століття. І визначалася як 
здібність особистості добиватися розуміння в 
процесі взаємодії з представниками іншої 
культури з використанням компенсаторних 
стратегій для попередження конфліктів [3]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури 
свідчить про те, що як вітчизняні, так і зарубіжні 
дослідники у галузі педагогіки, соціології, 
культурології, психології, лінгвістики, філософії 
та освіти виявляють підвищений інтерес до 
різних аспектів міжкультурної компетентності.  

Таким чином, ми розглядаємо міжкультурну 
компетентність –як інтегральну особистісну 
характеристику, яка проявляється в стійкості 
мотивації до вивчення та порівняння культури 
рідної та країни мову якої вивчаєш (мова, 
традиції, цінності, мистецтво, поведінка), в 
знаннях, уміннях та навичках, які необхідні для 
ефективної міжкультурної взаємодії, в існуючій 
системі цінностей та в готовності до постійного 
оновлення міжкультурного досвіду. 

На основі проведеного нами аналізу ми 
виділили такі основні компоненти міжкультурної 
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компетентності: когнітивний; культурологічний; 
мотиваційний. 

Приймаючи до уваги думки видатних 
російських вчених – Н. Кузьміної та 
А. Маркової, ми прийшли до висновку, що 
оволодіння міжкультурною компетентністю 
можливо при умові взаємодії наповнених 
загальнокультурним, міжкультурним та 
культурно-специфічним змістом базових 
структур особистості в поєднанні з: когнітивною 
(сформованості мовленнєвої діяльності – 
лінгвістичні вміння, гностичні (професійні 
психолого-педагогічні знання – знання предмета, 
способів педагогічної комунікації, психологічних 
особливостей учнів, самопізнання своєї 
особистості і своєї діяльності), проективні, 
інформаційні та організаторські здібності, 
уміння конструювати та організовувати власну 
професійну діяльність); культурологічною 
(здійснюється орієнтація в соціокультурній та 
міжкультурній сферах, відбувається осмислення 
культурних, соціальних та політичних явищ як в 
Україні так і за кордоном, здатність до діалогу як 
способу ставлення до культури та суспільства, 
вміння співставляти власну культуру з іншими 
культурами та використовувати здобуті вміння 
та навички у професійній діяльності); 
мотиваційною (готовність до ділового та 
професійного спілкування із зарубіжними 
партнерами, комунікаторами). 

Ми вважаємо, що сформована міжкультурна 
компетентність вчителя – є важливим 
результатом університетської освіти, базовим 
показником його якості в контексті глобальних 
тенденцій інтеграції освітнього простору у 
сучасному світі; виступає інтегративною 
професійно-особистісною якістю, яка синтезує 
сукупність знань (лінгвістичних, 
соціокультурних, професійних, 
культорологічних), умінь (вербальної, 
невербальної, паравербальної комунікації, 
загальнокультурних та культурноспецифічних) 
та орієнтацій (лінгвокраїнознавчих, 
пізнавальних, лінгвістичних, предметних, 
поведінкових, орієнтацій на комунікацію) на 
змістовній основі продуктивної реалізації 
функціонала «діалога культур» як освітнього 
мета принципу; передбачає розвинену готовність 
вчителя до участі в міжкультурній комунікації, у 
тому числі на професійному рівні [7]. 

Формування міжкультурної компетентності 
майбутнього фахівця повинно здійснюватися не 
лише на засадах компетентісного підходу, а й 
підсилюватися культурологічним підходом. 
Який, в свою чергу, має суттєве значення для 
визначення шляхів і тенденцій розвитку 
міжкультурної компетентності майбутнього 
фахівця. Культурологічний підхід виступає 
засобом реалізації культурознавчої освіти, 

завданнями якої при навчанні іноземним мовам 
є: розвиток культури; сприйняття сучасного 
багатомовного світу; комплексний 
білінгвістичний і полікультурний розвиток 
мовної особистості студентів; розвиток у них 
поліфункціональної соціокультурної 
компетенції; у стратегіях соціокультурного 
пошуку в незнайомих культурних 
співтовариствах; у виборі культурно прийнятних 
форм взаємодії з людьми в умовах сучасного 
міжкультурного спілкування; розвиток умінь 
опису рідної культури в термінах, зрозумілих для 
членів міжнародних співтовариств; навчання 
технологіям захисту від культурного вандалізму, 
культурної асиміляції, культурної дискримінації; 
створення умов для культурної творчості. 
Міжкультурна компетентність передбачає 
позитивне ставлення до мови та культури інших 
народів, усвідомлення цінностей своєї і іншої 
культури, а також здібності учасників ефективно 
включатися в діалог культур. 

Велика заслуга в реалізації 
культурологічних знань у процесі професійної 
підготовки вчителя належить – 
В.О. Сухомлинському.  

У 1966 р. В. Сухомлинський розпочав 
працювати над книгою про педагогічну культуру 
вчителя, яку він присвятив вірному другові й 
колезі – своїй дружині Ганні Іванівні. Цінним у 
книзі «Педагогічна культура» є те, що в ній 
ідеться про педагогічну систему Василя 
Олександровича, яка охоплює всю 
багатогранність, сукупність методів і прийомів 
виховного вплину особи педагога на колектив і 
вихованця з метою всебічного, гармонійного 
розвитку особистості.  

Свій педагогічний досвід з питань 
професійної підготовки вчителя 
В. Сухомлинський проаналізував у 
широковідомих книгах «Павлиська середня 
школа», «Серце віддаю дітям», «Як виховати 
справжню людину», «Сто порад учителеві», 
«Розмова з молодим директором школи» і в 
дисертаційному дослідженні «Директор школи – 
керівник навчально-виховною роботою» (рос. 
мовою, 1955), що є скарбницею ідей про 
педагогічну майстерність учителя, а ще в «Листі 
дочці» – своєрідному гімні його праці. Дуже 
часто свої роздуми й судження видатний педагог 
вміщував на сторінках періодичних педагогічних 
видань, скажімо, в газеті «Кіровоградська 
правда» («Краща вчителька», 1948; 
«Майстерність», 1949; «Майбутні вчителі», 1950; 
«Моральне обличчя вчителя», 1954; «Високе 
покликання педагога», 1955 та ін.). У книзі 
«Розмова з молодим директором школи» 
міститься окремий параграф під назвою 
«Педагогічна культура вчителя», де 
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В. Сухомлинський обґрунтовує складові частини 
цієї культури. 

Згідно ідей видатного педагога – культура є 
потужним чинником соціального розвитку, 
впливає на всі сфери суспільної та 
індивідуальної життєдіяльності: працю, побут, 
дозвілля, мислення, спосіб життя суспільства й 
особистості, – бо неможливо подолати 
економічні труднощі без духовної культури нації 
й без сформованого на цій основі свідомого 
громадянина, а отже, й без основних чинників і 
першого, і другого – відповідного змісту освіти і 
культури вчителя. 

В. Сухомлинський добре розумів, яке 
велику значення для школи має вчитель з високо 
розвинутою культурою. Причому він не міг 
погодитися з тією традицією, яка склалася в 
педагогічній теорії і практиці, – обмежувати 
питання професіоналізму вчителя лише його 
професійними знаннями, уміннями і навичками. 
Такий учитель може непогано виконувати свої 
обов’язки. Але, коли йдеться про виховання, 
цього занадто мало: цей процес вимагає 
насамперед усебічно розвиненої особистості. 
Саме в цьому полягає специфіка педагогічної 
праці. Метою директорської діяльності Василя 
Олександровича було створення вчительського 
колективу і загалом школи високої педагогічної 
культури. Він увів поняття «педагогічна 
культура» вчителя в теорію виховання й 
намагався розкрити зміст і структуру цього 
поняття [6]. 

З огляду педагогічних джерел ми зробили 
висновок, що культурі вчителя іноземної мови, 
повинні бути притаманні такі особливості: 

1. Вчитель повинен володіти не тільки 
методикою викладання іноземної мови, але і 
розумітися на культурі однієї або декількох 
зарубіжних країн, мову яких вивчають учні. 

2. Вчитель іноземної мови повинен в 
навчальному процесі виконувати функції носія 
не тільки вітчизняної, але і зарубіжної культури, 
демонструвати учням різні аспекти культури 
інших країн, допомагати їм зрозуміти ціннісні 
сторони даної культури. 

3. Будучи носієм культури певної країни, 
вчитель повинен знати і володіти нормами 
поведінки, прийнятими в даній країні, тобто він 
повинен знати не тільки іноземну мову, але і 
володіти культурою спілкування даною мовою, 
яка виражається в культурі поведінки, в 
багатстві, точності та виразності мови, в 
дотриманні мовного (мовленнєвого) етикету. 

Таким, чином вимоги сучасного життя 
висувають на перший план культуроутворюючу 
концепцію вивчення іноземної мови. 
Культуроутворююча концепція вивчення 
іноземної мови пропонує в якості мети 
навчання – оволодіння іноземною мовою для 
вступу в міжкультурний діалог, ознайомлення та 

залучення до іншої культури, при цьому вміти 
представляти свою культуру своєму 
співрозмовнику, тобто міжкультурну 
компетентність особистості.  

В. Сухомлинський в своїх працях, велику 
увагу приділяв також вивченню іноземних мов. 
Але багатство, втілене у скарбах мов інших 
народів, за його словами, залишається для 
людини неприступним, якщо вона не оволоділа 
рідною мовою, не відчула її краси. Чим глибше 
людина пізнає тонкощі рідної мови, чим тонша її 
сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, 
тим більше підготовлений її розум до оволодіння 
мовами інших народів, тим активніше сприйме її 
серце красу слова. Роль рідної мови у духовному 
становленні людини незаперечна. «Оволодіння 
рідною мовою, – пише В. Сухомлинський, – 
визначає багатство, широту інтелектуальних і 
естетичних інтересів особистості. Без поваги, без 
любові до рідного слова не може бути ні 
всебічної людської вихованості, ні духовної 
культури», – ось повчальний висновок ученого 
[4, с. 175].  

У цьому контексті слід звернути увагу ще на 
один важливий момент. Засвоєння іноземної 
мови завжди спирається на мовну компетенцію 
рідною мовою, на знання граматики цієї мови, 
загалом на її структури. Чим міцніші ці 
структури, тим краще учень здатний їх 
осмислити і тим легше йому спиратися на них 
при засвоєнні іноземної мови, що в цілому теж 
сприятиме забезпеченню оптимального рівня 
загального розумового розвитку школярів, про 
який писав В. Сухомлинський [5]. 

Видатний педагог був глибоко переконаним 
у тому, що рідне слово відіграє надзвичайно 
потужну пізнавально-розвивальну роль у 
формуванні духовного світу, загальної культури і 
інтелекту людини.  

Згідно передових поглядів видатного 
педагога, вчитель – є такою специфічною 
мовною особистістю, від рівня лінгвістичних 
знань, мовленнєвих вмінь і навичок якої 
залежить не тільки рівень його професійної 
майстерності, а й взагалі його особистісний 
статус досвідченого, компетентного фахівця. 
Якість навчання, належна підготовка спеціаліста 
педагогічної галузі нерозривно пов’язана з 
мовою, мовний і мовленнєвий компоненти є 
основними у практичній діяльності вчителя.  

Проблема формування мовної культури 
вчителів є винятково актуальною на сучасному 
етапі розвитку суспільства, оскільки вчитель 
постійно має демонструвати відповідний рівень 
професійної майстерності високоосвіченої 
мовної особистості, адже мова є не тільки 
предметом навчання, а й засобом її формування, 
і особистість виявляє свою унікальність, 
пізнаючи та передаючи специфіку національної 
мови [6]. Уміння користуватися словом-основна 
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умова формування мовної компетентності, а 
тому і культури майбутнього педагога, що 
складається з культури мислення, культури 
мовлення, комунікативної культури [6]. 

Головним у процесі навчання іноземної 
мови є не накопичення знань, або, за 
В. Сухомлинським, «не механічне перекладання 
знань з голови вчителя в голову учня» [5], а 
головним є навчанням мовленнєвій діяльності, 
навчання мовленнєвому спілкування за 
допомогою іноземної мови. Такий підхід 
(найчастіше називається комунікативним) у 
сучасній методиці є найбільш умотивованим 
серед багатьох інших методів навчання іноземної 
мови [5]. 

За висловом В. Сухомлинського, іноземна 
мова відіграє важливе значення в процесі 
навчання: по-перше, вона виступає умовою 
гармонійного розвитку кожного учня; по-друге, 
вона необхідна учневі як джерело розвитку його 
індивідуальних нахилів, здібностей [5]. 

Таким чином, згідно ідей 
В. Сухомлинського іноземної мови передбачає 
врахування інтересів, індивідуально-
психологічних особливостей кожного учня, 
сприяє реалізації його особистісного потенціалу, 
розвитку творчих (креативних) умінь і навичок. 
Власне, на це була спрямована вся педагогічна 
система Василя Сухомлинського. А з позицій 
сьогодення навчання іноземної мови набуває 
особливої актуальності у зв’язку з інтеграцією 
нашої держави у світове співтовариство [5].  

Ще однією із провідних ідей 
В. Сухомлинського, є те, що навчання іноземної 
мови повинно відбуватися при широкому 
залучені культури. Що, в свою чергу, сьогодні ні 
в кого не викликає сумніву, що для формування 
іншомовної мовленнєвої діяльності, 
міжкультурної компетентності недостатньо 
знати лише мовні одиниці, мовленнєві кліше та 
певні фрази задля досягнення мети спілкування. 
Необхідним стає прилучення особистості до 
іншомовної культури саме в процесі формування 
іншомовної мовленнєвої діяльності. Вивчення 
іноземної мови повинно сприяти тому, щоб 
краще розуміти чужий світ і культуру, а 
водночас чіткіше відчути власну ідентичність, 
належність до єдиного національного простору. 
Уроки з лінгвокраїнознавчими елементами 
стимулюють учнів до порівняння власної та 
чужої культур, до роздумів і висловлювань 
стосовно особливостей рідного культурного 
простору. Цей процес можна розглядати як 
духовну творчість, як когнітивний і креативний 
акт мовленнєвій діяльності [5]. 

Таким чином, вивчення іноземних мов та 
культур стає одним із засобів інтеграції в іншу 
культуру.  

Нерозривний зв’язок навчання іноземної 
мови та культури іншої країни підкреслено і в 
працях сучасників. Так, В. Гурмаза, 
наголошуючи на наступних принципах їх 
єдності. Нерозривний зв’язок навчання іноземної 
мови та культури іншої країни підтверджує 
також В. Гурмаза, наголошуючи на наступних 
принципах їх єдності. Перший принцип 
реалізується в засвоєнні людиною, що виросла в 
одній національній культурі, істотних фактів, 
норм і цінностей іншої національної культури. 
При цьому важливо сформувати у майбутніх 
вчителів позитивне ставлення до отриманої в 
процесі навчання інформації про країну. 

Другий принцип – формування позитивної 
установки до народу, що є носієм мови, адже 
вивчення мов починається з метою зближення 
народів. Третій принцип втілює в собі вимоги 
цілісності і гомогенності мовного навчального 
процесу: країнознавча інформація підлягає 
витягу з природних форм мови і з навчальних 
текстів і не має привноситися ззовні. 

Нарешті, четвертий принцип також 
пов’язаний з уточненням специфіки 
країнознавства: країнознавчий аспект 
викладання реалізує в навчальному процесі 
філологічний спосіб вторинного пізнання 
дійсності [1, c. 32-33]. 

Отже, міжкультура компетентність яка 
формується в процесі навчання іноземній мові з 
урахуванням культурних та ментальних 
розбіжностей носіїв мови, в свою чергу, є 
необхідною умовою для сучасної освіти.  

Міжкультурне навчання в процесі фахової 
підготовки студентів спрямоване на формування 
у них здібності до міжкультурної комунікації, 
діалогу культур, тобто знайомство з такими 
явищами та поняттями як: принципи комунікації, 
основні функції культури, вплив культури на 
сприйняття та комунікацію, вплив культури на 
людську діяльність та розвиток суспільства. 
Вивчення іноземних мов та культур стає одним із 
засобів інтеграції в іншу культуру.  

Головними ознаками міжкультурної 
компетентності за О. Новіковою є:  

- відкритість до пізнання чужої культури 
та сприйняття психологічних, соціальних та 
інших міжкультурних відмінностей;  

- психологічне налаштування на 
кооперацію з представниками іншої культури; 

- уміння розмежовувати колективне та 
індивідуальне в комунікативній поведінці 
представників інших культур;  

- здібність долати соціальні, етнічні та 
культурні стереотипи; 

- володіння набором комунікативних 
засобів та правильний їх вибір в залежності від 
ситуацій спілкування; 
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- дотримання етикетних норм в процесі 
комунікації [2]. 

Виходячи з цих ознак, ми ще раз 
переконуємося в тому, що міжкультурна 
компетентність являє собою сукупність знань, 
навичок та умінь, за допомогою яких індивід 
може успішно спілкуватися з представниками 
інших культур як на буденному так і на 
професійному рівні. 

Міжкультурна компетентність сприяє 
виробленню практичних навичок спілкування із 
представниками інших культур та завжди 
виявляється в діяльності, а в контексті загальної 
інтеграції та інформатизації суспільства 
міжкультурна компетентність може тлумачитись 
як здатність людини до ефективного вирішення 
завдань під час міжкультурного спілкування, яке 
передбачає діалог взаєморозуміння, а не 
зіткнення різних культур. 

Висновки. Отже, міжкультурна 
компетентність майбутнього вчителя іноземної 
мови розглядатися як багаторівневе системне 
особистісне новоутворення, що зумовлюється 
розвитком сукупності професійно-важливих і 
особистісних компетенцій. Міжкультурна 
компетентність має функціональні прояви, 
формується у процесі професійної підготовки та 
розвивається під час навчання іншомовному 
спілкуванню з урахуванням культурних 
відмінностей носіїв мови і є необхідною умовою 
для успішного діалогу культур.  

Беззаперечним є той факт, що 
культурологічне спрямування професійної 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови 
має суттєве значення для визначення шляхів і 
тенденцій розвитку міжкультурної 

компетентності майбутнього спеціаліста. 
Погляди Василя Сухомлинського на значення 
культури та іноземної мови в процесі навчання 
та виховання стали основою, яку 
використовують сучасні педагоги для розвитку 
міжкультурної компетентності сучасного 
вчителя іноземної мови.  
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ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ І КАЗИМИР ДЕНЕК ПРО 
УТВЕРДЖЕННЯ СИСТЕМИ СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНИХ 
ЦІННОСТЕЙ ЯК ВИЩОГО СЕНСУ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ 

Наталія САВЧЕНКО (Кіровоград) 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної освіти існує настійна потреба у пошуках шляхів освоєння 

кращих, новаторських зразків як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду. Стаття присвячена порівнянню головних засад 
впливу освітньо-виховних ідей на інтелектуально-творчу діяльність учнів у педагогічних системах двох видатних 
педагогів – В. Сухомлинського і К. Денека. 

Ключові слова: новітні педагогічні системи і технології, методика компаративної педагогіки, роль морального 
імперативу, світоглядно-естетичні цінності. 

На современном этапе развития отечественного педагогического образования существует насущная потребность в 
поисках путей освоения лучших, новаторских образцов как отечественного, так и зарубежного опыта. Статья 
посвящена сравнению главных основ влияния образовательно-воспитательных идей на интеллектуально-творческую 
деятельность учащихся в педагогических системах двух выдающихся педагогов – В. Сухомлинского и К. Денека. 

Ключевые слова: новейшие педагогические системы и технологии, методика компаративной педагогики, роль 
морального императива, мировоззренческо-эстетические ценности. 
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Постановка проблеми. Вітчизняна освіта 
розвивається сьогодні в умовах зміни суспільних 
пріоритетів, що актуалізує проблему осмислення 
педагогічної спадщини. У зв’язку з цим 
особливого значення для педагогічної науки 
набуває аналіз і систематизація як вітчизняного, 
так і зарубіжного досвіду, вивчення його як з 
погляду історичної ретроспективи, так і в 
контексті сучасних інноваційних установок. 
Такий комплексний, системний підхід повинен 
забезпечити активну передачу досягнень 
культури новим поколінням, безперервний і 
поступальний розвиток освіти. 

Аналіз досліджень і публікацій. 
Дослідження в царині філософії освіти і 
виховання (В.П. Андрущенко, Б.С. Гершунський, 
В.І. Журавльов, І.А. Зязюн, Б.М. Кедров, 
Г.П. Климова, В.Г. Кремень, В.О. Кудін, 
B.C. Лутай та ін.), теорії систем, системного 
аналізу і системно-структурного підходу до 
аналізу педагогічних явищ (Р.Л. Акофф, 
П.К. Анохін, В.Г. Афанасьєв, Л. Берталанфі, 
І.В. Блауберг, В.М. Глушков, В.Н. Садовський, 
А.І. Уйомов, Е.Г. Юдін та ін.), теорії і практики 
педагогічних систем (Ю.П. Азаров, 
Ю.К. Бабанський, В.П. Беспалько, В.І. Бєляєв, 
Дж. Брунер, Б.Л. Вульфсон, С.У. Гончаренко, 
М.А. Данилов, Н.В. Кузьміна, А.О. Лігоцький, 
М.І. Мухін, В.В. Сериков, В.А. Сластьонін, 
О.В. Сухомлинська та ін.) переконливо свідчать 
про те, що потреба в оновленні освіти і всієї 
соціальної сфери вимагає особливої уваги до 
інноваційних процесів, до того, що заважає і що 
сприяє виникненню і поширенню психолого-
педагогічних нововведень, до того, яку роль 
відграють і повинні грати в цьому процесі 
педагогічна і психологічна науки. Особливого 
значення для розуміння і стимулювання 
оновлення освіти набувають категорії: нове, 
новаторство, новація, нововведення, інновація, 
інноваційний процес, а також протилежні 
категорії і поняття: віджиле, рутинне, 
консерватизм, прожектерство тощо. Постає 
нагальна необхідність в тому, щоб розібратися у 
діалектиці взаємодії нового і старого, в 
механізмах і умовах заміни застарілого новим, у 
способах і можливостях позитивного впливу на 
ці процеси; навчитися відрізняти справжнє 
новаторство від його імітації, від прожектерства 
(необґрунтованих проектів, що нібито можуть 
вирішувати складні педагогічні проблеми). 

У працях згаданих авторів обґрунтовані 
положення, згідно з якими нове у психології і 
педагогіці – це не тільки ідеї, підходи, методи, 
технології роботи з людиною чи колективом (їх 
вивчення, вдосконалення, перетворення), які в 
певному вигляді чи поєднаннях ще не 
висувалися, але і той комплекс елементів або 
окремі елементи навчання і виховання, які мають 

прогресивне начало, що дозволяє за динамічних, 
змінних умов і ситуацій достатньо ефективно 
(принаймні ефективніше, ніж раніше) 
вирішувати завдання виховання й освіти. 

Виклад основного матеріалу. Якщо нове 
трактується як таке, що містить в собі 
прогресивне, то слід, все-таки наголосити, що 
поняття «нове» не завжди повністю корелює з 
поняттями «передове», «прогресивне» і навіть 
ширшим поняттям – «сучасне». Передове, 
сучасне завжди зберігає багато чого з 
традиційного. У педагогічній практиці це 
особливо відчутно: віра в людину, орієнтація на 
все краще в ній, уміння спілкуватися і 
співпрацювати, повідомляючі і репродуктивні 
методики навчання, діалог, звернення до 
виховних можливостей колективу – ці та багато 
інших далеко не нових положень зберігаються, 
отримують «друге дихання» в новітніх 
педагогічних системах і технологіях. 

Строго кажучи, педагогічна новація – це 
система або елемент педагогічної системи, що 
дозволяють ефективніше вирішувати поставлені 
завдання (а іноді й точніше ставити самі 
завдання), що відповідають прогресивним 
тенденціям розвитку суспільства. А педагогічне 
нововведення – це введення новацій у практику 
роботи (новаторська практика). Педагогічна 
інновація найчастіше розуміється як 
проникнення нововведень у широку практику. 
Інноваційні процеси в освіті – це процеси 
виникнення, розвитку, проникнення в широку 
практику педагогічних нововведень. Суб’єктом, 
носієм цього процесу виступають насамперед 
педагог-новатор (чи психолог, управлінець) і 
новаторські колективи. 

У широкому сенсі можна назвати 
новаторами всіх творчо працюючих викладачів і 
вихователів. У вужчому ж значенні новатор – це 
автор нової педагогічної системи, тобто 
сукупності взаємопов’язаних ідей і відповідних 
технологій. Ми маємо право в цьому сенсі 
говорити про Ш.А. Амонашвілі, В.В. Давидова, 
Д.Б. Ельконіна, Л.В. Занкова, І.П. Іванова, 
А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, 
С.Т. Шацького саме як про педагогів-новаторів.  

Метою нашої статті є ознайомлення 
українського читача з основними положеннями 
педагогічної системи сучасного польського 
педагога-новатора Казимира Денека, – одного з 
найбільших педагогічних авторитетів Польщі, 
дослідника педагогічного процесу у 
найширшому розумінні цього слова. У 
численних публікаціях К. Денека дістали 
розвиток такі дисципліни, як соціальна 
педагогіка, педевтологія (pedeutologia), 
філософія виховання, соціологія освіти. Творчий 
доробок відомого вченого і педагога-практика 
слушно називають «педагогічним феноменом 
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професора К. Денека» [Див.: 4]. Із загального 
числа бл. 1200 публікацій польського дослідника 
можна виокремити 480 позицій, присвячених 
проблематиці педагогічної теорії і краєзнавства, 
а також 170 праць на тему методології і 
дидактики, ефективності виховання, 
індивідуальності вчителя [Див., наприклад: 3; 6].  

Для реалізації зазначеної мети ми обрали 
методику компаративної педагогіки, вважаючи, 
що порівняння поглядів двох видатних 
педагогів-практиків і науковців – Василя 
Сухомлинського і «польського 
Сухомлинського», як інколи називають 
Казимира Денека, буде особливо плідним 
підходом. Предметом нашого аналізу творчості 
обох педагогів буде роль вчителя як особистості, 
а у зв’язку з цим визначення його ролі в 
педагогічному процесі.  

Ім’я видатного українського педагога, 
письменника і філософа В. Сухомлинського за 
свідченням проф. М. Зимомрі, «порівняно мало 
відоме в Польщі, і в зв’язку з цим не можна 
говорити про міру використання його багатого 
наукового доробку польськими педагогами» [5, 
с.110]. В той же час, з початку 90-х років XX ст. 
утверджується теза про чільне місце наукової 
спадщини В. Сухомлинського в сучасній 
європейській педагогічній думці [Див.: 1]. 
«Знаменним у цьому контексті є висновок 
німецького дослідника В. Іфферта про 
В. Сухомлинського як одного з найвидатніших 
виразників гуманістичної педагогіки, 
пропагандиста тенденцій розвитку педагогіки у 
напрямку єдності навчання і виховання» [5].  

В. Сухомлинський був носієм новаторських 
ідей в умовах (і всупереч усім перешкодам) 
тоталітарної системи як сталінського, так і 
постсталінського періодів; йому вдалося 
створити цілісну педагогічну теорію 
індивідуальності вчителя та його діяльності, 
спрямованої на поєднання навчання і виховання 
в цілісний процес.  

Власне саме у цьому відношенні особливо 
показовою є спорідненість педагогічної думки В. 
Сухомлинського і К. Денека. У науковому 
доробку обох педагогів-новаторів виразно 
помітна духовна співзвучність у розумінні 
значення громадянської відповідальності 
педагога, необхідності інтенсивного пошуку 
сутності соціальної ролі (і відповідальності) 
вчителя. 

Звісно, ми не ставимо собі на меті штучне 
уподібнення ідей двох видатних педагогів і 
науковців. Йдеться натомість про конкретику 
життєвої, наукової, культурно-освітньої 
діяльності педагогів, їх прагнення втілити в 
життя певні навчально-виховні і професійно-
освітні ідеї. В основі педагогічних ідей В. 
Сухомлинського і К. Денека лежать принципи 
національної школи.  

Аналіз таких новаторських праць як «Роль 
особистості вчителя у духовному житті 
колективу й індивідуальності», «Слово вчителя у 
моральному вихованні», «Особистість вчителя. 
Педагогічний колектив і всебічний розвиток 
вихованців», «Розмова з молодим директором» 
та інших свідчить про те, що В. Сухомлинський 
розглядав індивідуальність учителя в аспекті 
носія культурних цінностей у поєднанні з 
національними і загальнолюдськими цінностями, 
а особливо – з мовними. Можна твердити, що з 
«мовною свідомістю» органічно пов’язане 
естетичне виховання, – за словами 
В. Сухомлинського, «культура естетичних 
відчуттів». На особливу увагу заслуговує факт, 
що мовна домінанта у системі 
В. Сухомлинського відіграє роль морального 
імперативу, який має утверджувати пріоритетні 
функції Добра, Краси та інших цінностей.  

Виховання через слово відіграє вирішальну 
роль у самореалізації особистості. Вага слова в 
системі В. Сухомлинського зведена до абсолюту. 
Слово забезпечує стабільність комунікації, 
безперервність на всіх етапах виховання 
особистості від дошкільного закладу до вищої 
школи. У статті «Слово про слово» 
В. Сухомлинський наголошує: «В руках 
вихователя слово має таку потужну силу, як 
музичний інструмент в руках музиканта, як 
фарби і пензлі в руках художника, як мармур і 
долото в руках скульптора. Як немає музиканта 
без скрипки, без фарби і пензля – художника, без 
долота і мармуру – скульптора, так без живого 
відчуття, схваленого слова, немає школи, 
педагогіки. Слово – це наче міст, через який 
навчання і виховання проходять до віртуозності і 
майстерності». Інакше кажучи, в основі 
майстерності виховання лежить мова, слово. 
Вчитель є носієм культурної спадщини, 
особливого етосу; що дозволяє йому регулювати 
процес якісної зміни ціннісної орієнтації 
учнівської молоді, визначати принципи та 
способи підходів до передачі традиції у 
вертикальному і горизонтальному напрямі.  

В. Сухомлинський і К. Денек широко 
інтерпретують школу як освітньо-виховний 
центр, в якому учнівська молодь пізнає 
потенціал культури і мистецтва, засвоює вміння 
його використання на практиці. Звідси випливає 
єдність найважливіших аспектів навчання і 
виховання, навчально-виховної і 
культуротворчої складових у діяльності вчителя. 
В концепціях як В. Сухомлинського, так і 
К. Денека йдеться не стільки про 
«культуротворчі пошуки» вчителя, скільки про 
створення ним культурологічної ситуації з 
метою цілеспрямованого впливу на моральний, 
естетичний, художньо-творчий стан особистості. 

Для В. Сухомлинського і К. Денека вищим 
сенсом освітньо-виховної діяльності вчителя є 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 299

утвердження системи світоглядно-естетичних 
цінностей, високих узагальнень емоційних 
відчуттів, – побудова храму під назвою «Школа 
радості». На думку В. Сухомлинського, такий 
храм може бути зведений на грунті саме 
національної школи.  

У свою чергу К. Денек у численних працях 
ґрунтовно висвітлює всю взаємопов’язаність 
педагогічних аспектів у пізнанні «малої 
Вітчизни» засобами краєзнавства і туризму. 
Узагальнюючи потенціал цих засобів, він 
накреслив нові можливості використання 
резервів впливу освітньо-виховних ідей на 
інтелектуально-творчу діяльність учнів. 
Особливо істотними з цієї точки зору є такі 
монографічні дослідження К. Денека як 
«Пізнавально-виховні аспекти краєзнавчо-
туристичної діяльності в сучасній школі» (1981), 
«Краєзнавство і туризм у вихованні дітей і 
шкільної молоді» (1989), «Цінності і мета 
шкільної освіти» (1994), «Екскурсії в сучасній 
школі» (1997), «Аксіологічні аспекти шкільної 
освіти» (1999), «У колі освіти, краєзнавства і 
туризму в школі» (2000), «Поза шкільною 
лавкою» (2002) та ін. 

Власне на підставі глибоких різноманітних 
інтересів К. Денека можна моделювати сучасну 
стратегію польської педагогічної думки 
(М. Зимомря), спрямованої на цінності 
культурологізації освіти, всієї системи виховання 
у напрямі формування особистості, що 
гармонійно розвивається в духовному сенсі. Так, 
у монографії «Аксіологічні аспекти шкільної 
освіти» К. Денек переконливо обґрунтовує 
думку, що формування ціннісних орієнтацій 
дітей у період шкільної освіти має спиратися на 
чинники, що формують характер учня як творчої 
особистості. Одним з перших у сучасній 
європейській педагогіці К. Денек здійснив 
спробу знаходження відповіді на питання, що 
торкаються класифікації оцінювання ціннісних 
орієнтацій, аксіологічних аспектів, завдяки яким, 
більшою чи меншою мірою стає можливим 
визначення різного типу цінностей 
(універсальних, пізнавальних тощо), визначення 
органічної єдності між цінностями на рівні 
інтерпретації, адаптації, прийняття оптимальних 
рішень на підставі критеріїв синтезу «первинних 
цінностей». Це не обмежує, а, навпаки, – 
розширює можливості для ціннісно орієнтованої 
особистості в період шкільної освіти, коли 
формуються такі широкі поняття як 
«Батьківщина», «рідна мова», «звичаїв і традиції 
народу», «історична пам’ять». «Батьківщина – це 
реальна й ідеальна дійсність. Вона вкорінена у 
конкретному пейзажі, конкретній історії, і 
водночас є подорожжю до Ітаки… Категорія 
Батьківщини міцно увійшла до освіти, 
національної культури…, відіграла величезну 

роль у формуванні і розвитку патріотизму 
народу і його свідомості» [2, s. 196]. 

Знаменним є той факт, що К. Денек і 
В. Сухомлинський незалежно один від одного 
дійшли до однакових висновків, з’ясовуючи 
сутність закономірностей, чинники, що 
безпосередньо впливають на формування та 
ціннісних орієнтацій учнів. Вони, по суті, 
окреслюють засади діяльності, яка повинна 
ґрунтуватися на гуманістичних принципах, 
пов’язаних зі світом рідної мови, краси, 
позитивних відчуттів, загальної емоційної, 
естетичної, духовної культури. 

У працях як В. Сухомлинського, так і 
К. Денека йдеться в першу чергу про загальні 
принципи, на які спирається вчитель при 
плануванні освітньо-виховної діяльності. Ось 
одна з думок В. Сухомлинського: «Пізнаючи 
цінність мети, людина пізнає людське в людині, 
наближає себе до краси». Ця думка 
перегукується із закликом І. Канта до вчителя 
прагнути до суспільно-культурного призначення 
правди як мети – до відкриття «людського в 
людині». У який спосіб розв’язувати ці 
задавання? Відповідь на це питання міститься у 
працях В. Сухомлинського «Сто порад 
вчителеві», «Батьківська педагогіка», К. Денека – 
«Суб’єктність вчителів і учнів у процесі 
виховання і її зумовлення», «Цінність і мета 
шкільної освіти», «Мета виховання у 
професійній школі та її конструювання і 
проектування». 

Аналізуючи науково-педагогічний доробок 
В. Сухомлинського і К. Денека, можна дійти до 
висновку, що пріоритетну роль у системі 
навчання і виховання відіграє особистість 
вчителя. Обидва видатні педагоги-теоретики і 
практики бачать у особистості педагога такого 
фахівця, який здатний у навчально-виховному 
процесі забезпечити формування відповідних 
мовно-інтелектуальних, емоційно-моральних, 
фахових позицій шкільної молоді. Василь 
Сухомлинський і Казимир Денек надали 
концепції особистості вчителя звучання, яке 
разом з опрацьованими ними виховними 
методиками має величезне значення для 
подальшого розвитку не тільки педагогічної 
науки і практики, але і суспільства в цілому. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку 
вітчизняної педагогічної освіти існує настійна 
потреба у пошуках шляхів освоєння кращих, 
новаторських зразків як вітчизняного, так і 
зарубіжного досвіду. Насамперед це стосується 
вивчення методологічних і дидактичних засад 
цілісної концепції особистості вчителя. 
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Аналізуються концептуальні засади розвитку вищої освіти у зарубіжних країнах в умовах глобалізаційних процесів. 
Здійснено порівняльний аналіз традиційної та оновленої парадигми вищої освіти. 

Ключові слова: вища освіта, університетська освіта,  глобалізація, тенденції розвитку освіти, модель освіти. 
Анализируются концептуальные основы развития высшего образования в зарубежных странах в условиях 

глобализационных процессов. Осуществлен сравнительный анализ традиционной и обновленной парадигмы высшего 
образования.  

Ключевые слова: высшее образование, университетское образование, глобализация, тенденции развития образования, 
модели образования. 
Протягом останніх років в Україні 

з’являються наукові дослідження, які стосуються 
однієї зі складових Болонського процесу – 
запровадження модульно-рейтингової і 
кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у вищу освіту України 
(О. Безносюк, Л. Костельна, Н. Шиян, 
Т. Мишковська, В. Зінкевичус, Л. Романишина, 
І. Романюк та ін). Навчально-методична 
література (В. Андрущенко, В. Кремень, 
Р. Вернидуб, А. Кудін, В. Журавський, 
М. Згуровський, М. Степко, Б. Клименко, 
С. Гончаров, І. Мороз, О. Ярошенко), окремі 
статті і виступи науковців (А. Сбруєва, 
А. Підаєва, В. Передерій та ін.) містять детальну 
інформацію про основні етапи та цілі 
Болонського процесу, але все ще відсутні 
системні дослідження прихованих і дуже 
важливих тенденцій розвитку європейської 

освіти, одним із проявів яких є спроба створення 
європейського простору вищої освіти і науки. 

Дослідження процесу глобалізації у сфері 
вищої освіти у зарубіжній науковій літературі 
представлено у публікаціях А. Аппадурай, 
С. Маргінсона, Д. Хелда, М. Сміта, Р. Пітерса, 
Дж. Сколте, У. Хаттона, Дж. Найта, Дж. Левіна, 
С. Слотера, Л. Леслі, А. Панкрухин, А. Лаврова, 
Д. Мінаев, В. Секеріна, С. Мамонтова, 
Г. Костіної, А. Зобова, А. Мєшкова, 
С. Жильцової та інших, які аналізують вплив 
глобалізації на національні системи вищої 
освіти, проблеми і процес реформування 
національних систем і змісту освіти, питання 
торгівлі освітніми послугами в рамках  
міжнародних домовленостей, входження різних 
країн в європейський освітній простір у рамках 
приєднання до Болонської декларації.  
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Глобальність є важливою рисою сучасної 
освіти, що відображає наявність інтеграційних 
процесів у сучасному світі, інтенсивну взаємодію 
держав у різних сферах суспільного життя, 
оскільки освіта з категорії національних 
пріоритетів високорозвинутих країн переходить 
у категорію світових пріоритетів. 

Вищі навчальні заклади історично 
розглядалися як суспільне і культурне явище, 
метою яких було розповсюдження знань за межі 
території. Більшість ВНЗ, що утворилися у Х1Х і 
ХХ столітті виконували свої традиційні функції 
формування професійних груп і місцевої еліти, 
розвиток науки і техніки у національному 
середовищі. З другої половини ХХ століття 
масове розповсюдження вищої освіти 
розглядалося як незаперечна гарантія 
конкурентоспроможності держави у новій 
глобальній економіці. Для того, щоб зберегти 
свій статус і роль у суспільстві сьогодні вища 
освіта повинна відповідати новим вимогам 
суспільного розвитку, у тому числі і у першу 
чергу – процесам глобалізації. Значення вищої 
освіти для розвитку сучасної культури 
постіндустріального інформаційного суспільства 
постійно зростає. Більшість теоретиків вищої і 
університетської освіти другої половини ХХ 
століття підкреслювали і підкреслюють її 
провідну роль у соціокультурному розвитку як 
окремих регіонів, так і національних держав. 
Вищі навчальні заклади стають лідерами у 
сучасному суспільстві. Сучасні університети – це 
особливі інтелектуальні міста, які для 
оточуючого соціального і культурного простору 
грають велику роль [9]. 

Університет на рубежі століть – це особлива 
інституція соціального обслуговування. 
Виробництво освітніх послуг (традиційний 
напрям діяльності вищого навчального заклад) – 
важлива, проте далеко не єдина діяльність 
сучасних університетів. У них розвивається 
наука, вдосконалюються технології виробництва, 
оскільки професори – це не тільки викладачі, але 
й провідні науковці, менеджери, політики. 
Університет – не абстрактна теоретична 
конструкція, а реальна сила, необхідна для 
розвитку економіки, культури, політичної влади. 
Це стосується не конкретної країни, а усієї 
світової системи освіти. 

У зв’язку із цим усе частіше науковці і 
освітяни говорять про міжнародну освіту, 
транснаціональну освіту, інтернаціоналізацію 
освіти,  глобалізацію освіти. Проте ці терміни 
неоднаково характеризують сучасні процеси у 
вищій освіті, кожен з них по-різному трактується 
дослідниками. Але у тій чи тій мірі усі вони 
підкреслюють єдність міжнародного виміру 
освіти у сучасному світі. Так, американський 
дослідник Р. Д. Ламберт підкреслює, що 

міжнародна освіта – це декілька відносно 
незалежних один від одного напрямів навчання, 
у яке входить навчання закордоном; поглиблене 
вивчення зарубіжних країн, їх суспільного 
розвитку і культури; вивчення іноземних мов; 
навчання іноземних студентів. Перші три 
напрями тісно пов’язані із формуванням 
глобальної компетенції [1, с.42]. Усі разом вони 
сприяють адаптації людини не тільки на 
міжнародному ринку освітніх послуг, а і на 
міжнародному ринку праці і професій. 

Посиленню міжнародних тенденцій у сфері 
вищої освіти у більшій мірі призвели сучасні 
процеси  глобалізації, які  сприяли зростанню 
доступності вищої освіти, її перетворенню з 
елітарної у масову. Масовість вищої освіти стала 
однією з визначальних якостей вищої освіти у 
новому столітті і привела до радикальних змін у 
діяльності сучасних університетів. 

А. Сбруєва, аналізуючи тенденції розвитку 
сучасної вищої освіти, одночасно вказує на 
протиріччя, які виникають в освітніх системах: 
між глобальними і локальними проблемами, між 
традиціями і модернізмом, між конкуренцією у 
досягненні успіхів і прагненням до рівності 
можливостей в освітній сфері [6]. 

Розвинуті країни намагаються 
дотримуватися близьких тенденцій у розвитку 
системи освіти і напрямів її реформування. 
Однак поряд із загальносвітовими тенденціями в 
кожній країні можна спостерігати дещо 
унікальне, що формувалося протягом століть під 
впливом розвитку національних культур. У 
значній мірі сучасний стан національних систем 
вищої освіти залежить від соціально-
економічного стану країни на світовій арені і 
основних напрямів національної державної 
освітньої політики. Навіть у сучасному 
глобальному світі кожна національна система 
освіти спирається на свою історію і культурні 
традиції. Національні культурні особливості 
стали проявлятися в організації вищої освіти не 
відразу, а поступово. Спочатку студенти і 
викладачі представляли собою субкультуру, у 
якій переважали інтернаціональні тенденції. 
Цьому сприяло і те, що викладання в 
університетах здійснювалася на зрозумілій усім 
освіченим людям середньовіччя латині 

Першим університетом, у якому проявилися 
національні культурні традиції, став Берлінський 
університет, який відкрився у 1810 році. «Дух 
протестантства» є характерним для усієї 
німецької культури. В основу відомої 
університетській ідеї було покладено три 
принципи. Перший полягав у запереченні 
утилітарного погляду на освіту, коли знання 
цінуються лише з практичної точки зору. Другий 
– упереджував від засилля дослідної (емпіричної) 
науки, що протидіяло фундаментальному 
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теоретичному пізнанню. Третій, і головний 
принцип, стверджував пріоритет гуманітарної 
освіти, без якої не може бути освіченої освіти [2]. 
Берлінський університет об’єднав виховний 
ідеал гуманності з науковим ідеалом 
ідеалістичної філософії. Традиції, що були 
закладені на початку Х1Х століття, і сьогодні 
визначають обличчя німецьких університетів [8, 
с.23], коли наукова і навчальна діяльність 
розглядаються як взаємодіючи компоненти. 
Студенти набувають досвід у процесі 
неперервного пошуку нових наукових знань, у 
спілкуванні з провідною наукою для того, щоб 
стати першовідкривачами у своїй галузі. До 
слова, термін «Universitat» у сучасній Німеччині 
може застосовуватися тільки по відношенню до 
традиційних німецьких вищих навчальних 
закладів. Жоден із сучасних інноваційних 
навчальних закладів не може здійснювати свою 
освітню діяльність під цим терміном. 

Поступово, із зростанням значення 
національних держав Х1Х століття відбулося 
формування інших національних моделей вищої 
освіти. Британська модель або модель Оксфорда 
носить яскраво виражений інтернатний характер. 
Воно ґрунтується на тісному неформальному 
спілкуванні студентів із викладачами у формі 
тьютерських занять. Навчання у британських 
університетах у великій мірі спрямовано на 
розвиток особистості студента, його 
індивідуальних особливостей. При усій повазі до 
дослідницької і професійної підготовки – 
формування якостей характеру визнається більш 
важливим завданням, тому тут більш 
затребуваної концепція ліберальної освіти, 
перевага віддається випускникам, які мають 
широкі інтелектуальні здібності і особливі 
особистісні якості.  

У Франції склалася так звана модель 
«загальних шкіл», яка формувала інтелектуальну 
і соціальну еліту суспільства. «Загальні школи» 
стали символом демократичного суспільства. Це 
університети, які зовсім не передбачають 
дослідницької діяльності. Можна чути, що це 
модель «професійна», «навчальна», що 
спрямована на формування професійних якостей 
майбутніх фахівців [5, с.128]. 

Сьогодні у світі актуальними є традиції 
східних університетів. Характерним принципом 
побудови японських університетів – кастовість і 
елітарність. Японські університети мають багато 
рис «клановості»: орієнтовані на сталі зв’язки з 
певними верстами населення, групами 
користувачів освітніх послуг, на їх пріоритети і 
очікування, на традиції фірм щодо персоналу, 
вимоги загальної сфери фірми [4, с.213]. 

Американська (чикагська) модель 
університетської освіти являє яскраво виражену 
загальноосвітню програму з гуманітарною 
спрямованістю. В ідеалі вона переслідує мету 

ознайомити студентів із поглядами провідних 
науковців у галузі гуманітарних, природничих і 
соціальних наук, розвинути у них здатність і 
потребу у подальшій самоосвіті, незалежність і 
критичність мислення. З іншого боку, 
американські університети реалізують усі три 
«європейські» моделі – дослідницьку, 
професійну і інтернальну. Так, перша ланка 
(коледжі чотирьохрічної підготовки) мають риси 
британської моделі, в університетах із 
шестирічним навчанням можна знайти риси 
французького професіоналізму, а в 
американській магістратурі активно зростають 
дослідницькі функції вищої школи [5, 129]. 
Витоки такого поєднання традицій – в 
особливостях американської культури. Будучи 
спочатку сплавом європейських культур, до яких 
належали емігранти ХУ1-ХУШ століть, 
американська культура поступово до Х1Х 
століття набуло своєї власної характеристики. Це 
у повній мірі стосується і американської вищої 
освіти. Ставлення американської культури до 
освіти – особливе. Традиційно американці вірять, 
що освітня система може вирішити будь-яку 
проблему між білими і темношкірими, 
антисемітизму, дитячої злочинності, війни і 
миру. Крім того, вони упевнені, що освіта може 
забезпечити особистий успіх у житті людей із 
малозабезпечених сімей. Тому американцям 
важко пояснити зневажливе ставлення  до 
фінансування освіти у багатьох регіонах 
Америки [3, с.233-235]. З іншого боку, ринкові 
стосунки як елементи культури у великій мірі 
характерні для американської системи вищої 
освіти. Історично вища освіта у цій країні 
формувалася у цій країні не тільки як державна, 
але й як приватна система. Тому приватна вища 
освіта в Америці розвивалася в процесі еволюції 
і формування комерційних вищих навчальних 
закладів спочатку не було пов’язано з потребою 
масової вищої освіти. Провідні університети 
США – це, перш за все, приватні навчальні 
заклади. Гарвард (1636), Університет Уільяма і 
Мэрі (1693), Прінстон (1746), университет 
Колумбії (1755) – усі ці приватні університети 
відносяться до «благородного сектору вищої 
освіти». Вони пропонують широкий спектр 
різноманітних програм навчання, а не тільки 
модних сьогодні досліджень у галузі 
природознавства і охорони здоров’я. У США 
комерційні ВНЗ конкурують із державними на 
ринку освітніх послуг: приватний сектор має 
право на конкурсних умовах вигравати право на 
державне фінансування, державну фінансову 
допомогу студентам, контракт на здійснення 
наукових досліджень для федерального уряду чи 
різних федеральних агентств [12, с.366]. 
Сьогодні зростання економічних витрат вищих 
навчальних закладів у поєднанні із скороченням 
обсягу державних бюджетних асигнувань 
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призвів до збільшення розриву в рівні 
фінансових ресурсів між державними і 
приватними навчальними закладами. У 
результаті тільки два державних університети 
(Каліфорнійський університет у Берклі і 
Мічіганский університет) залишилися у списку 
20 найкращих американських університетів 
країни. 

Американська система вищої освіти відчула 
скорочення державного фінансування у 80-ті 
роки минулого століття. Якщо в європейських 
країнах, наприклад, у ФРН, Австрії, Італії доля 
держави у фінансування вищої освіти складала 
90%, у Великобританії, Португалії, Фінляндії – 
приблизно 75%, то у США в середині 90-х років 
доля держави у фінансуванні вищої освіти 
складала 50% [1, 26]. Скорочення державного 
фінансування змусило американські 
університети наблизитися до ринку. 
Використовуючи такі аргументи, як необхідність 
збереження свого місця на глобальному ринку, 
збільшення кількості робочих місць і досягнення 
процвітання, уряд США, а також Канади, 
Австралії і Великобританії проводили політику, 
що привела вищу освіту цих країн до 
«академічного капіталізму» [11]. 

Сучасні зарубіжні університети усе більше 
функціонують як елементи ринкової структури. 
В академічні стіни ринок увійшов особливо 
швидко, викликавши такі явища, як 
приватизація, розподіл розходів і неповна 
зайнятість. І саме там під загрозою опинилися 
гарантії  права на працю, академічні свободи і 
культура. Ш. Слотер и Л. Леслі у своїй книзі 
«Академічний капіталізм» стверджують, що 
глобалізація політичної економіки у кінці ХХ – 
початку ХХ1 століття підривають моделі 
університетської професійної діяльності, що 
склалися упродовж останнього тисячоліття. Під 
впливом глобалізації виникають нові структури, 
ініціативи, змінюються схеми оплати деяких 
аспектів академічної кар’єри, а також зростає 
напруженість і втрачається сенс інших видів 
діяльності. Вивчивши сучасні зміни в 
університетах Великобританії, США, Канади, 
Австралії, автори роблять наступний висновок, 
що «зважаючи на принципу різницю політичних 
культур у чотирьох країнах вироблено вихідні 
політики  
в галузях, де вища освіта перетинається з 
глобалізацією постіндустріальної політичної 
економіки; для третичної освіти цих країн 
характерним є перехід до науково-технічної 
політики, що посилює академічний капіталізм 
знижуючи роль фундаментальних досліджень 
[11, с.55]. ВНЗ змушені домагатися збільшення 
доходів за рахунок комерційної діяльності, 
залучення приватних внесків, укладення 

контрактів із фірмами на проведення досліджень 
і підготовку кадрів.  

У США швидкими темпами зростає вартість 
вищої освіти. З кінця 70-х років ХХ століття 
загальна вартість навчання у ВНЗ зросла у 
чотири рази. Зростання плати за навчання у 
державних і приватних вищих навчальних 
закладів пов’язано із багатьма причинами. Серед 
них скорочення державного фінансування, 
зростання заробітної плати викладачів і 
збільшення розмірів стипендій, зростання витрат 
на науково-дослідну діяльність, зростання 
розмірів фінансової допомоги студентам, 
зростання вартості електроенергії і витрат на 
утримання бібліотек і основних академічних 
програм.  

Висновок. Вища освіта не може 
обмежуватися національними рамками – вона 
набула глобального характеру. Проте 
глобалізація освіти не передбачає однакових 
національних освітніх систем – міжнародне 
співробітництво й обмін інформацією сприяють 
підвищенню стандартів національної освіти. 
Україна не закрита для освітніх новацій, 
співробітництва, координації, повноцінного 
засвоєння освітніх досягнень і досвіду інших 
країн, для визнання світовою спільнотою 
вітчизняної освіти як відкритої, 
конкурентноспроможної і самодостатньої. 
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Микола САДОВИЙ (Кіровоград) 
У статті виділені окремі принципи класичної теорії навчання та виховання, які є загальновизнаними, а також 

методологічні основи такої теорії навчання і виховання вчених-класиків. При цьому запропоновано методологію 
здійснення наукових досліджень на їх основі. 

Ключові слова: діяльнісний підхід, системний підхід, навчання, виховання, творча особистість, вчитель. 
В статье выделенны отдельные принципы классической теории обучения и воспитания, которые являются 

общепризнанными, а также методологические основы такой теории обучения и воспитания ученых-классиков. При этом 
предложено методологию осуществления научных исследований на их основе. 

Ключевые слова: деятельностный подход, системный подход, обучение, воспитание, творческая личность, учитель. 
Постановка проблеми. У педагогічних 

дослідженнях досить поширеними є посилання 
на поняття «діяльнісний» та «системний підхід», 
хоч розробка теорії і методики запровадження їх 
в освіті поки ще далека від завершення, і в першу 
чергу це стосується її концептуальної основи. 
Основні положення сформульовані, але частина 
принципових положень, які пропонуються 
авторами сучасних розробок, суперечливі, а 
деякі – другорядні. На нашу думку, це 
пояснюється тим, що у педагогічній науці ще не 
сталось виокремлення основ методології 
педагогічних досліджень, насамперед, через 
відсутність всебічного аналізу спадщини 
класичної української педагогіки XIX-XX 
століть КД. Ушинського, А.С. Макаренка і 
В.О. Сухомлинського.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Такий висновок ми зробили на основі аналізу 
близько 50 кандидатських та докторських 
дисертацій з педагогіки, історії педагогіки та 
теорії і методики професійної освіти, див. 
табл. 1. У таблиці ми привели дані з аналізу 
дисертацій, які не присвячені педагогічним 
дослідженням В.О. Сухомлинського (С), 
К.Д. Ушинського (У) та А.С. Макаренка (М). 

Таблиця 1 

 
 
Як правило, пишеться, що тією чи іншою 

проблемою займались дослідники і вказується 6-
10 чи й більше прізвищ в одному ряду з 
КД. Ушинським, А.С. Макаренком і 
В.О. Сухомлинським. Тоді нівелюється 
установлене класичне у педагогіці і те, що 
досліджується, тобто теорема і розв’язання 
задачі. На нашу думку, необхідно виокремити 
принципи класичної теорії навчання та 

виховання, які є загальновизнаними, 
методологічну основу такої теорії навчання і 
виховання вчених-класиків і через їх призму 
здійснювати наукові дослідження. Тоді це буде 
науковий підхід. Ми не закликаємо до якихось 
догм, ми пропонуємо досліджувати проблеми на 
певній основі, фундаменті. 

Отже, метою статті є окреслення окремих 
принципів класичної теорії навчання та 
виховання, які є загальновизнаними, а також 
методологічної основи такої теорії навчання і 
виховання вчених-класиків при цьому 
запропонувавши методологію здійснення 
наукових досліджень на їх основі. 

З аналізу дисертацій простежується 
закономірність, що найбільше дослідники 
звертаються до педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського. Цьому, безумовно, сприяє 
діяльність Всеукраїнської асоціації 
В.О. Сухомлинського під керівництвом 
О.Я. Савченко та доньки вченого академіка 
О.В. Сухомлинської. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Заслуговує на увагу розвиток та запровадження 
ідей В.О. Сухомлинського у Китайській 
Народній Республіці (КНР), де здійснюється 
послідовне економічне зростання і паралельно 
активно вивчаються, узагальнюються і 
впроваджуються соціальні і культурологічні ідеї 
та концепції. Якість навчання та виховання 
останні 30 років є головною проблемою системи 
освіти. Особливої уваги набуло у КНР 
поширення й розвитку гуманістичної педагогіки 
В.О. Сухомлинського. Китайські дослідники у 
творчості вченого розгледіли ключові моменти 
загального педагогічного процесу ХХ ст., 
виокремили тенденції й альтернативи сучасної 
освіти і, насамеред, актуальну педагогічних 
проблему, всебічного виховання й раннього 
розвитку особистості. 

Академік О.Я. Савченко окреслила 
формування в історії педагогіки педагогічного 
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напрямку, який дістав назву «сухомлиністика». 
Його завданням є дослідження й поширення 
спадщини вченого, реалізація його ідей в Україні 
та за її межами. «Сухомлинистика» поширена у 
Росії, Китаї, Німеччині, Вірменії, Греції тощо. І 
не випадково, у цих країнах друкується значна 
кількість публікацій, щодо різних аспектів 
педагогічної системи В.О. Сухомлинського.  

Велику роботу з поширення ідей вченого 
проводять кафедри Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, які здійснюють 
організацію відзначення 95-річчя від Дня 
народження В.О. Сухомлинського. Верховна 
Рада України прийняла спеціальну постанову з 
нагоди відповідної дати. 

Таким чином, створено систему поширення 
фундаментальних психолого-педагогічних ідей 
не лише в Україні, а й за її межами. 

Щодо інших класиків, то активність такої 
роботи потребує, на нашу думку, покращення. 
Аналіз дисертаційних досліджень показав, що у 
більшості випадків правознавці роблять 
відповідні посилання на А.С. Макаренка, проте є 
закономірним у інших дисертаціях його 
замовчування. Педагогічний класик в останній 
період чомусь став непопулярним. 

Не зовсім зрозумілим є явно недостатня 
увага до творів К.Д. Ушинського. Як правило, є 
посилання, нерідко невпопад. 

Загальна кількість посилання та цитати на 
твори класиків української педагогіки 
зустрічаються у дисертаціях. Але грунтовний 
аналіз наукової спадщини вказаних учених 
здійснюють одиниці. 

Подібне зустрічається й у частинні 
грунтовних монографій, посібниках навіть 
визнаних учених. Зокрема, у монографії 
С.І. Подмазіна «Особистісно-орієнтована освіта: 
Соціально-філософське дослідження» на 
В.О. Сухомлинського є одне посилання, а про 
К.Д. Ушинського і А.С. Макаренка немає жодної 
згадки. 

Тому назріла проблема перейти від 
поверхового розгляду фундаментальних теорій 
навчання та виховання класиків української 
педагогіки до грунтовного їх вивчення. Тоді за 
сучасними модними означеннями, назвами, 
наприклад, щодо психолого-педагогічних 
підходів можна буде побачити на чому вони 
грунтуються, яке несуть змістове навантаження, 
який їх внесок у педагогічну науку тощо. 
Виходячи з цього, ми розглядаємо педагогіку 
В.О. Сухомлинського як методологічну модель 
національної освіти України. Тоді 
концептуалізацію науково-педагогічної 
спадщини вченого можна прийняти за 
фундамент культурної перспективи України як 
цілісного культурно-освітнього феномена.  

Системні дослідження в державі були 
започатковані у 60-х роках минулого століття. 
Було створено відповідні інституції. 
В.О. Сухомлинський уже тоді розглядає 
особистість, колектив, школу, державу як єдиний 
організм. З позицій системного підходу вказані 
компоненти складаються з елементів, між якими 
існують зв’язки. Такі системи й досліджував 
педагог-новатор, закладаючи основи цього 
підходу. 

Відношення людини до Природи розглядав 
ще К.Д. Ушинський. Сформовано педагогічний 
принцип природовідповідності є одним з 
найбільш доцільних у педагогіці. Він орієнтує 
розвиток людини на природну досконалість. І не 
випадково цей принцип є одним з головних у 
педагогічній системі В.О. Сухомлинського. На 
уроках серед природи він розглядав природу 
людини як холістичну і, безумовно, на основі 
системного підходу. 

До системи виховання вчений включав 
взаємозв’язані її елементи: моральне, розумове, 
естетичне, фізичне, трудове виховання, форми та 
методи виховання. Визначені складові культури 
розглядались у єдності й взаємозалежності. 
Зокрема, без фізичної культури не може бути 
повноти духовного життя, інтелектуального 
багатства, гармонії сфери людського буття. Як 
висновок на основі дослідницької й практичної 
діяльності В.О. Сухомлинський сформував 
компоненту постійного обліку 
«… взаємозумовленості, взаємозалежності, 
взаємозв'язку всіх складових частин, елементів, 
сторін, аспектів процесу навчання й виховання» 
[2, с. 59]. «… досліджуючи проблему 
естетичного розвитку ми не могли відійти ні на 
крок від такого важливого завдання, як 
формування діючих відносин з навколишнім 
природним і суспільним середовищем. А ці 
відносини є сферою морального виховання. 
Проблема естетичних інтересів, запитів, потреб 
розкрилася перед дослідником в її тісному 
взаємозв’язку з моральною серцевиною 
особистості. Відкрилася нова грань проблеми 
естетичного й разом з тим проблеми морального 
виховання – морально-етична культура бажань, 
прагнень, а звідси й потреб» [2, с. 61].  

Вчений підкреслював, що загальна 
методологія системного підходу пояснює 
закономірності зв'язків у педагогічних процесах. 
Це проявляється у конкретизації того, чому 
відповідне явище протікає саме так, а не інакше. 
Василь Олександрович указує на комплексний 
підхід до досліджуваних педагогічних об'єктів, 
виходячи з того, що і як треба робити досліднику 
й практику, щоб досягти відповідного 
результату. Такий підхід реалізовано у 
проведенні психолого-педагогічного семінару в 
Павлишській середній школі. Семінар 
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формувався як єдине ціле з іншими планами і 
завданнями. Протягом попереднього року, на 
основі аналізу діяльності школи формувались 
теми для психолого-педагогічних досліджень, 
визначались учителі-виконавці досліджень. 
Василь Олександрович особисто розробляв 
проект плану дослідження, обговорював з 
учителем, формував з нього дослідника. 
Готуючись до доповіді виконувались анкети, 
тести, бесіди за певною програмою. У такий 
спосіб формувався психолого-педагогічний 
матеріал, який аналізувався, узагальнювався, 
робились висновки. Дев’ять таких семінарів за 
начальний рік складали дослідницьку проблему 
як систему. Розглядаючи особистість як складну 
природну систему вчений говорить про системні 
виховні впливи на неї, щоб сформувати її 
цілісною, свідомою, гармонійною. Тоді ціннісно-
змістова та аксіологічна орієнтації будуть 
складати механізм становлення свідомості 
особистості. Дослідження передбачали напрямки 
вивчення інших проблем виховання гармонійно 
розвинутої особистості. 

Нині у педагогічних дослідженнях набув 
поширення діяльнісний підхід, який у значній 
мірі ґрунтується на особистісно-орієнтованому 
навчанні. Зустрічається і поняття «особистісно-
орієнтований підхід». Їх зміст та структура 
набули різнопланового тлумачення і розуміння. 
Єдиного підходу до розуміння цих понять немає 
і в перспективі не намічається. На нашу думку, 
все зводиться до того, що у значної кількості 
дослідників немає розуміння, що у педагогічних 
дослідженнях також повинна бути наступність. 
Всі роздуми повинні виходити з кореня, 
методологічної основи.  

У чому проявляється діяльнісність в процесі 
навчання учня? Нині у значній мірі активно 
пропагується ідея практицизму навчання у 
школі, під гаслом формування підготовки учнів 
до життя у конкурентноздатному суспільстві. На 
перший погляд – хороша справа. Система освіти 
в Україні дозволяє уворення різних шкіл. Крім 
звичайних загальноосвітніх шкіл відкрито 
немало приватних чи спеціальних елітних шкіл. 
Бажано, щоб у таких школах добросердість і 
співчутливість були у пошані, де б у навчально-
виховному процесі не домінувала «психологія 
переможця» та не формувались би якості 
«господарів життя». У засобах масової 
інформації якраз таке й пропагується. 

Звіримо такий підхід з педагогікою 
В.О. Сухомлинського. У нього домінує 
виховання не «лідера», а майбутнього 
громадянина зі здоровою моральною 
серцевиною. Василь Олександрович говорив, що 
справжнє виховання – це виховання в дусі 
безстрашності. Справжня доброта, готовність 
захищати слабшого і беззахисного – це, 
насамперед, мужність, безстрашність душі. 

Прикладом такого втілення на сучасному етапі 
цієї ідеї вченого є гімназія-інтернат-школа 
мистецтв гуманітарно-естетичного профілю у 
м. Кіровограді, де учні залучаються якраз до 
високих моральних якостей, взаємопідтримки, 
взаєморозуміння, де немає культу зверхності. 

Сказане вистраждане вченим новатором. 
Зрозуміти це може той, хто вникне у сутність 
вченого, в його образ, зрозуміє ті внутрішні 
сили, які реалізовувались у наукових і 
практичних справах. Образ Василя 
Олександровича у суспільній свідомості, як 
правило, є спрощеним. Директор звичайної 
сільської школи, в якій навчались звичайні діти. 
Але у чому особливість його діяльності. 
Директор сільської школи водить дітей «на 
природу», разом з ними милується нею, а потім, 
сівши під деревом, розповідає їм казки. Причому 
така діяльність є систематичною і день від дня в 
учнів складається переконання у сутності 
«природи», особливості рідного краю, людини, 
як частинки природи, роздумів про неї тощо. У 
цій діяльності якраз і закладено та неповторність 
особистості учителя-вченого, якої ззовні не 
завжди помітиш.  

Коли мене призначили класним керівником 
5-а класу на початку вересня до мене підійшли 
учні і внесли цілу низку пропозицій, як би вони 
хотіли провести вихідні дні. Запропонували 
поїхати в Байраки, що за с. Павлишем. Чим 
їхати? Велосипедами. Так у мене немає такого 
транспорту. Недільним ранком о 6-й годині під 
хатою, де я був на квартирі, стояв велосипед. А 
далі цілий день на природі. Мені було задано 
скільки запитань, що наступного разу довелось 
озброїтись словниками, підручниками та 
посібниками. З цим класом Василь 
Олександрович був пов’язаний з шести років. І 
діти були звичайні і в той же час особливі, від 
них віяло людяністю, духовністю, любов’ю до 
природи, товаришів, історії тощо. В цьому і 
полягає один з елементів наукової новизни 
поняття особистісно-орієнтованої діяльності. 
Нинішній погляд на сутність цього підходу 
грунтуються на такому розумінні відносин між 
вихователем і вихованцем, коли вчитель і учень є 
рівноправними учасниками навчально-виховного 
процесу, а не начальником і безсловесним 
підлеглим [1].  

Проте в основі розіміння діяльнісного 
підходу В.О. Сухомлинського є інше – поважне 
ставлення до людської гідності, людської 
особистості учня. Таке він вважав 
найважливішим педагогічним інструментом, 
оскільки дає змогу зберегти всі гарні людські 
якості, що були закладені у дитини від 
народження – доброту, людяність, 
невгамовність, і не дає змоги розвинутися 
поганим властивостям – безвольній і мовчазній 
покірності, безсердечності, жорстокості. 
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Результатом такого підходу є «творити дуже 
ніжну, тонку річ: бажання бути хорошим, стати 
сьогодні кращим, ніж був учора. Це бажання не 
виникає само собою, його можна тільки 
виховати» [3, с. 309]  

В аналізованих дисертаційних дослідженнях 
майже не зустрічається поняття виховання в 
учнів бажання бути хорошими, яке 
В.О. Сухомлинський визначив за основне 
завданням всього виховного процесу. Вчений не 
лише проголошує лозунг, а розкриває зміст, як 
виховувати це бажання та що означає поняття 
«бути хорошим». Все це викладено у роздумах 
педагога з приводу багатьох питань, зокрема у 
«Методиці виховання колективу», де він пише: 
«У практичній роботі ми добиваємось того, щоб 
завдяки багатству життя колективу кожний його 
член переживав найвищу людську радість – 
радість творення для людей, постійного 
нагромадження внутрішніх духовних багатств, 
радість усвідомлення, що тебе шанують і 
поважають люди» [2, c. 410]. А це означає, що 
«бути хорошим», це бути таким, кого шанують і 
поважають люди. 

Щодо бажання «бути хорошим», то 
виховується воно багатьма способами: красою; 
людяністю, добротою, чуйністю; на прикладі 
педагогів і батьків; правдою; працею на благо 
суспільства; повчанням; спонуканням; через 
заохочення і стимулювання; через подолання 
труднощів. Але, насамперед, радістю. «Життєвий 
шлях від дитинства до отроцтва має бути 
шляхом радості, бадьорості. Радість як джерело 
оптимістичної впевненості дитини у своїх силах 
є умовою того багатства дійсного ставлення до 
навколишнього світу, без якого неможливий 
духовний розвиток, особливо неможливе 
розкриття природних нахилів, здібностей, 
обдаровань» [2, c. 235]. 

Задоволення і радість приносять успіх у 
навчанні, що є необхідною умовою виховання 
бажання бути хорошим і, як наслідок, виховання 
особистості: «Дати дітям радість праці, радість 
успіху в навчанні, пробудити в їхніх серцях 
почуття гордості, власної гідності – це перша 
заповідь виховання. В наших школах не повинно 
бути нещасних дітей – дітей, душу яких 
пригнічує думка, що вони ні на що не здатні. 
Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх 
сил дитини, які породжують енергію для 
подолання труднощів, бажання вчитися» 
[3, c. 164]. Позитивні інтелектуальні почуття 
поступово утверджуються в усвідомленості 
власної інтелектуальної гідності. Безумовно, 
негативні інтелектуальні почуття пригнічують 
учня і приводять до втрати інтересу до розумової 
діяльності.  

Поняття «навчання» Василь Олександрович 
розглядає як працю. Вона буде успішною, коли 

буде мотивованою і цікавою не лише у 
навчальному предметі, а й у способі пізнання. 
Звідси вчений розглядає дослідницький підхід, 
як найбільш ефективний із способів пізнання, 
коли учням не дають готових висновків, а дають 
можливість самостійно довести правильність тієї 
чи іншої істини. Вчитель повинен побудувати 
навчальний процес так, щоб учні могли висунути 
декілька гіпотез, знайти можливі шляхи їх 
розв’язання, знайти й обгрунтувати відповідь. 
Тоді знання, одержані у такій формі праці, 
переходять у довготривалу пам'ять, є міцними, 
оскільки засвоюються не пасивно, а активними 
зусиллями, долаючи труднощі. 

Особливої уваги В.О. Сухомлинський 
приділяв заняттям в гуртках. Причому 
передбачається не лише використання вільного 
часу. На таких заняттях виховуються всебічно 
розвинені люди. А досягти цього можна тоді, 
коли діти використовують щодня не менше 
п'яти-семи годин вільного часу за своїм 
бажанням. «Ми не припускаємо, щоб наш учень 
сидів за підручником після кількох годин 
інтенсивної розумової праці в класі – це сушить 
мозок, притупляє розумові здібності, відбиває 
бажання вчитися. Після уроків наші учні зайняті 
творчою працею в гуртках (за їх бажанням і 
вибором), іграми, екскурсіями, прогулянками, 
походами...» [4, с. 136]. Організація вільного 
часу учня – це не менш важлива робота, ніж 
організація навчання у школі. У школі було 
традицією, коли кожного дня два класи (один 
старшого, а інший середнього віку) працюють 
впорядковуючи подвір’я, обслуговуючи 
шкільний сад, теплицю, кролеферму, вулики 
тощо. І це система.  

Пам’ятаю першу зустріч з дирентором 
школи. П’ятнадцятого серпня, а огорожа навколо 
школи ніби-то щойно пофарбована, на подвір’ї ні 
соринки, класні кімнати мають приємний 
приваюлюючий вигляд і у кожній велика картина 
присв’ячена батькам та дідусям, матерям та 
бабусям односельців. Соромно у такому класі 
одержати зауваження чи байдикувати, бо 
односельці оцінюють твою працю. Такий культ 
праці є основою діяльності школярів. 

Шкільна гурткова робота як пошуково-
дослідницька діяльність запорука самостійного 
добування знань учнями. 

До діяльнісного підходу у Василя 
Олександровича віднесена й самостійна 
навчальна робота. Вона може бути 
індивідуальною і колективною діяльністю. У 
першій розмові з директором було з’ясовано 
необхідність створення фотогуртка. І він був 
створений через 4 дні мого перебування у школі, 
не розмови та побажання, а ділова конкретна 
розмова і дії. А через місяць близько 30 батьків 
завітали до мене з проханням дати консультацію, 
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який фотоапарат необхідно придбати дитині. А 
далі – фотогазета, фотоконкурси, змагання і 
визнання. Через три місяці до гуртка поступили 
замовлення від керівництва району, а потім і 
області на фотопродукцію. І невипадково у газеті 
Офуфріївської райдержадміністрації та 
Олександрійських газетах фотокореспондентами 
офіційно працювали випускники школи і 
фотогуртка. Я навіть не підозрював, що таке 
могло бути, а Василь Олександрович говорив, 
що таке буде, Ви лише впевнено вірьте у це. Таке 
бачення могло бути лише у вченого, який 
будував всю діяльність школи, в тому числі і 
фотогуртка на науковій основі, коли 
особистісно-діяльнісний підхід мав 
обгрунтовану основу. Тут на перший план 
виступає положення В.О. Сухомлинського, що 
складає концептуальну основу особистісно-
орієнтованого підходу про необхідність 
самостійного добування знань учнями. Цей 
принцип навчання нині має назву проблемного.  

Висновки. Таким чином, аналіз творчості 
В.О. Сухомлинського свідчить про висунення 

ним фундаментальних принципів та підходів при 
формуванні теорії навчання і виховання, 
зокрема, системного та діяльнісного підходів, на 
які ми звернули увагу. Визначені у п’ятитомнику 
педагогічні закономірності повинні стати 
предметом дослідження і лягти в основу 
класичної педагогіки В.О. Сухомлинського та 
окреслити перспективи подальших розвідок 
напряму. 
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ВИХОВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК 
УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Марина СЕЛУЯНОВА (Херсон) 
Статтю присвячено проблемі визначення організованості як умови оптимізації навчально-творчої діяльності 

молодшого школяра. Розкрито підходи вчених щодо вивчення організованості молодшого школяра. 
Ключові слова: організованість, молодші школярі, творча особистість,  навчальна діяльність, режим дня. 
Статья посвящена проблеме определения организованности как условия оптимизации учебно-творческой 

деятельности младшего школьника. Раскрыты подходы ученых по изучению организованности младшего школьника. 
Ключевые слова: организованность, младшие школьники, творческая личность, учебная деятельность, режим дня. 

Актуальність дослідження. Формування  
творчої особистості молодшого школяра 
належить до найважливіших проблем педагогіки 
і психології, оскільки постійне збагачення та 
диференціація наукового знання, посилення 
інформатизації суспільства зумовлює 
необхідність формування таких особистісних 
характеристик учнів, як ініціативність, здатність 
до самостійної постановки цілей, впевненість у 
собі і вимагає створення у навчальному закладі 
сприятливих умов для особистісного зростання 
творчої особистості. Конкретність і образність 
мислення, емоційність, естетичне ставлення до 
дійсності, що оточує, швидка зміна настрою - ці 
якості притаманні всім молодшим школярам. 
Творчий розвиток залежить від взаємовідносин 
дитини і дорослого, спільної діяльності у сім'ї, 
батьків та педагогів, що створює єдиний 
соціально-педагогічний простір. Внаслідок такої 
співпраці виробляються однакові погляди на 
процес розвитку, виховання та навчання дитини. 

Вступ до школи – переломний момент у 
житті дитини. Змінюється її місце в системі 

суспільних відносин: вона залучається до 
навчання, яке стає її обов’язковою діяльністю, за 
результати якої дитина несе відповідальність 
перед учителями, школою, своєю сім’єю.  

Навчання в молодшому шкільному віці 
нерозривно пов'язане з процесом оволодіння 
раціональними засобами і прийомами навчальної 
діяльності, які є необхідною передумовою 
засвоєння системи знань, формування вмінь і 
навичок, основою подальшої самоосвіти учнів.  

Початок шкільного навчання не тільки 
змінює соціальну ситуацію розвитку особистості 
дитини, а й пов'язаний з появою певних 
суспільних ролей і функцій, які обумовлені 
виникненням в даний віковий період нової 
діяльності - навчальної. «Ставши школярем, - 
відзначє Л.Божович, - дитина займає нове у 
порівнянні з дошкільником місце в суспільстві. 
... Вона отримує нові права і обов'язки й вперше 
починає займатися суспільно значущою 
діяльністю, від рівня виконання якої залежить її 
місце серед оточуючих і її взаємин з ними» [2, 
с. 208]. 
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Навчальна діяльність у молодшому 
шкільному віці є провідною. Вона детермінує 
характер і спрямованість психічного та 
особистісного формування молодшого школяра.  

Ідеї з питань організації навчання школярів 
містяться в працях П.Блонського, Н.Крупської, 
В.Сухомлинського, К.Ушинського, С.Шацького . 

Ряд психологів й педагогів (К.Абульханова-
Славська, Б.Ананьєв, Л.Благонадьожина, Л.Божович, 
Т.Габай, П.Гальперін, О.Леонтьєв, Г.Люблінська,  
С.Рубінштейн, Н.Тализіна) визначають значення 
навчальної діяльності в інтелектуальному 
розвитку особистості, роль молодшого школяра 
як її суб'єкта, загальнотеоретичні підходи до 
наукової розробки проблеми організації 
навчальної роботи і формування раціональних 
прийомів і способів її здійснення. 

Молодший шкільний вік має цілий ряд 
власних, притаманних лише йому психологічних 
і соціально-педагогічних характерних 
особливостей. З приходом до школи у дитини 
з‘являється нова соціальна роль – вона стає 
школярем, приступає до систематичного учіння, 
що вносить серйозні і важливі зміни в її життя.  

Перехід до шкільного навчання означає 
докорінну перебудову всього способу життя 
дитини. Перед першокласником висувається 
цілий ряд вимог: він повинен ходити до школи, 
займатися тим, що передбачено шкільною 
програмою, виконувати вимоги вчителя, 
неухильно слідувати шкільному режиму, 
підкорятися правилам поведінки, домагатися 
результатів у навчанні. Вчення в школі - 
«діяльність обов'язкова, відповідальна, потребує 
систематично організованої праці»  [2, с. 318].  

Вчителі та батьки нерідко вимагають від 
дитини старанності і відповідальності, не 
проявляючи достатньої турботи про формування 
цих якостей. Завдання навчання та виховання 
має полягати в тому, щоб навчити дитину 
свідомо керувати своєю поведінкою і 
сформувати у неї необхідні для цього якості 
особистості, в тому числі і організованість.  

За своєю психолого-педагогічною сутністю 
та способами формування організованість є 
складною та багатогранною характеристикою.  

Проблема організованості активно 
вивчається представниками різних напрямів 
сучасної науки. У філософському аспекті 
(Р.Зобов, В.Келасьєв), поняття «організованість» 
розглядається в рамках синергетичного підходу, 
сутність якого полягає у формуванні 
«самоорганізаційного циклу людини» 
(функціонування цього циклу дозволить людині 
управляти власною активністю, удосконалювати 
себе). У соціально-психологічних дослідженнях 
(Л.Уманський, О.Чернишев) організованість 
представлена як здатність групи до 
самоврядування і розглядається в контексті до 

вивчення психологічних особливостей 
колективу. Ряд психологів і педагогів 
визначають структуру та  види організованості, 
виявляють умови її формування (О. Висоцький, 
В.Гольнева, Т.Довга, Т.Єгорова, Р.Єршова, 
В.Калін, В.Маралов, В.Морозова, Н.Прокіна, 
В.Степанов, Г.Фрадкін , С.Якобсон). 

 У психолого-педагогічній літературі 
знаходимо різні підходи щодо інтерпретації 
організованості. Так, організованість 
розглядається як якість особистості 
(Н.Бекузарова, Т.Довга, Н.Кузьміна, , І.Раченко, 
Л.Уманський, О. Чернишев ), як вольова якість (О. 
Висоцький, В.Гольнева, Є. Ільїн, В.Калін), як 
властивість, що визначає здатність до 
організаторської та педагогічної діяльності 
(О.Ковальов, B.Крутецький, Н.Кузьміна, 
Н.Тализіна). 

Д.Ельконін підкреслює, що суттєвою 
особливістю систематичного шкільного 
навчання молодших школярів є те, що воно 
вимагає від усіх обов'язкового виконання 
однакових правил, яким підпорядковано 
поведінку учня під час перебування в школі. 
Підпорядкування цим правилам вимагає від 
дитини більш високої форми довільного 
управління поведінкою (відповідно до правил) і 
сприяє формуванню організованості. [4]  

Організованість пов’язана  з навчально-
виховним процесом,  з його результатами. Її 
зв’язок із навчальним процесом проявляється в 
тому, що вона є умовою оптимізації процесу 
навчання, а зв’язок з результатом в тому, що 
вона є чинником, який зумовлює той чи інший 
результат.  

Сформованість організованості молодших 
школярів визначається сукупністю наступних 
показників: дотримання порядку, який сприяє 
успіху в діяльності; раціональне виконання 
діяльності; самоконтроль; звички культурної 
поведінки.[1, с. 5] 

Виховання організованості як умови 
оптимізації навчально-творчої діяльності 
молодших школярів стало предметом нашого 
дослідження. 

У своїй роботі ми керувалися положенням 
про те, що нова діяльність – навчальна  потребує 
від дитини нового рівня сформованості таких 
умінь як : 

- уміння організувати робоче місце 
(правильно відбирати необхідні для уроку 
приладдя, підтримувати порядок на робочому 
місці впродовж уроку); 

- уміння орієнтуватися в часі 
(встановлювати тимчасову послідовність, 
визначати час і тривалість роботи, 
дотримуватися режиму дня); 
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- уміння планувати майбутню роботу по 
виконанню домашнього завдання (працювати за 
готовим планом, самостійно складати план). 

Досягти успіху у формуванні означених 
умінь можливо лише за умов спільної діяльності 
сім’ї та школи, адже, як вважає Л.Фрідман 
«взаємини сім'ї та школи важливі на всіх етапах 
шкільного життя, але особливої гостроти, 
особливого значення вони мають в перші роки 
перебування дитини в школі» [3, с. 40]. 

Здатність діяти організовано формується 
поступово, протягом усього молодшого шкільного 
віку. Організована поведінка виникає спочатку у 
спільній діяльності з дорослими, які дають дитині 
засоби організації такої поведінки, і тільки потім 
стає власним індивідуальним способом дії дитини. 
Становлення і розвиток організованості не 
закінчується в молодшому шкільному віці, в 
наступні періоди вона змінюється змістовно, 
відбувається перебудова значущості структурних 
компонентів організованості. 

З приходом до школи, дитина вже в перший 
день стикається з новими умовами діяльності. І в 
першу чергу це стосується організації її робочого 
місця. 

Відомий спеціаліст з наукової організації праці 
А.Гастєв стверджував, якщо робоче місце 
знаходиться в порядку, то це вже половина справи. 
Саме від організації робочого місця, від дотримання 
порядку у розташуванні предметів праці залежить 
продуктивність будь-якої діяльності. Така 
обстановка не відволікає уваги, сприяє роботі, 
скорочує період залучення до неї, забезпечує гарну 
працездатність школяра. 

Уміння організувати своє робоче місце - 
перший і необхідний крок у формуванні в учнів 
акуратності, передбачливості і внутрішньої 
готовності до майбутньої роботи. Щоб у дітей 
сформувався міцний навик в організації 
робочого місця, учитель може проводити ігрові 
вправи, у процесі яких діти вчаться відбирати 
необхідне навчальне приладдя, правильно 
розташовувати його на парті. Увага школярів 
звертається на те, як швидше і зручніше 
підготуватися до наступного уроку, витрачаючи 
при цьому мінімум часу і зусиль. Діти повинні 
знати, які речі знаходяться на парті постійно, а 
які потрібно міняти в залежності від наступного 
уроку. Час від часу корисно проводити змагання 
«Який ряд краще приготувався до уроку».  

У свою чергу, батьки мають забезпечити 
дитину вдома власним зручним робочим місцем, 
обладнаним усім необхідним для здійснення 
навчальної діяльності. Крім того, завдання 
батьків полягає у систематичній допомозі з 
подальшим контролем за тим, щоб дитина 
підтримувала необхідний порядок на робочому 
місці.  

Формування уміння орієнтуватися в часі і 
берегти його має велике значення і є одним з 

головних ознак організованості. З цією метою 
використовується ряд доступних і цікавих 
завдань, які уточнюють орієнтацію дітей у часі, 
виховують дбайливе ставлення до нього. В 
орієнтації дітей в часі, швидкому включенні в 
роботу важливо використовувати змагання, 
ігрові моменти, заохочення і т.і.   

Режим дня - це порядок чергування різних 
видів діяльності та відпочинку протягом доби, 
встановлення оптимальних норм тривалості 
діяльності та відпочинку для школярів різного 
віку, засіб вироблення у дитини звички 
розпоряджатися своїм часом, уміння обирати для 
себе найбільш прийнятний ритм життя і праці, 
потреби заповнювати свій час корисною 
діяльністю.  

Дитина, що живе за режимом, набагато 
легше справляється зі шкільними 
навантаженнями, встигає відпочити, не 
перевтомлюється. При побудові раціонального 
режиму занять слід враховувати біоритми 
функціонування організму дитини. Основними 
складовими режиму повинні бути шкільні 
заняття, які регламентуються навчальним 
планом, і домашні заняття з підготовки до 
уроків. Крім того, не слід забувати, що в режимі 
дня молодших школярів обов’язково має бути 
час для відпочинку, ігор на свіжому повітрі та 
улюблених занять (спорту, творчості). 

Формування у дітей уміння орієнтуватися в 
часі, визначати порядок своїх дій і 
дотримуватись режиму дня потребує значних 
зусиль як з боку вчителів так і батьків. 

В школі цьому питанню має бути 
присвячено ряд уроків з такого предмету як 
«Основи здоров’я», зокрема, вони можуть бути 
присвячені темі «Режим дня школяра» в межах 
якої висвітлюються питання: 

-Що таке режим дня? 
-Для чого він потрібен у житті будь-якої 

людини? 
-Як скласти власний режим дня? 
- Значення режиму дня для розвитку 

організованості дитини? та ін. 
Такі уроки бажано проводити в ігровій 

формі, залучаючи дітей до активної діяльності. 
Вони можуть розказати вірші, цікаві історії, 
притчі про раціональне використання й 
збереження часу; підібрати приказки, прислів’я, 
загадки на задану тему. 

У позакласній виховній роботі учитель може 
проводити з учнями бесіди про важливість 
дотримання режиму дня. 

До цієї роботи мають залучатися і батьки. Їх 
завдання полягає у тому, щоб допомогти дитині 
скласти власний режим дня з урахуванням її 
індивідуальних фізичних та особистісних 
особливостей. Батьки мають послідовно 
привчати дитину дотримуватися режиму дня. 
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Щоденне виконання раціонального режиму 
дня, крім великого гігієнічного - збереження і 
зміцнення здоров'я, має важливе значення для 
успішного навчання. Дитина привчається до 
акуратності, порядку, охайності, вчиться 
цінувати і берегти час, економно його витрачати, 
звикає працювати послідовно, старанно, 
ретельно. Привчена до режиму дитина завжди 
буде мати час для занять в школі і вдома, для 
відпочинку, прогулянок і ігор, для надання 
допомоги батькам по господарству. Вироблені в 
дитинстві звички полегшують роботу і нерідко 
зберігаються на все життя. 

Вивчаючи проблему організованості та її 
виховання, формування у молодших школярів, 
С.Якобсон і Н.Прокіна дійшли висновку, що, 
якщо вміння раціонально розподіляти час, не 
сформовано на початковому етапі навчання, то 
надалі сформувати його майже неможливо [5]. 

Важливе значення в оптимізації навчальної 
діяльності молодших школярів має уміння 
раціонально планувати і виконувати домашні 
завдання. 

Самостійне виконання домашніх завдань – 
це новий вид діяльності, який з’являєтья в житті 
дитини, коли вона вступає до школи. 

Уміння планувати навчальну роботу є 
однією з найважливіших задач 
загальнонавчальної підготовки учнів. 
Формування уміння планувати пов'язано з 
розвитком загальних пізнавальних здібностей і 
вихованням таких рис, як цілеспрямованість, 
передбачливість, самоконтроль. Щоб школярі 
навчилися планувати, вони повинні оволодіти 
наступними діями: визначити мету роботи, 
обрати необхідні прийоми її виконання; 
встановити їх послідовність, вміти себе 
контролювати відповідно до наміченого плану. 

Формування цих умінь активно відбувається 
під час перебування дитини у школі під 
контролем учителя. Саме учитель має пояснити 
дітям мету виконання домашнього завдання, 
розказати про прийоми її виконання, порадити як 
краще організувати процес виконання домашньої 
роботи. 

До цієї роботи залучаються і батьки, які у 
своїй діяльності мають керуватися такими 
рекомендаціями: 

1. Виконувати домашні завдання дитина 
повинна за одним і тим же робочим місцем. В 
цьому випадку у дитини швидко виробиться 
необхідна установка. Коли вона сідає за звичний 
стіл, швидко виникає робочий настрій, бажання 
приступити до роботи.  

2. Слід виробити у школяра звичку ще до 
початку роботи уточнити всі завдання і 
приготувати все необхідне. Поступово вона 
навчиться планувати свої дії і вирішувати, в 
якому порядку робити уроки. Але спочатку 

батькам доведеться подбати про це. Наприклад, 
молодші школярі нерідко старанно виконують 
письмові завдання, а після цього вчать правило, 
на яке і задано цю вправу.  

3. Щоб підказати, з яких завдань краще 
починати - легких або важких, треба 
поспостерігати, як дитина включається в роботу і 
наскільки швидко втомлюється. Якщо вона 
починає працювати відразу і без труднощів, але 
підйом швидко змінюється спадом, порадьте їй 
починати з більш важких завдань. Якщо 
розгойдується повільно, але ефективність роботи 
поступово наростає, можна почати з більш 
легких уроків. Доросла людина вміє 
контролювати себе і в процесі роботи, і після 
закінчення її. У молодшого школяра такого 
навику, природно, немає. Перевіряти себе вона 
буде спочатку з допомогою батьків. Коли дитина 
може повністю перейти на самоконтроль, 
залежить від її індивідуальних особливостей. 
Добре, щоб таке вміння виробилося до моменту 
її переходу в середню школу. Учень середніх і 
старших класів повинен вже володіти способами 
самоперевірки за допомогою логічних і образних 
схем. 

Таким чином виховання організованості 
молодших школярів, а саме таких її складових як 
уміння організувати робоче місце, уміння 
орієнтуватися в часі, дотримуватись режиму дня, 
уміння планувати майбутню роботу по 
виконанню домашнього завдання сприяє 
оптимізації навчальної діяльності учнів, оскільки 
дозволяє сформувати раціональні прийоми 
організації домашньої навчальної діяльності, що 
значно полегшують процес навчання вцілому; 
підтримують інтерес до навчальної праці і 
забезпечують збереження здоров’я школярів. 
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В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї 
У ВИХОВАННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 

Андрій СЕМЕЗ, Людмила СЕМЕЗ (Кіровоград) 
У статті розглядаються підходи В.О. Сухомлинського щодо взаємодії сім’ї та школи у вихованні моральних 

цінностей школярів. 
Ключові слова: В.О. Сухомлинський, шкільно-сімейне виховання, виховання моральних цінностей, школа для батьків, 

батьківська любов, батьківський авторитет, батьківська влада. 
В статье рассматриваются подходы В.А. Сухомлинского по взаимодействию семьи и школы в воспитании 

нравственных ценностей школьников. 
Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, школьно-семейное воспитание, воспитание нравственных ценностей, школа для 

родителей, родительская любовь, родительский авторитет, родительская власть. 
Актуальність. В умовах духовної кризи, що 

панує в сучасному українському суспільстві, 
надзвичайно гостро постає проблема виховання 
моральних цінностей підростаючого покоління, 
яка повинна вирішуватися як в умовах школи, 
так і в умовах сім’ї. У даному контексті особливо 
актуальними стають теоретичні розробки і 
практичний досвід видатного педагога Василя 
Олександровича Сухомлинського, який значне 
місце у своїй творчості відводив проблемі 
шкільно-сімейного виховання, взаємозв’язку 
школи та сім’ї у моральному вихованні дітей. 
Василь Олександрович вважав, що 
«гармонійний, всебічний розвиток можливий 
лише там, де два вихователі – школа і сім’я – не 
тільки діють одностайно, ставлячи перед дітьми 
ті самі вимоги, а є однодумцями, поділяючи ті 
самі переконання, завжди виходять з тих самих 
принципів, не допускають ніколи розходжень ні 
в меті, ні в процесі, ні в засобах виховання» [4, 
с. 86]. 

Метою статті є виокремлення підходів 
В.О.Сухомлинського щодо взаємодії сім’ї та 
школи у вихованні моральних цінностей 
школярів. 

Окремі аспекти морального виховання у 
творчості павлиського вченого розглядаються у 
наукових роботах А.С.Бика, Л.С.Бондар, 
М.А.Дмитрієва, А.І.Зязюна, С.Г.Карпенчук, 
В.К.Кіндрата, В.А.Киричок, Є.Г.Родчаніна, 
О.В.Сухомлинської, А.Я.Розенберга та інших. 

Завдання, які висуває життя перед школою, 
стають настільки складними, що без високої 
педагогічної культури суспільства і насамперед 
сім’ї зусилля вчителів, якими б значними вони не 
були, виявляться недостатньо ефективними. Усі 
шкільні проблеми – це і проблеми сім’ї, усі 
труднощі, які виникають у складному процесі 
шкільного виховання, на думку 
В.О.Сухомлинського, сягають своїм корінням у 
сім’ю. Розвиток особистості залежить 
насамперед від того, якими людьми постають 
перед дитиною батько і мати, як пізнаються 
людські стосунки і суспільне оточення на 
прикладі батьків. 

Школа справедливо вимагає, щоб сім’я 
зміцнювала її авторитет в очах дітей. Але і школа 
покликана зміцнювати авторитет сім’ї в очах 
дітей. Це один із основних принципів 
взаємовідносин школи і сім’ї. 

Василь Олександрович постійно цікавився 
проблемами сімейного виховання, умовами і 
особливостями виховання дітей у різних сім’ях, 
вивчав позитивний досвід, підмічав найістотніші 
і найбільш типові вади та недоліки сімейного 
виховання, шукав їх причини. 

Вчений проводив велику виховну й освітню 
роботу з батьками, дорослими, навчав їх 
мистецтва сімейного і громадського виховання. 
У Павлиській середній школі було створено 
чітку систему педагогічної освіти і пропаганди 
педагогічних знань серед населення, батьків і 
навіть старшокласників. Одвічну проблему 
«Сім’я і школа» В.О.Сухомлинський вирішував з 
тією ж ґрунтовністю, як і всі інші. У шкільно-
сімейному вихованні він на перше місце ставить 
сім’ю, але зовсім не для того, щоб дорікати їй у 
тому, що вона, сім’я, погано допомагає школі. 
Ні, Василь Олександрович бере на себе (на 
школу) відповідальність за те, як дитина почуває 
себе в сім’ї, як її виховують. З цією метою школа 
давала батькам ґрунтовну педагогічну освіту. 

В.О.Сухомлинський вважав, що у сім’ї між 
батьками і дітьми повинні панувати 
взаємостосунки щиросердності, відвертості. І це 
вимагає особливої уваги від кожного, хто хоче 
збагнути таємниці батьківської педагогіки, а 
саме тонкої, інтелігентної, сердечної чутливості 
людини до людини, виховання добрих почуттів. 
У вихованні цих почуттів, на думку педагога, 
зв’язок сім’ї та школи повинен відігравати 
особливо вагому роль. Атмосфера добра, 
сердечності, чутливості, яка оточує дитину з 
перших днів її шкільного життя, має 
пронизувати духовне життя сім’ї, взаємини між 
батьками і дітьми: «Вчити батьків, як виховувати 
дітей, – це найтонша і найважча справа, бо вміти 
виховувати свою дитину – це означає уміти 
віддавати дитині найдорогоцінніше людське 
багатство – любов. Своє завдання ми вбачаємо в 
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тому, – зазначає Василь Олександрович, – щоб 
застерегти батьків від помилки, яку вони часто 
допускають: дитина купається в лагідному теплі 
батьківської любові, сама не випромінюючи при 
цьому жодної іскринки, жодного промінця. 
Скільки б не зігрівало дитину тепло батьківської 
любові, воно не розтопить і малесенької 
крижинки у дитячому серці не спалахне вогник 
ласки до батька-матері, не зігріє серця з 
середини. А крижинка в дитячому серці є 
завжди, бо дитяча любов сама по собі егоїстична, 
дитина любить матір як джерело своїх радощів і 
задоволень, а для людяності та справжньої 
доброти потрібна інша любов – любов-турбота, 
любов-хвилювання за долю дорогої людини, 
любов-діяльність. Саме таку любов і повинні 
виховувати батьки»[6, с. 21]. 

Домагатися того, щоб батьки оволоділи 
мудрістю батьківської і материнської любові – у 
цьому В.О.Сухомлинський вбачав одне з 
найважливіших завдань школи. За його глибоким 
переконанням «педагогіка повинна стати 
наукою для всіх – і для вчителів, і для батьків» [3, 
с. 42]. Для цього у Павлиші не одне десятиліття 
працювала школа для батьків, до якої батьки 
записувалися за два роки до вступу їхньої 
дитини до школи, відвідуючи потім заняття до 
закінчення нею середньої школи. Курс 
психології і педагогіки у батьківській школі був 
розрахований на 250 годин. Слухачів 
батьківської школи розподіляли на п’ять груп (за 
віком їхніх дітей): 1) дошкільна (від 5 до 7 
років); 2) I-II класи; З) III-IV класи; 4) V-VII 
класи; 5) VIII-X класи. З кожною групою заняття 
проводилися двічі на місяць. Основна форма 
занять – лекції та бесіди директора, завуча і 
найбільш досвідчених учителів. Теоретичні 
знання з психології та педагогіки тісно 
пов’язувалися з практикою виховання в сім’ї. 

Кінцевою метою програми постійного 
підвищення педагогічної культури батьків і 
матерів виступав ідеал всебічно розвиненої 
гармонійної людини. Найважче полягало в тому, 
щоб батько й мати разом з учителем бачили, 
розуміли духовний світ своєї дитини, вміли 
розібратися у причинах і наслідках, осмислювали 
виховання як цілеспрямовану педагогічну працю. 
Заняття в батьківській школі, на думку Василя 
Олександровича, перетворилося б на пусте 
гаяння часу, якби воно не було спільним 
колективним роздумом: що таке ідеал виховання; 
як запобігти можливим помилкам і до чого вони 
можуть призвести, якщо не вдасться їх 
відвернути; що треба знати, щоб бути хорошими 
вихователями тощо. 

В.О.Сухомлинський радить не будувати 
лекції і бесіди в батьківській школі у плані 
«пророблення» батьків, які допускають помилки 
й прорахунки у вихованні, адже у житті окремих 

сімей ще трапляються негативні явища, і якщо 
педагог чи вихователь почне «вивертати душі», 
виставляти на загальний огляд людську біду, бо 
невміння виховувати – це передусім біда, то до 
нього приходитиме все менше батьків, він 
відштовхне їх від школи і, що особливо 
небезпечно, вони на все махнуть рукою. 
Вихователю ніколи не потрібно забувати, що, 
починаючи говорити з батьками про їхніх дітей, 
він немовби примушує їх дивитися в дзеркало.  

Для глибоких роздумів про помилки й 
прорахунки, для відвертої розмови про 
виховання в конкретних умовах даної сім’ї 
застосовувалась індивідуальна бесіда з батьками, 
особливо бесіда жінки-педагога з матір’ю і 
чоловіка-педагога з батьком. Немає двох сімей, в 
яких умови й передумови, що визначають 
загальну духовну й педагогічну культуру 
батьків, були б абсолютно однаковими. Кожна 
сім’я має щось властиве тільки їй, тому 
індивідуальні бесіди з матір’ю і батьком – бесіди 
без дітей – є органічною складовою частиною 
роботи батьківської школи. Не треба ні в якому 
разі відкривати дітям труднощі й прикрощі, удачі 
й недогляди виховання, оскільки, крім шкоди, це 
нічого не принесе: «У гарних сім’ях добро і 
згода, взаємна повага, любов і поступливість 
батьків є головною силою виховного впливу, але 
діти не підозрюють, що їх виховує якраз те, що у 
сім’ї все добре» [5, с. 538]. 

В.О.Сухомлинський турбувався, щоб у 
матері й батька було єдине уявлення про те, кого 
вони разом зі школою виховують, про єдність 
їхніх вимог, передусім – до самих себе. Там, де 
немає мудрості батьківського виховання, любов 
матері й батька, на думку Василя 
Олександровича, нівечить дітей. Є багато 
різновидів цієї неправильної любові, серед яких 
В.О.Сухомлинський виділив: 1) любов 
замилування; 2) любов деспотичну; 3) любов 
відкупу. 

Любов замилування – це інстинктивна, 
нерозумна любов. Мати й батько радіють 
кожному крокові дитини, не замислюючись над 
тим, який це крок і до чого він може призвести. 
Безрозсудливе замилування розбещує душу 
дитини – насамперед тим, що вона не знає впину 
своїм бажанням. Принципом її життя стає девіз 
дикуна і хулігана: все, що я бажаю, мені 
дозволяється, до всього мені байдуже, головне – 
моє бажання. Вихований у дусі замилування – це 
егоїст, який твердо переконаний в тому, що він 
приносить радість, щастя батькам уже тим, що 
живе на світі. 

Запобігти любові замилування можна лише 
за тієї умови, коли вихователь говоритиме 
водночас і з матір’ю, і з батьком про дуже тонку 
справу – про виховання батьківських почуттів. З 
метою виховання почуттів молодих батьків 



Випуск 123(ІІ)  Серія: Педагогічні науки  НАУКОВI ЗАПИСКИ 
 

 314

вчителі запрошують матерів і батьків дошкільнят 
не тільки на заняття батьківської школи, а й на 
своєрідний практикум. У ті дні, коли учні 
молодших класів (особливо 1 та 2) виконують 
колективну суспільно корисну працю, 
вихователям допомагають молоді батьки й 
матері. Керуючи разом з вихователями працею, 
вони вчать дітей керувати своїми бажаннями, 
підпорядковуючи їх праці, дисципліні. Навчаючи 
дітей, молоді батьки навчаються і самі як 
вихователі. 

Любов деспотична. Життя дітей за такої 
любові перетворюється на безпросвітну мýку. 
Батьки постійно докоряють дитині, б’ють її, 
мотивуючи це тим, що вони вчать жити, щоб 
дитина розумнішою була і батьків поважала. 
Ґрунтом такої любові є суміш самодурства, 
егоїзму та дрімучого безкультур’я деяких 
батьків. До своїх дітей вони ставляться як до 
речей: мій стіл – де захочу, там і поставлю моя 
дочка – що захочу, те й скажу, що спаде на 
думку, те й зажадаю.  

Огидний деспотизм неосвічених батьків – це 
одна з причин того, що у дитини змалку 
перекручується уявлення про добре начало в 
людині, вона перестає вірити в людину та 
людяність. В обстановці деспотичного 
самодурства, дріб’язкових причіпок, постійних 
докорів маленька людина ОЗЛОБЛЮЄТЬСЯ. І 
це, на думку Василя Олександровича, 
найстрашніше, що може статися у духовному 
світі дитини, дріб’язковість перетворює добру 
людину в самодура, а самодурство, у свою чергу, 
виганяє той душевний порух, який у нормальних 
сім’ях є джерелом добра, розумної стриманості й 
поступливості дітей, цей порух душі – ласка. 
Той, хто не знає ласки у дитинстві, стає грубим, 
беззердечним, жорстоким у роки отроцтва, 
ранньої юності. 

Любов відкупу. Вона властива батькам і 
матерям, які переконані в тому, що, 
забезпечуючи всі матеріальні потреби дітей, 
вони виконують свій батьківський обов’язок. 
Дитина одягнена, взута, нагодована, здорова, у 
неї є всі підручники і наочні посібники. 
Матеріальними витратами, вважають такі батьки, 
можна виміряти батьківську любов.  

У сім’ї, де батько розуміє свої обов’язки 
лише як забезпечення матеріальних потреб дітей, 
а мати не стала центром їх духовного життя, 
дітей оточує атмосфера духовної порожнечі, 
убозтва. Вони живуть серед людей і не знають 
людей – це найнебезпечніше у таких сім’ях, 
оскільки їхнім дітям незнайомі й недоступні 
тонкі людські почуття, передусім ласка, 
співчутливість, жаль, милосердя. Вони можуть 
вирости емоційними невігласами. Щодо цих 
дітей виховний обов’язок школи особливо 
великий: вони мають пройти у стінах навчально-

виховного закладу спеціальну школу виховання 
почуттів [5, с. 543-544]. 

Якою ж, на думку В.О.Сухомлинського, 
повинна бути справжня батьківська любов? 

Винятково важлива грань сімейого 
виховання полягає у тому, щоб учити дитину 
бачити і відчувати, розуміти і переживати 
серцем, що вона живе серед людей. 

Учити цьому дитину – одна з 
найскладніших проблем у справі виховання 
людини, її почуттів. Батьківська любов має бути 
такою, «щоб у дитини пробуджувалась 
чутливість до навколишнього світу, до всього, 
що створює людина, що служить людині, і, 
звичайно, насамперед до самої людини»[1, 
с. 145]. Василь Олександрович був твердо 
переконаний, що виховання людського 
благородства в дитячому серці починається з 
максимального олюднення ставлення до людей, 
одухотворення цього ставлення щирими, 
піднесеними почуттями поваги до людини, і 
насамперед – поваги до матері і батька. 

Отже, одне з найтонших завдань сімейно-
шкільного виховання загалом і батьківської 
любові зокрема – навчити людину вже у роки 
раннього дитинства порівнювати свої бажання з 
інтересами, благополуччям, спокоєм людей, які 
живуть поруч, і насамперед – батьків. Бездумне 
замилування батьків кожним кроком дитини, 
задоволення всіх її бажань, примх, капризів – усе 
це призводить до того, що дитина стає немовби 
сліпою і глухою до душевних рухів близьких, не 
бачить горя, незгод, суму матері, батька. 

Значне місце в сімейному вихованні 
В.О.Сухомлинський відводить проблемі впливу 
батьківського авторитету та батьківської влади 
на духовний розвиток дитини. Що ж Василь 
Олександрович розуміє під батьківською 
владою? «Батьківська влада – це право і 
можливість батька і матері підкоряти своїй волі 
дітей, право встановлювати свої, зумовлені 
життям конкретної сім’ї, вимоги» [1, с. 151]. 

Щоб сформувати в дитини правильні 
поняття про батьківську владу, треба 
якнайтісніше пов’язувати їх зі звичкою до 
слухняності. Життєва практика дитини 
починається задовго до свідомого розуміння нею 
словесних доказів і умовиводів. За переконанням 
В.О.Сухомлинського, у процесі цієї практики 
дитина повинна набути досвіду слухняності, 
досвіду дисциплінованості. При цьому не все те, 
що дитині треба чи не можна робити, можна і 
треба в усіх випадках мотивувати логічними 
доказами (наприклад, зовсім не потрібно 
пояснювати трирічній дитині, чому вона повинна 
лягати спати раніше, ніж дорослі). 

Батьківська влада, на думку педагога, може 
правильно здійснюватись лише тоді, коли 
вимоги матері й батька будуть спрямовані на 
виховання справжньої людини. Вимоги батьків 
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повинні бути насамперед розумними з погляду 
гуманістичного морального виховання. 
Підростаючи, дитина зрозуміє правильність цих 
вимог і буде вдячна за те, що її привчили до їх 
виконання: «Вимога батьків стає беззастережною 
для дитини тільки тоді, коли вона одностайна, 
тобто, коли мати і батько вимагають одне й те 
саме. Якщо ж вимога (наказ чи заборона), якою б 
вона не була розумною і правильною, 
народжується у батьківських суперечках, 
причому на очах у дитини, така вимога не буде 
для неї авторитетною і беззастережною» 
[1, с. 151]. Батьківська влада – це і є поєднання 
мудрості, це єдність волі, почуттів, бажань 
матері й батька. Там, де немає злиття мудрості 
двох дорослих людей, палко закоханих у свою 
дитину, влада батьків перетворюється у свавілля. 
Якщо тільки дитина відчула, що мати й батько 
по-різному дивляться на поняття «можна», «не 
можна», «треба», – для неї найрозумніші вимоги 
здаються примусом, насильством, зневажанням її 
свободи. 

Деякі батьки вважають, що їхня влада щодо 
дітей повинна проявлятися головним чином у 
формі заборон. Але якщо дитина чує тільки 
заборони, то це сковує її психіку, робить 
несміливою, пасивною. На думку 
В.О.Сухомлинського, вимоги батьків повинні 
виражатися не тільки у заборонах, а головним 
чином у спонуканні дитини до певних 
позитивних дій. Одним із способів спонукання 
дитини до позитивних дій є свідоме уникання 
батьками слова «не можна» і прагнення 
сформулювати свої вимоги так, щоб вони 
починалися словом «треба». 

Потреба в заборонах виникає тоді, коли 
дитина вже що-небудь навчилася робити 
неправильно. Отже, щоб усунути або принаймні 
зменшити необхідність заборон, переконує 
Василь Олександрович, треба не допускати 
накопичення у дитини негативного досвіду. 
Батьки можуть досягти цього тим, що відразу 
будуть привчати дітей діяти правильно. За такого 
підходу батьківська влада стає для дітей 
керівництвом, що стимулює їхню позитивну 
діяльність, а не проявляється у постійних 
зауваженнях-осмикуваннях. Окремі ж заборони, 
які іноді батькам доводиться робити, легко 
сприймаються і дотримуються дітьми, оскільки 
дитині набагато легше не робити того, чого не 
можна, коли вона навчилася і звикла робити те, 
що треба і що правильно. 

В.О.Сухомлинський високо підносить як 
одну з найважливіших моральних цінностей – 
уміння дітей дорожити честю сім’ї – тим 
первинним середовищем, де людина вчиться 
творити добро. Василь Олександрович вважав, 
що школі і сім’ї треба особливо дбати про те, аби 
діти були чутливими, сердечними синами й 

дочками, щоб найдорожчою у світі людиною для 
них була рідна мати, щоб їм хотілося побути з 
нею, допомогти їй, взяти на себе її турботи. «З 
того часу, як дитина переступила поріг школи, – 
зазначає педагог, – ми дбаємо про те, щоб 
якомога більше своїх сил вона віддавала матері, 
батькові, бабусі, дідусеві. Своє важливе виховне 
завдання ми вбачаємо в тому, щоб праця дитини 
в ранньому віці була одухотворена турботами 
про матір. Саджаючи плодове дерево й 
присвячуючи його матері, даруючи їй перші 
плоди з нього, дитина вчиться вірності й 
відданості – найсвятішого й найдорожчого в 
житті людини» [2, с. 536]. 

Сім’я – це не тільки батько й мати, а й діти, 
їхня поведінка, їхні вчинки. А тому, дуже 
важливо, щоб у школі панував духовний культ 
матері, хоча для гармійного виховання важливо, 
щоб був спільний вплив на дитину батька й 
матері як єдиної цілісності. Любов і дружба, 
взаємна підтримка батька й матері є для дитини 
прикладом, що вводить її у світ складних 
людських стосунків. Батько і мати ніби взаємно 
доповнюють одне одного; дитина по-
справжньому бачить свого батька, якщо у нього 
міцна любов, дружба з матір’ю. Однак все-таки 
найтонші корені морального розвитку дитини – у 
розумі, почуттях, душевних пориваннях матері. 
Людина в своєму моральному розвитку стає 
такою, яка в неї мати, зокрема, яка гармонія 
любові і волі в її духовному світі. 
В.О.Сухомлинський наголошує, що «мудрість 
материнської любові полягає у тому, як воля 
керує любов’ю і справжня людська любов 
одухотворює головний стимул волі – почуття 
відповідальності за майбутнє людини»[7, с. 206]. 

Не можна протиставляти жіночий – 
материнський вплив чоловічому – батьківському 
впливу, а тому й не можна заперечувати 
особливої ролі й особливого місця чоловіка-
батька у вихованні моральних цінностей дітей. 
Роль чоловіка-батька визначається його 
відповідальністю. Батько, який вміє бути 
відповідальним, має почуття обов’язку, стає 
силою, здатною дисциплінувати думки, почуття, 
бажання, поривання дітей. 

Мужність Мужчини, Чоловіка, Батька 
полягає в умінні захищати, оберігати дітей, 
дружину. Моральний обов’язок, моральна 
відповідальність чоловіка вимагає від нього бути 
головним годувальником дітей і матері: 
обставини можуть скластися так, що у певні 
періоди праця матері полягає тільки у вихованні 
дітей. З цього починається місія Мужчини, 
Чоловіка, Батька. 

Важливим у сімейному вихованні є 
виховання поваги до батька і матері, 
В.О.Сухомлинський привчає школярів бути 
добрими дітьми своїх батьків. На думку Василя 
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Олександровича, «це означає приносити в сім’ю 
тільки мир і спокій, радість і щастя. Не 
приносити тривоги, горя, прикрості, ганьби. Не 
допустити, щоб старість батьків була отруєна 
ганебною поведінкою дитини. Турбота про мир і 
спокій в сім’ї, про радість і щастя батьків 
повинна стати головним бажанням дитячого 
життя, яке, як кермо, керувало б усіма іншими 
бажаннями. Кожне своє бажання дитина повинна 
контролювати розумом, думкою, свідомістю: як 
це бажання відіб’ється на душевному світі 
батьків? Що воно дасть їм і що забере в них?» [7, 
с.212]. Це одне з найважливіших етичних 
повчань про взаємостосунки між поколіннями. У 
розвиткові тонкого відчування дитиною 
переживань, думок, духовного світу батьків у 
цілому В.О.Сухомлинський вбачає винятково 
важливе виховне завдання. Принципом Василя 
Олександровича було: «Якнайменше викликів у 
школу батьків для моральних нотацій дітям і 
залякування їх батьківською «сильною рукою», 
якнайбільше такого духовного спілкування дітей 
з батьками, яке приносить їм радість» [7, с.213]. 
Василь Олександрович вважає дуже важливим 
притаманність дитині почуття сором’язливості 
перед батьком і матір’ю. Взаємостосунки дітей і 
батьків повинні будуватися тільки на бажанні 
дитини бути доброю, на тому, що вона 
приносить у сім’ю радість. 

Висновки. Вся мудрість шкільно-сімейного 
виховання та батьківської педагогіки полягає в 
тому, щоб діти ставали вимогливими до самих 
себе. Вимогливість до самого себе, чесність і 
правдивість наодинці з собою – це для батьків 
висока мрія, ідеал і досягається він тоді, коли 
любов, доброта, ласка поєднуються із суворою 
вимогливістю, з обов’язком, з непримиренністю 
до зла, неправди, обману. Отже, в ранньому 
дитинстві людина повинна пройти велику школу 
тонких, сердечних, людяних взаємостосунків. Ці 
взаємини – найголовніше моральне багатство, 
найголовніші моральні цінності сім’ї. Сім’я з її 
взаємостосунками між дітьми і батьками – перша 
школа морального, інтелектуального, 

естетичного і фізичного виховання. Батько, мати, 
старші брати і сестри, дідусь і бабуся є першими 
вихователями дітей у дошкільному віці і 
залишаються з ними, коли їх вихованці пішли до 
школи. Духовне і морально-естетичне багатство 
сімейного життя – найважливіша умова 
успішного виховання дитини і в домашніх 
умовах, і в дитячому садку, і в школі. 

Шкільно-сімейне виховання не тільки дає 
змогу добре виховати молоде покоління, а й 
одночасно є дуже важливою умовою 
вдосконалювання морального обличчя сім’ї, 
батька і матері. Без виховання дітей, без активної 
участі батька і матері в житті школи, без 
постійного духовного спілкування і взаємного 
духовного збагачення дорослих і дітей 
неможлива сама сім’я як первинний осередок 
суспільства, неможлива школа як 
найважливіший навчально-виховний заклад і 
неможливий моральний прогрес суспільства. 
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Постановка проблеми. Останні десятиріччя 
ХХ століття та початок ХХІ століття в більшості 
розвинутих країн індустріального типу позначені 
зростанням кризових явищ в сфері сімейної 
життєдіяльності сучасної людини. Зменшується 
загальна кількість сімей, що утворюються на 
кожну тисячу населення. Шлюб все більше 
втрачає статус обов’язкової та очікуваної події в 
житті кожної молодої людини. Народження 
власної дитини далеко не у кожного молодого 
чоловіка і молодої жінки шлюбного віку є 
складовою власного життєвого проекту. Ці 
обставини вимагають переосмислення концепту 
материнства, об’єднання зусиль сім’ї, школи і 
педагогічної науки в справі навчання і виховання 
майбутніх матерів. Особливий інтерес і 
значимість представляє педагогічна спадщина 
видатного вченого-новатора, гуманіста 
В. О. Сухомлинського, в якій значне місце 
займає концепт материнства. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема 
материнства розглядається представниками 
різних напрямів суспільствознавчого та 
людинознавчого знання: філософами вивчалися 
його світоглядні та морально-етичні виміри 
(I. М. Архангельський, В. А . Блюмкін, 
А. А. Гусейнов, О. Г. Дробніцкий); у чисельних 
соціологічних дослідженнях віддзеркалюються 
практичні аспекти материнства як сфери 
життєдіяльності окремих шарів та прошарків 
населення, демографічні тенденції у суспільстві 
тощо. Увага до проблеми материнства та 
обґрунтування її значущості як необхідної 
складової гуманістичних систем виховної 
діяльності є традиційною для багатьох відомих 
педагогів: А. Дістервега, П. Ф. Каптерева, 
Я. А. Коменського, А. С. Макаренко, І. Г. Песта-
лоцці, JI. М. Толстого, К. Д. Ушинського. 

Концепт материнства є одним з провідних у 
педагогічній творчості В. О. Сухомлинського. 
Але у історико-педагогічних дослідженнях, 
присвячених вивченню педагогічних поглядів 
В. О. Сухомлинського (А. М. Аллагулов, 
Г. І. Біушкін, JI. С. Бондар, О. Б. Петренко, 
В. А. Сахаров, А. А. Семез, О. С. Тимофєєва, 
З. С. Шитікова та ін), розглядалися лише окремі 
аспекти інтерпретації концепту материнства цим 
видатним теоретиком та практиком: материнство 
як моральна цінність у вихованні старших і 
молодших школярів; проблема формування 
ставлення до материнства у спільній виховній 
діяльності сім’ї і школи; виховання любові та 
поваги до матері тощо. 

При цьому залишаються малодослідженими 
досить важливі аспекти розвитку специфічної 
(“материнської”) свідомості майбутніх матерів, 
питання про підготовку дівчат до осмислення 
місця материнства у системі майбутньої 
“дорослої” життєдіяльності, свідомого 

виконання материнської ролі. Саме цей аспект 
обрано предметом аналізу в пропонованій статті. 

Отже, метою даної статті є аналіз концепту 
материнства як провідної сфери людської 
життєдіяльності у творчому доробку 
В. О. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний методологічний та культурологічний 
термін “концепт” (від лат. conceptus) означає 
“поняття”. Концепт з погляду характеристики 
процесу людської діяльності – це сукупність усіх 
індивідуальних уявлень і програм практичної 
діяльності, які пов’язуються зі змістом того 
значущого поняття, яке використовується тією 
чи іншою особою. За своїм змістом та значенням 
термін “концепт” віддзеркалює різноманітні 
форми людської культурної діяльності, у тому 
числі педагогічної і є наближеним до термінів 
“уявлення”, “поняття”, “модель”, “програма”, 
“установка”, “зразок”, “норма”, “правило”, 
“принцип”. У свою чергу, материнство є 
соціально-психологічним феноменом, який 
утворений сукупністю почуттєвих та 
раціональних компонентів психіки людини, 
емоційних переживань, знань, уявлень та 
переконань стосовно себе в материнській ролі, 
які реалізуються у всіх проявах поведінкової 
складової материнства [1, с. 13]. 

Якщо “концепт” – це система знань та 
сукупність програм практичної людської 
діяльності, то “концепт материнства” можна 
інтерпретувати як сукупність уявлень людини 
(як людства взагалі, так і кожної окремої 
дівчини, жінки) про материнство, інтегрованих з 
програмами оволодіння певними знаннями, 
вміннями, навичками відповідного виду 
діяльності. 

Василь Олександрович Сухомлинський 
(28.09.1918 – 2.09.1970) увійшов в історію 
радянської і світової культури як видатний 
педагог і письменник, як полум’яний патріот і 
поборник найгуманніших ідей у комуністичному 
вихованні. Значну увагу він приділяв вихованню 
дітей, у якому головну роль відводив саме 
матері. Від матері, насамперед, залежить, яким 
вона виховає своє дитя, чи виросте з нього 
повноцінна людина або в його особі суспільству 
буде тягар. І саме від матерів залежить майбутнє 
нашого суспільства. Тому, концепту материнства 
В. О. Сухомлинський віддавав провідну роль у 
власній педагогічній творчості. Педагог писав: 
“Найскладніша професія – бути батьками. І якою 
б відповідальною і складною та творчою не була 
Ваша робота на виробництві, пам’ятайте, що 
вдома на Вас чекає ще більш відповідальна, ще 
більш тонка робота – виховання людини. Будь-де 
Вас можуть замінити іншим працівником. А 
справжньої матері та батька не замінить 
ніхто…”. Він вважав, що підготовка до 
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сімейного життя – це передусім виховання 
спрямованості на іншу людину, здатності 
любити дітей. “Не всім бути інженерами чи 
лікарями, а батьками та матерями бути всім. І 
якщо поставити виховні завдання школи за 
ступенями важливості, то на першому місці 
стане виховання Людини, чоловіка, жінки, 
батька, матері, а на другому – виховання 
майбутнього інженера чи лікаря” [8, с. 369 – 
374]. 

Материнство В. О. Сухомлинський уважав 
провідною сферою людської діяльності, 
пов’язаною з найбільшою відповідальністю в 
світі. Це велике мистецтво, якому необхідно 
вчитися. Його система з підготовки дівчат до 
виконання материнської ролі охоплює широкий 
спектр засобів і прийомів, спрямованих на 
формування єдності свідомості, переконаності й 
поведінки. Вона грунтується на таких загально-
педагогічних принципах, як: зв’язок із життям, 
комплексність і взаємозв’язок усіх чинників, які 
формують особистість; єдність виховання, 
навчання й розвитку; співпраця вихователів та 
вихованців; системність і послідовність 
виховання; врахування вікових, індивідуальних 
особливостей особистості.  

На виховання майбутніх матерів і батьків 
впливають сім’я, школа, однолітки, художня 
література, засоби масової інформації, 
громадськість. Процес виховання сім’янина, як і 
будь-який інший процес, становить сукупність 
виховних взаємодій, які мають цілеспрямований 
(вчитель-учень) або стихійний (учень-однолітки) 
характер. 

Сімейне виховання в педагогічній системі 
В. О. Сухомлинського відбувалося з 
урахуванням природних, соціальних і духовних 
чинників і грунтувалося на принципах 
природовідповідності, індивідуалізації, 
гуманізації, демократизації, етнізації. У 
Павлиській школі було створено всі умови для 
оптимізації виховного процесу. Серед них 
насамперед слід виділити такі: вивчення 
анатомо-фізіологічних і психічних властивостей 
особистості; врахування спадкових та природних 
чинників; організація різнопланової діяльності 
школярів; педагогізація сім’ї; соціальний захист 
дітей; врахування регіональних та етнічних умов; 
народознавчий підхід до здійснення виховного 
процесу; звернення до класики світової 
педагогіки; формування наукового світогляду. 
Зусилля педагога було спрямовано на інтеграцію 
сім’ї, школи, засобів масової інформації; 
створення виховних ситуацій, які дали б дітям 
змогу повною мірою включитися в діяльність і 
самореалізуватися, усвідомити особливості 
взаємин, почуттів, сформувати уявлення, 
погляди, переконання, якості і звички, пов’язані 
з сімейним життям, вихованням дітей. 

Виховання майбутньої матері – це безцінний 
скарб у педагогіці видатного вченого-практика. 
Возвеличення жінки веде до того, що в молодих 
людей прокидається не тільки почуття 
бережливого ставлення до неї, а й почуття 
громадянської відповідальності за її долю. 
Педагог вважав за потрібне прищеплювати дітям 
думку, що “ в дівчинці, дівчині, жінці втілена 
найяскравіша людська краса, тому що вона – 
творець нового життя, нової людини. Необхідно 
відточувати цю духовну красу відносин, щоб 
хлопчик і юнак переживали радість від того, що 
вони приносять радість дівчаткам і дівчатам” [6, 
с. 202]. 

Проблему формування у вихованців 
моральної готовності до материнства та 
батьківства В. О. Сухомлинський бачив у 
розвитку особистості, розумів її соціальний, 
моральний, педагогічний, психологічний, 
фізіологічний аспекти. Він був переконаний, що 
системою педагогічної освіти батьків можна 
багато зробити для організації сімейного 
виховання, але найважливіше – розпочати ще в 
школі готувати дітей до материнства чи 
батьківства. Педагогічний колектив Павлиської 
школи все робив, щоб із кожного малюка згодом 
вийшов хороший батько чи хороша мати. 
“Перша школа батьківства і материнства – це 
повноцінне моральне виховання в роки 
дитинства, отроцтва, ранньої юності. Виховуючи 
моральну готовність до материнства і 
батьківства, ми прийшли до системи етичних 
бесід, присвячених високій місії матері й батька. 
Це бесіди про любов і дружбу, шлюб, 
дітонародження, виховання дітей” [6, с. 87]. 

Насамперед педагоги Павлиської школи 
формували в дітей думку, що дівчинка – це 
майбутня мати, і в цьому не тільки її краса як 
творця нового життя, а й особливе право на 
турботу й допомогу. Яку б роботу не виконували 
учні, хлопчики, підлітки та юнаки завжди 
працювали на найважчих ділянках. Колектив не 
допускав, щоб дівчата носили важкі відра з 
водою, переносили цеглу. У напружений період 
збирання врожаю робочий день дівчат на дві-три 
години був коротший, ніж у хлопців. Під час 
туристичних походів і екскурсій хлопці несли 
більшу частину ноші. Коли учні працювали на 
ділянці, особливо в холодні осінні дні, вчителі не 
дозволяли дівчатам сідати на землю – це може 
спричинити важкі жіночі хвороби. Василь 
Олександрович зазначав: “Ми добиваємось, щоб 
спроба дати дівчині важку роботу викликала в 
дітей, особливо у хлопчиків, обурення”. І далі: 
“Дівчину не можна образити, не можна заподіяти 
їй зло вже тому, що вона дівчина. Ображаючи 
дівчину, ти ображаєш свою матір і всіх матерів. 
Твоє ставлення до дівчини – це дзеркало твоєї 
душі” [5, с. 151]. 
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Видатний педагог відстоював думку про те, 
що підготовка молоді до сімейного життя 
повинна зайняти своє місце в шкільних 
програмах. Це повинен бути курс, який 
органічно поєднував би філософські, 
психологічні та медичні аспекти підготовки до 
сімейного життя. В 1966 н.р. він усупереч 
офіційним навчальним планам ввів такий курс у 
своїй школі “Ми вчимо юнаків і дівчат, як 
готуватися до шлюбу і жити сімейним життям, у 
чому полягає висока культура взаємин у сім’ї, як 
виховувати дітей. Безумовно, викладати цей 
дуже важливий предмет в умовах, коли в 
навчальному плані на подібні теми не 
виділяється жодної години, нелегко. Але якими б 
не були труднощі, ми подолаємо їх, бо знаємо, 
що предмет цей не менш важливий, ніж 
математика, фізика, хімія. Якщо не 
найважливіший. Не всі будуть фізиками і 
математиками, а чоловіками і дружиною, 
батьками бути всім”, –зазначав педагог [6, с. 
505]. 

Під час уроків з сімейного виховання 
В. О. Сухомлинський читав дітям оповідання з 
“Хрестоматії з етики”, присвячені коханню, 
вірності, почуттям обов’язку, відповідальності, 
чуйності. Найважливішим показником людської 
мудрості павлиський гуманіст вважав уміння 
любити так, щоб був щасливий той, кого ти 
любиш, щоб щасливим приходив у світ той, хто, 
кого народжує любов. Для вироблення цього 
вміння він застосовував різні методи і прийоми, 
зокрема читання казок, легенд, бувальщин про 
любов [7, с. 227]. 

В. Сухомлинський вже у маленькій 
дівчинці-школярці бачив майбутню матір і 
вважав, що вже в цьому віці необхідно розвивати 
почуття материнської відповідальності. У 
дівчинки передбачається виховати правильне 
уявлення про сім’ю, ставлення до сімейного 
життя й материнську любов. 

Виховання дівчинки, на думку педагога, 
повинно починатись з виховання у неї почуття 
власної гідності, відповідальності, пробудження 
яскравої моральної оцінки того, що її оточує, що 
вона робить, з пробудження матері [4, с. 571]. 

Актуально звучать моральні настанови В. 
Сухомлинського майбутнім матерям, які їм 
необхідно засвоїти в сім’ї: „Як вогню, бійтесь 
розпущеності, стихійності, невихованості своїх 
власних бажань. Це великий моральний порок, 
який принесе нещастя людям і спустошить твоє 
власне життя, якщо ти не зумієш запобігти йому 
Легковажність у духовно-психологічних і 
морально-естетичних відносинах між юнаком і 
дівчиною, чоловіком і дружиною – результат 
дрімучого невігластва у сфері бажань” [8, с. 380]. 
Він наголошував дівчатам про ту велику 
відповідальність, яка покладена на них 

суспільством і природою: „Мати – творець 
нового життя... ти відповідаєш не тільки за себе, 
а й за ту майбутню людську істоту, яка живе в 
твоїй плоті, яку ти носиш у своїй душі. Так 
створено природою, але природа – тільки 
будівельний матеріал для творення прекрасного 
– майбутнього людського життя, а творити тобі, 
майстром-скульптором бути тобі разом з тією 
людиною, яка полюбить тебе і яку полюбиш ти” 
[4, с. 571]. 

Дівчинка, дівчина, жінка з молоком матері 
мусить увібрати в себе ту істину, що любов – це 
насамперед відповідальність, а вже потім 
насолода і радощі. Продовжуючи цю думку, 
педагог зазначав: „Народжуючи дитину, ми 
відділяємо частину свого серця. Немає 
благороднішої, вищої місії для людини-творця, 
ніж батьківство і материнство. З тієї пори, як 
частина від твоєї плоті почала дихати і відкрила 
очі на світ, ти поклав на себе велику 
відповідальність: кожний момент, убачає свою 
дитину, ти бачиш себе” [2, с. 12]. 

Сам процес цілеспрямованого формування 
людини педагог називав великою напругою всіх 
духовних сил особистості, життєвою мудрістю, 
майстерністю і мистецтвом. Він вважав, що це 
„найуніверсальніша, найскладніша і 
найблагородніша робота, єдина для всіх і 
водночас специфічна і неповторна в кожній сім’ї. 
Відмінною рисою цієї роботи є те, що людина 
знаходить в ній незрівнянне щастя. 
Продовжуючи рід людський, мати повторює в 
дитині саму себе, і від того, наскільки свідомим є 
це повторення, залежить моральна 
відповідальність за людину, за її майбутнє. 
Кожна мить цієї роботи... – це творіння 
майбутнього і погляд в майбутнє” [2, с. 12]. 

Робота з формування концепту материнства 
в Павлиській середній школі була необхідною 
складовою педагогічної технології. Вона 
послідовно проводилася протягом усіх років 
навчання, сімейного життя молодого подружжя, 
під час навчання матерів у батьківській школі. 
В. О. Сухомлинський вніс елементи чіткої 
організації в цей процес, зробив його 
систематичним і довготривалим. 

Гарантіями успішного виховання жінки-
матері педагог вважав повноцінне моральне 
виховання, врахування фізіологічних і 
психологічних особливостей організму дівчинки, 
спосіб життя сім’ї, захист дівчат та жінок від 
важких фізичних навантажень, турботу дівчаток 
про молодших товаришів, вміння бачити в дітях 
майбутніх батьків, високоморальну поведінку 
батьків в особистому і громадському житті, 
правильне й доцільне використання форм і 
методів виховання, вміння керувати своїми 
бажаннями, контролювати і обмежувати їх, 
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емоційні, довірливі взаємини між учнями та 
вихователями. 

У творчому доробку педагога чітко 
простежуються складові виховання майбутньої 
матері. Насамперед це виховання мистецтвом 
слова, поезією, музикою, живописом та 
скульптурою. 

Великого значення педагог надавав 
проведенню Дня дівчаток, бесідам з етики 
сімейного життя, введенню факультативного 
курсу “Культура взаємовідносин у сім’ї”, 
проведенню сімейних свят, художній творчості 
дітей, залученню дітей до суспільно-корисної 
трудової діяльності (допомога молодшим і літнім 
людям). 

Василь Олександрович багато писав про 
відповідальність та обов’язки перед майбутніми 
дітьми, про усвідомлене батьківство і 
материнство, про їхнє розуміння насамперед 
наполегливої і складної праці: “В батьківстві і 
материнстві – найскладніша трудова мудрість. 
Це праця, праця, і ще тисячу разів праця” [8, с. 
369]. В. Сухомлинський застерігав молодь, що 
„щастя батьківства і материнства – не манна 
небесна, воно не приходить святковим гостем... 
Воно важке і вистраждане. Воно приходить 
тільки до тих, хто не боїться одноманітної, 
багаторічної праці – праці до самозабуття. 
Складність цієї праці полягає в тому, що вона, ця 
праця, являє собою злиття розуму й почуттів, 
мудрості й любові... Там, де втрачена ця мудра 
батьківська і материнська здатність, щастя стає 
маревом...” [3, с. 189].  

Висновки. Отже, узагальнюючи все 
вищесказане, необхідно зазначити, що питання 
виховання майбутніх матерів В. Сухомлинський 
розглядав надзвичайно детально і послідовно. 
Педагог уважав, що важливо морально 

підготувати завтрашніх матерів до сімейного 
життя, до відповідального виконання ролі матері, 
до виховання дітей. Жінка повинна нести 
відповідальність за сім’ю, за дітей, за мир і 
злагоду в домі. Образ щасливої матері, що ніжно 
пригорнула до грудей спляче немовля, – це 
символ тієї краси, яку педагог вважав 
наймогутнішою силою виховання, символ тих 
ідей, в ім’я яких Василь Олександрович віддав 
своє серце дітям. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО 
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ 

Світлана СТАДНІЧЕНКО (Дніпропетровськ) 
У статті розглянуті погляди класика педагогіки В.О. Сухомлинського про розвиток творчої особистості школярів, 

розкриті актуальні педагогічні положення щодо формування творчих якостей особистості у сучасних учнів. 
Ключові слова: творча особистість, творчі здібності, виховання, технологія, індивідуальний підхід, диференційований 

підхід. 
В статье рассмотрены взгляды классика педагогики В.А. Сухомлинского о развитии творческой личности 

школьников, раскрыты актуальные педагогические положения относительно формирования творческих качеств 
личности в современных учащихся. 

Ключевые слова: творческая личность, творческие способности, воспитание, технология, индивидуальный подход, 
дифференцированный подход. 
Постановка проблеми. Історико-

педагогічне переосмислення дидактичного 
досвіду минулого в аспекті сучасних освітніх 
парадигм має, на наш погляд, значення як з 
точки зору збереження цінних дидактичних 

поглядів, так і з точки зору можливостей їх 
багатоаспектного впливу на інноваційні процеси 
в освіті.  

Завдання розвитку творчої особистості 
школярів сьогодні набуває особливої 
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актуальності. Потреба в творчості стала 
життєвою потребою. Перед школою не зникає 
завдання формування особистості з високим 
творчим потенціалом, яка здатна до 
самореалізації за різних умов діяльності. 

Аналіз законодавчих і нормативних 
документів (Закони України "Про освіту", "Про 
загальну середню освіту", Національна доктрина 
розвитку освіти, Концепція профільного 
навчання в старшій школі та ін.) переконливо 
свідчить, що вони спрямовані на формування 
творчої, самобутньої, активної особистості й 
цілком співзвучні з основними концептуальними 
положеннями В.О. Сухомлинського щодо 
формування творчої особистості школяра. 

Постає проблема виокремлення актуальних 
педагогічних поглядів видатного педагога про 
розвиток творчої особистості у сучасних 
середніх навчальних закладах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку творчої особистості, 
підготовки всебічно розвинутих учнів на основі 
спадщини В.О. Сухомлинського досліджували 
багато вчених, зокрема І.Д. Бех,  І.А. Зязюн, 
О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинська, В.К. Буряк, 
Л.В. Бабіч та ін. У своїх працях вчені здійснили 
аналіз педагогічних поглядів 
В.О. Сухомлинського, проте залишається 
відкритим питання застосування цих ідей до 
навчально-виховного процесу за новітніми 
освітніми технологіями. У дослідженнях 
В.І. Андреєва, Д.Б. Богоявленської, 
Р.М. Грановської, Н.В. Кузьміна, С.О. Сисоєвої, 
О.М. Любарської, О.М. Пєхоти та ін. робиться 
спроба розглянути дану проблему у практичній 
площині.  

Формулювання цілей статті. Професійні 
здобутки В.О. Сухомлинського продовжують 
привертати увагу наукової й педагогічної 
спільноти як у нашій країні, так і за кордоном. 
Розроблена українським практиком педагогічна 
система збагатила педагогічну науку, розширила 
практику і була своєрідним революційним 
етапом розвитку вітчизняної педагогічної думки, 
що заслуговує сьогодні на нове осмислення та 
впровадження. 

Мета статті: проаналізувати та порівняти 
сучасні педагогічні концептуальні розробки з 
педагогічною системою В.О. Сухомлинського 
щодо питань розвитку творчої особистості 
школярів. 

Виклад основного матеріалу. Праці 
В.О. Сухомлинського належать до тих здобутків 
української та світової педагогічної науки і 
практики, які є фактично невичерпаними. 
Педагогічні ідеї виховання творчих якостей 
особистості, застосування індивідуального та 
диференційованого підходів у навчальному 
процесі актуальні для інноваційних технологій 

(технологія формування творчої особистості, 
особистісно-орієнтоване, проблемне навчання та 
ін.).  

У педагогічній літературі творчою 
особистістю називають індивіда, який володіє 
високим рівнем знань, потягом до нового, 
оригінального, який вміє відкинути звичайне, 
шаблонне [1, с. 113]. Творча особистість – це 
креативна особистість, яка внаслідок впливу 
зовнішніх факторів набула необхідних для 
актуалізації творчого потенціалу людини 
додаткових мотивів, особистісних утворень, 
здібностей, що сприяють досягненню творчих 
результатів в одному або кількох видах творчої 
діяльності [3, с. 22]. 

На основі аналізу праць Василя 
Олександровича О.М. Любарська [1], 
М.М. Фіцула [9] виокремлюють такі принципи 
навчально-виховного процесу, що сприяють 
формуванню творчих здібностей учнів: 

 - принцип розвитку, який припускає 
врахування вікових та індивідуальних 
особливостей учнів; 

 - принцип самодіяльності, що має на 
меті діяльнісний підхід, коли учні відчувають 
себе співучасником навчального процесу, а ідеї 
вчителя повністю оволодівають ними; 

 - принцип самоорганізації, передбачає 
спонукання учнів до організації свого робочого 
місця, планування роботи по виконанню 
навчального завдання, здійснення самоперевірки. 

На нашу думку вони не звернули уваги на 
те, що у своїх творах В.О. Сухомлинський 
наголошує на емоційне ставлення до навчання і 
праці, “щастя” від процесу учіння та одержаного 
успіху. Педагог переконаний, що учні повинні 
навчатися не для майбутнього, а радіти кожному 
шкільному дню [6]. На наш погляд, необхідно до 
названих принципів додати принцип емоційної 
самореалізації, який передбачає високий рівень 
пізнавальних процесів та задоволення від ходу і 
результатів діяльності. 

Порівняння змісту сучасних технологій 
формування творчої особистості та дидактичних 
поглядів В.О. Сухомлинського дає змогу 
стверджувати про глибоке осмислення ним 
навчально-виховного процесу та яскраво 
вирізняє його педагогічний талант. У кожній 
його роботіт домінують положення, які тією чи 
іншою мірою стосуються проблем розвитку 
творчої особистості школярів, (табл.1).  

Зокрема гуманістична основа спадщини 
педагога ґрунтується на положеннях про 
безумовну неповторність і цінність людини, її 
свободу та гідність, на створення умов для 
всебічного розвитку особистості, що актуально 
за умов особистісно-орієнтованого підходу до 
навчально-виховного процесу. Ідеї поваги до 
особистості учня, індивідуального і 
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диференційованого підходів у навчанні та 
вихованні також властиві багатьом роботам 
педагога [4], [5] та ін.  

В.О. Сухомлинський велике значення надає 
діагностичній діяльності вчителя, тому вважає 
першочерговим завданням – всебічно дослідити 
учнів, встановити “фактичні дані про рівень 
їхнього розумового розвитку” [4, с. 85], а вже 
потім планувати методи навчання і виховання. 
Вчений писав, що предметом особливої уваги 
педагогічного колективу є індивідуальна робота 
з дітьми, які мають нахил до того чи іншого виду 
інтелектуальної діяльності: у методиці 
організації уроків, у системі позакласної роботи, 
у формуванні духовних інтересів колективу – 
скрізь здійснюється розвиток обдаровань, 
виховання розуму, творчих здібностей учнів [7, 
с. 19]. 

 
Таблиця 1 

Зміст сучасних 
технологій 
формування 
творчої 
особистості 

 
Педагогічні погляди 

В.О. Сухомлинського 

Здійснення 
особистісно-
орієнтованого 
(індивідуального, 
диференційовано
го) підходу в 
навчально-
виховному 
процесі 
з метою 
створення 
необхідної 
психологічної 
атмосфери 
підтримки та 
розвитку 
особистості 

 “Для правильної організації 
дитячої творчості урахування вікових 
особливостей має винятково важливе 
значення” [4, с. 279]. 

 “Завдяки творчості 
збагачується емоційне життя, 
розкриваються задатки, здібності, 
нахили особи” [4, с. 278]. 

 “Людська особистість – це 
найскладніший сплав фізичних і 
духовних сил, думок, почуттів, волі, 
характеру, настроїв. Без знання всього 
цього неможливо ні вчити, ні 
виховувати” [7, с. 441]. 

 

Діяльність 
учня не повинна 
регламентуватися, 
а її процес 
повинен бути 
організований так, 
щоб у ньому були 
елементи 
творчості [1, 
с. 119] 

 “Знання з кожного предмета 
несуть у собі виховний потенціал для 
становлення, формування живого, 
творчого розуму” [4, с. 94]. 

“Завдання вчителя полягає у 
тому, щоб уміло і чуйно, наполегливо 
і вимогливо виховувати розумові й 
моральні сили дитини, допомагати 
осягнути навчання як працю, що 
вимагає великого напруження і є 
радісною лише остільки, оскільки я 
своїми власними силами долаю 
труднощі й досягаю успіхів” [4, с. 84].  

Зміст 
сучасних 
технологій 
формування 
творчої 
особистості 

 
Педагогічні погляди 

В.О. Сухомлинського 

Потрібно 
викликати 
інтереси, крізь 
які проходять усі 
зовнішні впливи, 
породжуючи 
внутрішні 
стимули, що й є 
збудниками 
активності 
особистості [1, 
с. 119] 

 “Урок іде цікаво – це 
значить, що навчання, мислення 
супроводжується почуттям 
піднесення, схвильованості учня, 
подиву, інколи навіть зачудування 
перед істиною, яка відкривається, 
усвідомленням й відчуванням своїх 
розумових сил, радістю творчості…” 
[5, с. 479].  

 “Розвитку допитливості, 
системності, гнучкості, самостійності 
розуму сприяють такі прийоми впливу 
на внутрішні психічні процеси, при 
яких учень у думці оглядає, досліджує 
широке коло фактів, явищ для 
вивчення проблеми” [7, с. 251]. 

Розвиток 
самостійності 
учнів як засобу їх 
інтелектуального 
розвитку 

 “Інтелектуальна активність 
підлітків серйозно посилюється тим, 
що вивченню нового матеріалу 
передують самостійні спостереження 
за явищами природи, попередні 
досліди, вивчення фактичного 
матеріалу тощо” [4, с.319]. 

 “Всебічно розвиваючись, 
підліток починає розуміти, де саме, в 
якій справі він може проявити себе, в 
чому полягає його ”живинка в ділі” [4, 
с.322]. 

 “Дуже важливо, щоб у 
юнацькі роки абсолютну більшість 
знань вихованці набували самостійно, 
щоб педагог був насамперед 
керівником їхньої самостійної праці” 
[4, с. 364]. 

При конструюванні та реалізації 
педагогічного процесу виокремлюється особлива 
робота вчителя для виявлення суб’єктного 
досвіду кожного учня. В.О. Сухомлинський 
пропонує таку пораду: “Учити так, щоб знання 
добувалися за допомогою наявних уже знань… 
Добувати знання – це означає відкривати істину, 
відповідати на запитання…” [5, с. 454]. 

Сучасні освітні технології містять завдання 
про формування в особистості культури 
життєдіяльності, яка дає можливість 
продуктивно будувати своє повсякденне життя, 
правильно визначати лінії життя, що неможливо 
реалізувати повноцінно без виховання творчих 
якостей особистості. На думку видатного 
вчителя, у знаннях основ наук треба вбачати 
подвійне призначення: по-перше, кожний 
предмет і всі предмети в цілому необхідні 
кожному вихованцеві як умова його 
гармонійного розвитку; по-друге, той чи інший 
предмет необхідний тому чи іншому учневі як 
джерело розвитку його індивідуальних нахилів, 
здібностей, формування покликання, 
професійної орієнтації [4, с. 94]. Майстерність 
педагога 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 [7, с. 19]. 

До механізмів організації творчої діяльності 
учнів В.О. Сухомлинський відносить: 
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1. Правильно формулювати цільову 
настанову. 

Вчений вважає, що творча особистість 
знаходить задоволення не стільки у досягненні 
мети творчості, скільки у самому процесі. Він 
рекомендує давати загальне уявлення про тему, 
яку потрібно вивчити; звертати увагу на новизну 
вивчаючого матеріалу; робити прогнозування; 
критично оцінювати факти, події, явища тощо.  

2. Здійснювати контроль за сприйняттям. 
Василь Олександрович переконує, що 

вчитель має постійно контролювати процес 
сприймання навчального матеріалу, його 
осмислення і закріплення. “Дитина стає 
байдужою, несприйнятливою до слова, якщо 
слово не живе в її душі як засіб творчості, якщо 
вона тільки заучує чужі думки і не творить своїх 
та не виражає їх словами…” [5, с. 454].  

“Своєчасне одержання вчителем інформації 
про розумову працю кожного учня залежить від 
того, наскільки правильно дібрано завдання для 
застосування знань, наскільки враховано 
індивідуальні сили й здібності і особливо 
самостійність, індивідуальний характер 
розумової праці” [7, с. 275]. 

3. Підвищувати пізнавальну активність 
учнів. 

Для реалізації цього положення 
В.О. Сухомлинський у своїх творах зазначає такі 
методичні рекомендації, які у сучасному 
тлумаченні стосуються прийомів критичного 
мислення, проблемного навчання, наукового 
дослідження та ін. Наприклад: 1) “недоговорене 
– це ніби “приманка” для мислення школярів”; 
2) “я шукав такі форми повторного пояснення 
уже вивченого раніше, щоб найсильніший учень 
знаходив тут щось нове”; 3) “добування знань я б 
назвав екскурсом учня у власні думки, 
“дослідження” своєї комори знань” [5, с. 455]; 
4) “стійкий інтерес ґрунтується на самій суті 
мислення, пробуджується тоді, коли матеріал 
уроку містить певні порції відомого й 
невідомого… Розкрити внутрішні, глибинні 
зв’язки невідомого з новим – ось один із секретів 
пробудження інтересу” [6, с. 405]; 
5) “найцікавіший виклад для підлітка той, в 
якому не все доказано, ми викладали факти, 
пропонуючи підліткам проаналізувати їх, 
узагальнити. Перехід від фактів до узагальнень, 
якщо в ньому підліток відчуває биття пульсу 
думки, – найбурхливіший, емоційно насичений 
період мислення” [6, с. 399]; 7) “дитина прагне 
працювати тоді, коли праця дає їй 
радість”[4, с. 231]. 

4. Заохочувати спроби учня міркувати (у 
сучасному трактуванні – використовувати 
інтуїцію та направляти на подальший логічний 
аналіз висунуту ідею). 

5. Стимулювати творчість учнів 
(реалізація психологічних аспектів засвоєння 
знань, задоволення навчальних домагань учнів, 
нестандартний урок тощо). 

У своїй практиці для творчого розвитку 
учнів В.О. Сухомлинський використовував 
прийоми продуктивного навчання, постановку 
проблемних запитань [7, с. 251], завдання на 
складання задач, написання творів, екскурсії з 
завданням “зумій підмітити задачу” [4, с. 100]. 
На думку педагога, запам’ятовування необхідно 
здійснювати в процесі осмислювання – 
мисленого заглиблення у факти, предмети, 
явища [5, с. 456].  

Актуалізують творчу діяльність учнів 
вдалим підбором творчих завдань, 
використанням ігрових моментів, створенням 
ситуації емоційного переживання та ін. Через 
"уроки мислення", "уроки творчості" 
В.О. Сухомлинський пропонує підводити 
виховання до усвідомлення необхідності 
самовдосконалення. Казку, гру, вигадку, красу 
природи, мистецтво він вважав могутніми 
стимулами творчості, об'єднував дитячу думку, 
фантазію і діяльність, пов'язував творчість з 
розвитком волі, емоцій, почуттів дитини [6]. 

У роботі “Сто порад учителеві” [5] Василь 
Олександрович описує диференційований підхід 
і доводить, що метод групової навчальної 
діяльності згідно розумових здібностей учнів 
сприяє розвитку творчої особистості. “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” 
[4, с. 100]. 

За творами В.О. Сухомлинського, до 
головних рис творчої діяльності можна 
віднести: 1) здатність до бачення проблеми, 
2) самостійність (оригінальність) 
мислення; 3) гнучкість мислення; 4) легкість 
асоціювання; 5) генерування ідей; 6) готовність 
запам’ятовування [ 4 – 8 ]. 

В Павлишській школі було створено 
систему роботи з формування творчої 
особистості школяра від шестирічного віку до 
закінчення школи, виділено шляхи та засоби 
розвитку творчих здібностей особистості (уроки 
мислення, дослідницька діяльність, технічна 
творчість, мистецтво, педагогічна майстерність і 
творчість учителя) [7]. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму. Педагогічна спадщина 
В.О. Сухомлинського містить положення, які 
актуальні для сучасних технологій формування 
творчої особистості школярів. Вони мають деякі 
схожі риси з положеннями, які лежать в основі 
сучасної дидактичної концепції розвитку творчої 
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особистості, але містять ідеї, які не 
використовуються сьогодні у навчальних 
закладах.  

Проведений нами порівняльний аналіз 
свідчить про невикористані можливості 
педагогічних розробок В.О. Сухомлинського. Це 
дає змогу сподіватися, що наступні дослідження 
його системи поглядів на формування творчої 
особистості дадуть змогу подальшого розвитку і 
вдосконалення сучасних освітніх технологій. 
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УДК 378: 371.013 

ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ МИСТЕЦТВА У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Тетяна СТРАТАН-АРТИШКОВА (Кіровоград) 
У статті розкривається значущість музичного мистецтва в духовному розвитку особистості та важливість 

використання української народно-поетичної творчості у формуванні особистісних якостей майбутнього вчителя 
музичного мистецтва.  

Ключові слова: духовний розвиток особистості, різновиди мистецтва, художнє сприйняття, емпатія, українська 
народна пісня, майбутній вчитель музичного мистецтва. 

В статье раскрывается значимость музыкального искусства в духовном развитии личности и важность 
использования украинского народно-поетического творчества в формировании личностных качеств будущего учителя 
музыкального искусства. 

Ключевые слова: духовное развитие личности, разные виды искусства, художественное восприятие, эмпатия, 
украинское народно-поетическое творчество, будущий учитель музыкального искусства. 
Актуальність проблеми. На сучасному етапі 

розвитку нашого суспільства особливо гостро 
постає проблема розвитку ціннісно-особистісної 
сфери, духовного світу особистості, її значення й 
місця в соціально-культурному середовищі. 
Тому сенсом і метою сучасної освіти, зазначає 
академік І.Зязюн, повинна стати людина у 
постійному розвитку, її духовне становлення, 
гармонізація її відносин з собою та іншими 
людьми, зі світом. Система освіти створюється 
для людини, функціонує і розвивається в її 
інтересах, слугує повноцінному розвитку 
особистості і в ідеалі її призначення – щастя 
людини» [2, с. 10].  

Мета статті: розкрити значущість 
української музично-поетичної творчості у 
формуванні духовних якостей особистості.  

Основний зміст статті. Основною 
цінністю гуманістично зорієнтованої педагогіки 
є дитиноцентризм і людинознавство. Питання 

гуманізації освітнього процесу висвітлюються в 
ґрунтовних працях В.Андрущенка, 
О. Абдулліної, Ю. Азарова, В.Бондаря, І.Беха, 
Ф. Гоноболіна, І. Зязюна, В.Кан-Каліка, 
Н.Кузьміної, Н.Ничкало, А.Петровського, 
В.Радула, В.Семиченко, В.Сластьоніна, 
О.Скрипченка, І.Харламова, Г.Щукіної та ін. 

Гуманістична спрямованість діяльності 
вчителя виявляється у здійсненні філігранної 
роботи з метою становлення характеру, гармонії 
різних прийомів творчості, гри й переживання; 
створенні «людиноінформувального» уроку в 
процесі педагогічного спілкування, оскільки 
педагогіка – це мистецтво мистецтв, а вчитель – 
найбільший художник, оскільки він «не річ, а 
людину і людство будує» (О.Духнович). 
«Служителем природи» називав учителя 
Г. Сковорода. Якщо важливо лікувати тіло, то чи 
не найважливіше разом з тілом зберігати і душу 
людини цілою, здоровою, незіпсованою 
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(Г.Сковорода). Відомий український педагог 
В.О. Сухомлинський визначав гуманність, 
людяність, сердечність, чуйність як основну 
умову виховання особистості, стверджуючи, що 
глуха душа – це соціально небезпечно, навіть 
при високому освітньому й науковому рівні 
людини. Співстраждати й співчувати – означає 
розуміти душу іншої людини, увійти в її 
внутрішній світ, світ переживань і почуттів й 
саме вчитель повинен здійснити «емоційне 
пробудження розуму», створити таку творчу 
атмосферу, коли діти «мислячи, переживають, і, 
переживаючи, мислять» (В.Сухомлинський).  

Значна роль у формуванні духовних якостей 
особистості належить мистецтву. Мистецтво, 
зазначає В.Сухомлинський, – це час і простір, в 
якому живе краса людського духу. Пізнаючи 
цінності мистецтва, людина пізнає людське в 
людині, підносить себе до прекрасного, 
переживає насолоду. [6, с.544]. З огляду на це, 
стає зрозумілим роль вчителя у формуванні 
внутрішнього світу, вихованні людяності, 
культури почуттів учня засобами мистецтва; 
вчителя, котрий терпляче настроює душу 
дитини, як дисонувальні струни ліри, цитри або 
арфи, докладаючи своє мистецтво доти, поки не 
доведе струни до гармонії (Я.Коменський).  

Спрямованість на гуманістичні цінності є 
основним орієнтиром музично-педагогічної 
освіти. Численні й вагомі за теоретичними і 
практичними результатами надбання 
вітчизняних учених спрямовані на постановку й 
розкриття актуальних питань формування 
духовної культури, ціннісних орієнтацій 
особистості в процесі художнього пізнання.  

У наукових працях А.Авдієвського, 
А.Болгарського, Н.Гузій, Н.Гуральник, 
О.Дем’янчука, В.Дряпіки, О.Єременко, А.Козир, 
Л.Масол, О.Михайличенка, О.Олексюк, 
В.Орлова, О.Отич, Г.Падалки, Л.Паньків, 
А.Растригіної, О. Ростовського, О.Рудницької, 
Т.Рейзенкінд, Г.Ципіна, В.Черкасова, 
Г.Шевченко, О.Щолокової, Ю.Юцевича та ін. 
порушуються й розв’язуються проблеми 
розвитку духовно-творчої особистості, її 
здатності осмислювати, сприймати, 
інтерпретувати, здійснювати й встановлювати 
художній діалог з автором твору та художніми 
образами, під впливом яких «безпосередні 
почуття переходять в естетичні, духовні, етичні 
уявлення суб’єкта як ціннісний акт осягнення 
світу та самопізнання власної індивідуальної 
сутності» [5, 98]. 

Визначаючи суть духовності як динамічного 
й широкого поняття, Г.Падалка виокремлює такі 
характерні якості, як любов і ненависть, вірність 
і зрада, шляхетність і підступність, толерантність 
і мстивість, воля і рабське приниження, котрі 
характеризують наявність чи відсутність 

духовної культури. «Духовність» учена розуміє 
як систему життєвих сенсів людини, пов'язану із 
внутрішнім психічним її життям і спрямовану на 
реалізацію гуманістичних цінностей у діяльності, 
підкреслюючи, що духовна культура викладача 
мистецьких дисциплін, – це особистісно-
професійне утворення, сутністю якого виступає 
здатність до усвідомлення й творення мистецтва 
з позицій гуманізму, а також поширення цього 
підходу в учнівському середовищі. Саме 
мистецька і музично-педагогічна освіта, зазначає 
Г.Падалка, покликана відтворити цілісність 
буття людини, протистояти руйнаціям 
технократичного мислення, вузькому підходу до 
усвідомлення сенсу людського життя з позицій 
бездушного практицизму та утилітаризму [4, 
с.16], підкреслюючи тим самим роль художніх 
цінностей як універсальних духовних цінностей 
людства в розвитку духовної культури 
особистості. Тому в структурі професійної 
підготовки майбутнього вчителя музичного 
мистецтва здатність до художнього пізнання, 
«внутрішньої діалогічності» (М.Каган, 
М.Бахтін), розуміння змісту художнього твору. 
«заглиблення у почуттєву стихію» (М.Каган) 
твору, співпереживання, синтонія та 
ідентифікація, що виникають в процесі 
сприйняття-інтерпретації, є провідними й 
констатують рівень сформованості здатності 
майбутніх фахівців адекватно відтворювати 
художній образ.  

Художнє пізнання, зазначає 
В.Сухомлинський – це широке, багатогранне 
поняття, котре не можна зводити до узнавання, 
до нагромадження знань. Пізнання змісту 
художніх творів, продовжує свою думку педагог, 
– починається там, де людина прагне долучитися 
до прекрасного, осягає це прекрасне для себе й 
для повноти свого духовного життя, живе в світі 
мистецтва [7, с. 544]. 

Ефективність впливу художніх творів на 
особистість характеризується: рівнем 
сформованості художнього сприйняття, що 
відзеркалює динаміку емоційних реакцій «від 
безпосередньо-чуттєвих проявів до вищих 
емоцій естетичної насолоди, різнобарвну гаму 
витончених емоційних переливів й яскравих 
афективних спалахів, предметних почуттів і ледь 
уловимих настроїв [5, с.54]; глибиною 
суб'єктивних переживань, адже, чим «тонші й 
гостріші» відчуття й сприймання, тим більше 
«бачить і чує» людина в навколишньому 
середовищі відтінків, тонів, напівтонів, тим 
глибше й адекватніше виявляється її 
особистісно-емоційна оцінка явищ і подій, тим 
ширший її емоційний діапазон, що характеризує 
духовну культуру особистості [7, с.502].  

Відомо, що художній образ – це специфічне, 
особливе відтворення дійсності. Він являє собою 
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єдність загального та індивідуального, 
об’єктивного й суб’єктивного, раціонального та 
емоційного. Його повноцінне розуміння 
відбувається тоді, коли суб’єкт художньої 
взаємодії прагне розкрити не тільки загальні 
риси змісту й форми, а й своєрідне, неповторно 
індивідуальне авторське втілення, проникнути в 
глибинні пласти твору й вступити у діалог з 
автором і з самим собою, висловити власне 
судження й надати аргументовану оцінку 
художнім явищам. Такий складний процес 
осягнення змістової форми передбачає 
мобілізацію різноманітних знань і вмінь, які в 
кінцевому підсумку уможливлюють пройнятися 
почуттями й переживаннями, поданими у творі, 
відчути їх як свої власні, що є “надпредметним” 
результатом процесу художнього пізнання. Цей 
процес, зазначають вчені (Л.Виготський, 
Є.Медушевський, С.Раппопорт, П.Якобсон та 
ін.), не вимірюється кількістю знань та вмінь їх 
використовувати, а передбачає оригінальні вияви 
особистісних художніх вражень, емоційне 
забарвлення отриманої об’єктивної інформації 
про музичний твір індивідуально-неповторними, 
суб’єктивними асоціативними уявленнями.  

У процесі художнього пізнання активно 
діють механізми синтонії та ідентифікації, тобто 
перенесення життєвих станів інших людей на 
себе, свою долю, співчуттєве ставлення до 
сприйнятого, що містять елементи 
взаєморозуміння, безкорисливої допомоги. Не 
випадково процес художнього сприйняття-
інтерпретації характеризується вченими, як 
«споглядання» (Гегель); «гра розуму й уяви» 
(І. Кант); «споглядання ансамблю якостей» 
(Р. Інгарден); «протичуттєвість» (Л.Виготський), 
«діалог» (М. Бахтін», «зрозумілі 
співпереживання» (В.Дільтей) тощо.  

Одним із положень психології мистецтва є 
теза про те, що в процесі художнього сприйняття 
здійснюються психологічні перетворення, 
аналогічні авторським у процесі створення твору 
[1]; душа сприймача «зливається» з душею 
автора, і що саме у цьому поєднанні і є головна 
приваблювальна сила та властивість мистецтва, 
коли «Я» автора зливається з «Я» всіх, хто 
сприймає. У процесі художнього сприйняття 
важливого значення набуває асоціативний 
принцип. Про це свідчать праці Б.Асаф’єва, 
В.Блудової, Г.Кечхуашвілі, Ю.Кремльова, 
Л.Мазеля, В.Медушевського, Є.Назайкінського, 
А.Сохора, С.Раппопорта, В.Цукермана, 
П.Якобсона та ін. Саме завдяки художньо-
образному мисленню суб’єкта художнього 
сприймання стають доступні цілісні враження 
про предмети і події матеріальної дійсності, що 
відображаються в музичних творах. Тому 
володіння асоціативними зв’язками (від 
локальних до міжсистемних) забезпечує 
адекватне відтворення психологічної моделі 

художнього образу, збуджує й активізує всі 
елементи свідомості особистості: пам'ять, уяву, 
емоції, фантазію, увагу, допомагає засвоїти й 
«декодувати» специфічну мову мистецтва. 
Наявність художньо-образних асоціацій свідчить 
про більш глибокий і творчий характер процесу 
художнього творення, характеризує розвиток й 
глибину емоційно-розумової сфери автора 
музичного твору, володіння ним «інтонаційним 
словником», адже чим більше наочних уявлень 
виникає у суб’єкта художнього спілкування, тим 
повнішим і багатшим виявляється його 
суб’єктивний зміст, внутрішня сутність, тим 
досконаліше стає осягнення художнього образу, 
розвиток емоційно-почуттєвої культури 
сприймача.  

Провідну роль у процесі художнього 
сприймання відіграє уява та фантазія, що 
ґрунтуються на емоційно-почуттєвих процесах. 
В акті художнього спілкування уява 
безпосередньо спрямована на відтворення 
художнього образу. Опосередковано вона (уява) 
з необхідністю перетворює і «Я» автора і «Я» 
того, хто сприймає. Про зазначає Л. Виготський: 
«Всіляке почуття, всіляка емоція прагне 
втілитись у певні образи, що відповідають цьому 
почуттю» [1]. Визначаючи діяльність уяви як 
особливу форму мислення, учений підкреслює, 
що процес художнього переживання пов'язаний з 
активною діяльністю особливого емоційного 
мислення, котре відбувається лише в 
переживанні.  

Процес художнього пізнання-переживання 
має творчий характер, адже сприймач бере 
участь у художній творчості, конкретизує, 
доповнює створені та втілені автором образи 
музичного твору. Це підтверджує теза 
Ю.Афанасьєва про те, що однією з привабливих 
особливостей мистецтва є запрошення того, хто 
сприймає до співтворчості. Художник може 
лише декількома штрихами намітити контур 
образу, і якщо він робить це талановито, декілька 
таких штрихів-деталей є достатніми для того, 
щоб у художньо грамотної, з достатнім 
соціальним досвідом людини народився у 
свідомості цілісний образ. Як процес 
співтворчості, художню взаємодію визначають 
В.Асмус, Л.Виготський, А.Потебня, 
С.Раппопорт, Б.Мейлах. Учені підкреслюють, що 
процес художнього сприйняття не є 
«калькуванням», оскільки кожен сприймач 
згідно зі своєю індивідуальністю, досвідом, 
фантазією створює образ, підказаний автором. 
Але різноманітність індивідуальних смислових 
конкретизацій – не підстава для заперечення 
об’єктивної пізнавальної цінності художнього 
твору. Об’єктивована у творі авторська модель 
має бути організована таким чином, щоб 
спрямувати художнє переживання у потрібне 
русло, створити емоційні уявлення, породити 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 327

особливі асоціації, тобто якнайбільш 
активізувати особистісний досвід сприймача. 
Цей досвід спрямований на пізнання тієї моделі, 
котру пропонує автор, її оцінку під кутом зору 
свого особистісного ставлення. У такий спосіб 
художнє переживання визначається як 
глибокоопосередкований роботою інтелекту 
процес, котрий у силу свого емоційного 
характеру є водночас й індивідуально-
особистісним безпосереднім ставленням до 
художнього твору, автора, самого себе. 

Особливої значущості в процесі слухацького 
сприймання набуває здатність до емпатії, котра 
передбачає тісну взаємодію когнітивно-
розумових, емоційно-почуттєвих і художньо-
творчих актів, характеризується багатством 
асоціативно-образних уявлень, вміннями 
суб’єкта художнього сприйняття осмислювати 
організацію художнього матеріалу, розуміти 
виразний сенс художньої інтонації. Тому 
використання універсального методу художніх 
аналогій у процесі сприйняття-інтерпретації 
сприяє створенню творчої атмосфери, зумовлює 
виникнення ефекту емоційної ідентифікації, 
глибокого співпереживання й співчуття, 
позитивно позначається на духовному 
міжособистісному спілкуванні, гуманізує 
систему педагогічних дій і впливів. 

Роль різних видів мистецтва, зокрема 
музичного, у формуванні особистісних якостей, 
культури почуттів, сприйняття, художньо-
образного мислення учнів визначав 
В.Сухомлинський. Наводячи приклад 
сприйняття музичного твору “Колискова” 
А.Лядова, в якому відчувається розмірене 
погойдування колиски, спокійне дихання 
дитини, теплий дотик материнських рук, 
оспівуються ніжні почуття, що виражені в 
прекрасній, ліричній, задушевній мелодії, 
педагог зазначав, що музика проникає у 
найпотаємніші куточки людського серця, 
викликає готовність творити й утверджувати 
красу. Взаємодіючи й утворюючи асоціативний 
комплекс з реальними предметами, образами, 
явищами, музика виховує доброту, ніжність, 
любов, гуманність, гідність, збагачує внутрішній 
світ. Особливого значення у вихованні цих 
якостей учнів В.Сухомлинський надавав 
українській народній пісні, що являє собою 
унікальний синтез мистецтв (музика, лірична 
поезія, хореографія, дійство тощо), акумулює 
величезний емоційний потенціал, віддзеркалює 
світогляд, побут, думки і почуття українського 
народу. Гармонія слова і музики, витончена 
художня форма народної пісні, її багатий зміст, 
ідейна та емоційна насиченість, поетичність 
вислову та вишуканість української мелодії, 
багаті контрапункти сприяють розвитку творчих 
здібностей особистості. Особливого значення 

набуває здатність музично-поетичної творчості 
поєднувати різні види художньої діяльності: 
імпровізацію, спів, гру, елементи хореографії, 
театральне втілення образів. Особливо важливим 
видається прямий зв'язок з дією, елементами 
акторської майстерності, мімікою, рухами та 
жестами, що дозволяє перевтілитись у художній 
образ, а також сприяє розвитку багатьох 
обдарувань особистості. Співзвучність 
інтонаційної мови, багатство образного змісту, 
взаємодія з різновидами мистецтва сприяє не 
тільки ефективному розвитку суто музичних 
здібностей (почуття ладу, ритму, слуху тощо), а 
й вдосконаленню емоційно-почуттєвої культури 
та емпатійних здібностей, зокрема мистецтва 
перевтілення, володіння словом, інтонацією 
голосу, виразністю зовнішніх ознак, тобто 
мімікою, жестами, акторською майстерністю. 
Українська музично-поетична творчість 
позитивно впливає також і на емоційно-вольову 
сферу, психіку, а головне – розкриває глибокі 
почуття, здатність до співпереживання і 
співтворчості, що є особливо важливим у 
розвитку духовних якостей особистості. 
Синтетичний характер українського фольклору, 
органічний зв'язок музики, слова, емоційного 
танцю, експресивних жестів, виразних діалогів, 
сценічної дії, унікальне поєднання слова і музики 
в загальній емоційній спрямованості, смислових 
акцентах, конкретних метричних наголосах, 
втілених у куплетно-варіаційній формі народної 
пісні, дозволяє розкрити її емоційне багатство, 
задушевність, глибокий філософський підтекст, 
пережити різноманітні почуття, усвідомити дух, 
природу, красу навколишнього світу, художньо-
образний зміст української пісні, котра говорить 
і вчить: «Людина прекрасна, дорожи високим 
ім’ям Людини. Тебе оточує світ краси, ця краса 
вічна, осереддя цієї вічності й краси – ти, 
Людино» (В.Сухомлинський). 
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ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА – ЗАПОРУКА 
УСПІХУ В ПИТАННЯХ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ВИХОВАНЦІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
Микола СУПРУН, Мар’яна МЕЛЬНИЧЕНКО (Київ) 

У статті проаналізовано творчий доробок В.О. Сухомлинського та інших вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 
теорії гуманістичного виховання. Розглянуто питання щодо змістової основи поняття «фасилітація» в контексті 
ресурсів забезпечення творчого потенціалу педагога-дефектолога. 

Ключові слова: виховання, фасилітація, особистісно-орієнтований підхід, спеціальний заклад освіти. 
В статье проанализировано творчество В.А. Сухомлинского и других отечественных и зарубежных ученых в области 

теории гуманистического воспитания. Рассмотрены вопросы содержательной основы понятия «фасилитация» в 
контексте ресурсов обеспечения творческого потенциала педагога-дефектолога. 

Ключевые слова: воспитание, фасилитация, личностно-ориентированный подход, специальное учреждение 
образования. 
Спеціальні школи здійснюють виховання та 

освіту аномальних дітей, підготовку їх до життя 
в соціумі. Високо оцінюючи здійснення цієї 
високої соціальної місії, як це не прикро, 
потрібно визнати, що результати роботи частини 
спеціальних шкіл, не відповідають запитам 
сьогодення. Значна кількість випускників має 
досить низький рівень загальної вихованості, 
обмежені знання, слабкі практичні уміння, 
недостатню підготовленість до самостійного 
дорослого життя, виробничої праці у трудовій 
спільноті. 

Досвід кращих колективів спеціальних 
закладів освіти свідчить про те, що успішне 
розв’язання завдань школи безпосередньо 
залежить від науково виваженої організації 
навчально-виховного процесу, від творчої 
наснаги кожного педагога. Високий рівень 
фахової майстерності, досконале володіння 
методикою викладання навчальної дисципліни, 
володіння широким спектром прийомів 
організації корекційно-виховного процесу 
становлять невід’ємну частину професійного 
портрета дефектолога. І, звичайно, крім цих 
професійних рис, кожному із нас, педагогів, 
повинна бути притаманна щира любов до дітей. 
Як влучно підмітив з цього приводу 
В.О. Сухомлинський – «… не бійтеся бути 
ласкавими». Для школи-інтернату, а тим більше 
для дітей-сиріт, Доброта і Ласка – це не т. з. 
«сюсюкання» і не всепрощення, це – Людяність! 
Володар педагогічного диплому тільки тоді стає 
Вихователем, коли він бачить у людині 
позитивного у десять, чи навіть у сто разів 
більше, ніж вад і недоліків. 

В.О. Сухомлинський підкреслював, що без 
глибокого знання душі дитини, особливостей 
мислення і сприймання оточуючого світу 
неможливе навчання й виховання, немає 
педагогічної культури. Тільки тому педагогу, 
який розуміє дитячу душу, учні відкриють себе. 
Він завжди підкреслював своїм колегам, що 

якщо ви хочете бути авторитетом для своїх 
вихованців, то ви нічого не повинні робити в 
присутності дитини такого, в чому б ви не 
хотіли, щоб вона копіювала вас. Вершину 
педагогічної мудрості педагога 
В.О. Сухомлинський вбачав насамперед в тому, 
щоб дитина розуміла вчителя з півслова, щоб 
сприймала всі відтінки його голосу. Крім того 
Василь Олександрович підкреслював, що 
вихователь повинен бути добрим, а не 
«добреньким». Цього правила він дотримувався 
все життя і радив робити це колегам. 

Крім справжньої любові до дітей, вчений 
високо цінував в учителя скромність, 
винахідливість, життєрадісність, чуйність і 
сердечну турботу про людину. Геніальний наш 
попередник в своїх працях фактично окреслив 
модель творчої особистості педагога, що і зараз 
має бути орієнтиром для молодої людини, яка 
обирає педагогічну стежку. 

Спеціальні навчальні заклади для дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку 
потребують педагогів-дефектологів, які здатні 
створити умови для гармонійної 
внутрішньогрупової взаємодії, для співтворчості 
та співробітництва суб’єктів корекційно-
виховного процесу, для стимуляції та 
ініціювання продуктивної діяльності на уроці, 
які можуть вибудувати індивідуальну програму 
для реалізації можливостей кожного учня.  

«Учитель-фасилітатор», «фасилітація 
навчання», «фасилітуючий психологічний 
клімат» – ці поняття широко відомі та вже 
досить тривалий час обговорюються в 
психолого-педагогічних спільнотах. В умовах 
введення Державного стандарту спеціальної 
освіти, коли акцентується увага на інновації в 
спеціальній освіті, а саме: зміна цілей освіти, її 
результатів (зміст освіти) та, як наслідок, зміна 
способів їх досягнення (інша система організації 
навчального процесу, інші позиції вчителя та 
учня, форми та характер їх взаємодії, інша 
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система освіти та підготовки педагогічних 
кадрів). Ці поняття, на наш погляд, стають 
особливо актуальними.  

Освіта повинна розвивати не тільки 
когнітивну сферу учнів і формувати знання, 
вміння та навички, але й сприяти всебічному 
розвитку особистості, реалізації творчого 
потенціалу дитини з порушеннями 
психофізичного розвитку. Такий підхід у освіті 
давно вже отримав назву особистісно-
орієнтований. 

У витоків особистісно-орієнтованої освіти 
стоять психологи гуманістичного спрямування: 
Е. Берн, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Сатир та ін. 
Карл Роджерс позначив основну ідею цієї 
парадигми як «людиноцентрований підхід» та 
ввів у науковий обіг поняття фасилітація (від 
англ. Facilitate – полегшувати, допомагати, 
сприяти). Педагога, який допомагає самій дитині 
в процесі розвитку, К.Роджерс назвав 
«фасилітатор» (підтримуючий) [7]. 

Педагог-фасилітатор по відношенню до 
учня виступає в одній з особливих і найбільш 
важливих педагогічних позицій: налагоджує 
контакт з особистістю учня, створює умови для 
його особистісного зростання. При цьому, на 
відміну від позицій учня і вчителя традиційної 
системи освіти, де позиції учня і вчителя досить 
схематичні та формальні, у дитиноцентрованій 
педагогіці – учень і вчитель відкриті один 
одному на рівні глибокої особистісної взаємодії. 

К. Роджерс зазначає три установки вчителя-
фасилітатора (як необхідні умови розвитку 
особистості учня, як необхідні та достатні умови 
для створення фасилітуючого психологічного 
клімату). 

Перша установка – це справжність, щирість 
або конгруентність. Конгруентність – це, в 
першу чергу, здатність людини усвідомлювати 
власні почуття та здатність їх щиро 
висловлювати. Досить важливим аспектом 
конгруентності між тим, що людина відчуває, 
тим, як вона це сприймає і тим, як вона це 
висловлює, – є прийняття своїх почуттів цілком 
природними та нормальними, вміння їх виражати 
у відповідних формах, щоб не принижувати та не 
ображати дітей (наприклад, говорити про себе, 
власні переживання – так зване «Я-
повідомлення», на відміну від «Ти-
повідомлення») [12]. 

Друга установка – безумовне прийняття 
учня, безумовне позитивне ставлення. Ця 
установка вчителя-фасилітатора, 
характеризується термінами «прийняття», 
«довіра». Вона являє собою внутрішню 
впевненість учителя в можливостях і здібностях 
кожного учня. Багато в чому (проте не в усьому) 
ця установка збігається з тим, що у вітчизняній 
психолого-педагогічній науці прийнято називати 

педагогічним оптимізмом, опорою на позитивні 
якості вихованця. [6]. Педагог-фасилітатор 
приймає дітей, вірить у них, транслює дітям 
впевненість у їх можливостях і здібностях. 

Третя умова (установка педагога) – емпатія, 
емпатичне розуміння. У психології існує досить 
багато інформації з проблеми емпатії, 
розглядаються філософські та наукові контексти 
цієї проблеми (Т. Гаврилова, Ю. Гиппенрейтер, 
Л. Джрназян, Т. Карягина, О. Козлова та ін.). 
«Установка, описываемая термином 
«эмпатическое понимание», – это видение 
учителем внутреннего мира и поведения каждого 
учащегося с его внутренней позиции, как бы его 
глазами» [6, с. 79]. Широко відомі розроблені 
К. Роджерсом та ін. методи емпатичного 
(активного) слухання, мета якого – надати 
співрозмовникові підтримку, дати зрозуміти, що 
проблема, яка його турбує, сприймається як 
важлива.  

Гуманістична парадигма освіти не містить 
жорстких і суворо визначених рецептів 
«правильної» взаємодії між учителем та учнем, 
вона лише стимулює творчий підхід та 
імпровізацію, рішуче відкидаючи моделі 
поведінки, в яких все заздалегідь жорстко 
сплановано. «Она поощряет стремление смело 
идти навстречу случаю, характер которого 
определяется уникальностью складывающейся 
здесь и теперь ситуации» [3]. Саме тому однією з 
характерних властивостей особистості 
фасилітатора є толерантність до невизначеності – 
здатність використовувати непрогнозовану, 
непередбачувану ситуацію як варіативну 
можливість розвитку. 

І чи не повинні слугувати девізом для 
кожного сучасного педагога слова Ж.-Ж. Руссо: 
«… любіть дитинство, будьте уважніші до ігор і 
забав, до його масового інстинкту. Хто з нас не 
шкодував про той час, коли посмішка не сходить 
з вуст, коли душа тішиться світом. Дайте 
дитинству дозріти». Дійсно, природа бажає, щоб 
діти залишалися дітьми, доки не стануть 
дорослими. Якщо силоміць порушувати 
споконвічний усталений порядок, то ми 
втратимо спадковість поколінь. У дитинстві свої, 
властиві йому способи бачити, думати і 
відчувати оточуючий світ. Немає нічого 
безглуздішого, як замінити їх на угоду нашим 
дорослим бажанням. І як можна не погодитись із 
думкою Ж.-Ж. Руссо про те, що «... вам ніколи не 
вдасться виплекати мудреців, якщо будете 
вбивати в дітях пустунів». 

Відчути в собі вічний поклик дитинства – 
ось чи не найвище покликання і справжній 
талант педагога. Жити інтересами дітей і 
водночас підноситись над ними досвідом і 
знаннями. 
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Чи не найгострішим питанням для 
спеціальних шкіл-інтернатів є проблема 
адаптації випускників в суспільство дорослих. 
Незважаючи на всі економічні і соціальні 
негаразди кожен педагог повинен пам’ятати, що 
входження дитини в утаємничений світ 
дорослого життя значною мірою буде залежати і 
від нього. Так, Г. Песталоцці з цього приводу 
зазначав: – «... година народження дитини є 
першою годиною її навчання». Жити в 
суспільстві – це значить сприймати його радощі і 
болі. Не потрібно оберігати дитину від незгод і 
труднощів, від невеселих сторін людського 
життя. Нехай діти знають, що в житті людини 
усяк буває. Горе дорослих, що входить у серце 
дитини не руйнує його, а навпаки, – воно стає 
ніжнішим і добрішим. 

Особливого загострення в новітній історії 
нашої держави набули питання соціалізації 
випускників спеціальних шкіл-інтернатів для 
дітей-сиріт. Скільки трагедій трапляється по 
закінченню школи, коли ми вихованця з теплої 
оранжереї, якими власне є ці заклади освіти, 
кидаємо у стрімкий вир життя, як у холодну 
воду. Як же тут не бути різним рецидивам! 
Розумію, наскільки це складне соціально-
економічне питання і воно потребує всебічного 
осмислення. Лише один нюанс означеної 
проблеми. Так, у нас на різних рівнях говорять 
про те, що сотні сільських шкіл закриті, чи 
напівпусті. В той же час ми тримаємо без 
продуманої зайнятості сотні дітей-сиріт в 
міських школах-інтернатах, забуваючи при 
цьому, що в сільській школі вони б навчилися не 
тільки працювати, а й одержали б змістовне 
трудове, а точніше – загальнолюдське виховання 
і мали б реальну професію хлібороба. Нині ж ці 
діти опановують різноманітні робітничі професії, 
що не користуються попитом в сучасних умовах 
ринку праці, на застарілому обладнанні, а це, як 
говорять, нічого не дає ні розуму, ні серцю. 
Ближче до природи мають бути такі діти, бо 
природа – найкращий лікар! 

Особливого значення необхідно надавати 
налагодженню стосунків з батьками та 
опікунами своїх вихованців. Це сумні 
парадоксальні реалії нашої дійсності: в учнів 
школи-інтернату для сиріт є батьки! До речі, 
окремі з них непогано почуваються, приводять 
до школи по декілька «своїх» дітей, вимагаючи 
до них батьківської ласки. Знаходяться навіть 
такі, які погрожують педагогам скаржитись на 
нечуйне ставлення до «їхніх» діток. Як не 
прикро зазначати це, але на сьогодні сирітські 
інтернати при живих батьках – одна із ознак 
морального занепаду суспільства. Разом із тим, 
якими б сумними реаліями не були сім’ї учнів як 
в сирітських, так і в звичайних спеціальних 
школах-інтернатах, незважаючи ні на що, 
дефектологам необхідно проводити регулярну і 

копітку корекційну роботу із батьками. І 
найрадіснішим може стати те, коли через певний 
час хтось із батьків починає по-іншому дивитись 
на себе, на подружжя, на майбутнє сина чи 
доньки. Хоча, безумовно, неможливо примусити 
батька чи матір піклуватись про дитину, а тим 
більше її полюбити. 

На наше переконання, основною 
характеристикою ставлення вихователя до 
вихованця має бути гуманність, котра на думку 
М.Й. Боришевського включає такі аспекти як «... 
загальна позитивна внутрішня установка вчителя 
на сприймання дитини, прагнення розуміти її 
потреби, інтереси, постійне сприяння розвиткові 
як того що, становить основу її загальнолюдської 
сутності, так і того, що визначає її своєрідність, 
неповторність, тобто того, завдяки чому дитина 
стає індивідуальністю» [2, с. 3]. Звичайно, при 
цьому слід пам’ятати, що повага до дитини аж 
ніяк не обмежується одним лише шанобливим 
ставленням до неї, котра переважно проявляється 
у зовнішніх формах поведінки дефектолога. 
Недопустимість роздратованості, вибуховості, 
спокійний тон вимог, доброзичливі інтонації у 
спілкуванні, висока мовленнєва культура 
педагога у взаєминах із вихованцем – хоч і конче 
потрібні, проте не визначальні характеристики 
його гуманного ставлення до своїх вихованців. 
Серцевинна, абсолютно необхідна умова, без 
якої неможлива гуманізація всіх сторін 
шкільного життя, – це чесність, щирість, 
рівноправність, недопустимість фальші в 
повсякденному житті з боку наставника. Педагог 
не має морального права вимагати від 
вихованців того, чим не володіє сам. Тільки 
істинно інтелігентна, вільна людина, якою якраз і 
має бути вихователь спеціальної школи-інтернат, 
здатна виховувати волю і мораль дітей. 

Поважаючий себе педагог повинен завжди 
пам’ятати, що школа – це лабораторія вічних 
пошуків, як вічний той ідеал, який дає імпульс 
людській думці, стимулює її і веде по шляху 
досягнень, якому немає кінця у вічному 
розвитку. Кожен із нас, педагогів і психологів, 
повинен бути за своєю природою 
експериментатором, і ми не можемо і не повинні 
розуміти тих своїх колег, які бідкаються на те, 
що, мовляв, наступив повний крах у вихованні, 
що нібито зараз немає ідеалу до якого варто 
прагнути. Ні, – це не так! Дійсно, багато що із 
минулого не витримало випробування часом, але 
є і вічні істини, як дуже чітко зазначив академік 
О.В.Киричук: «Виховання – це формування 
соціально-активної особистості, яка в житті 
керується загальнолюдськими цінностями» [11, 
с. 32]. До яких в першу чергу відносять: Життя, 
Свободу, Гідність,Справедливість. 

Окрім того ми завжди повинні пам’ятати, 
що подальше вдосконалення всіх систем 
виховання не мислиме без формування 
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внутрішньої свободи людини, а саме без 
гуманізації всього життя кожного колективу, що 
передбачає не тільки розвиток інтелекту, а і 
здійснює суттєвий вплив на формування 
гуманного ставлення до інших людей, 
суспільства, держави, природи. Бо кожна 
особистість, крім того, щоб стати в якійсь сфері 
дійсно професіоналом, повинна бути (про що ми 
зараз незрозуміло з яких причин сором’язливо 
замовчуємо) ще і гідним громадянином своєї 
Вітчизни. Адже саме в наші дні, як це не гірко, а 
саме таких понять як Честь, Совість, Терпимість 
всім нам не вистачає! 

Невже і ці святі для кожної порядної 
людини істини стали кон’юнктурними? Ні, – 
вони вічні і залишаються до тих пір, поки наша 
планета Земля зможе витримати на собі людину, 
в якій одночасно злилися дві сторони: творення і 
руйнування. 

Постійно звертаючись до творчого доробку 
В.О. Сухомлинського завжди дивуєшся його 
вмінню лаконічно і напрочуд чітко підмічати 
саму суть того чи іншого педагогічного явища 
[8]. Це ж саме Василь Олександрович 
Сухомлинський назвав виховання 
людинознавством. На його думку «… без знання 
дитини – її розумового розвитку, мислення, 
інтересів, захоплень, здібностей, нахилів – немає 
виховання» [9, с. 343]. 

Для педагога і психолога ці слова є завжди 
актуальними, оскільки, психолог чи педагог який 
не знає духовного світу людини, її 
інтелектуальних і психологічних можливостей – 
не просто педагогічний пасив, а небезпечний 
руйнівник, який своїми непродуманими діями 
(чи бездіяльністю) може звести нанівець працю 
цілого колективу. 

Не випадково Януш Корчак нагадував, що 
педагог повинен піднятися до духовного світу 
дитини, а не опуститися до нього. Ми наводимо 
для прикладу ці слова великого польського 
гуманіста, оскільки часом серед соціальних 
педагогів, а то і серед студентів, простежується 
така тривожна тенденція: «мовляв, навіщо мені 
тягнутись до чогось нового і передового, я ж 
працюю тільки із «соціальним дном», а для нього 
моїх знань вистачить».  

Ні, на щастя, це не так, бо виважено 
оцінюючи учнівський контингент спеціальних 
шкіл-інтернатів різного типу, корекційні 
педагоги і психологи в передусім повинні 
відзначити його різноманітність. Реакція наших 
вихованців на оточуючий світ буде багато в чому 
подібна на реакцію всіх інших людей. А саме, – 
хоч і буде своєрідною, але і по-своєму точною. 

Особливо доречним тут буде згадати, що 
виховання – це не усунення недоліків, а 
зміцнення всього позитивного. Тому вся 
педагогічна робота повинна бути спрямована на 

стимуляцію у вихованця енергії його думки, 
оптимістичної впевненості в своїх силах, почуття 
власної гідності. Психологи та інші фахівці 
повинні прищепити людям, з якими вони 
працюють, розуміння того, що людина – 
трудівник у сфері думки. 

Кожен із нас, педагогів і психологів повинен 
пам’ятати про філософську цінність особистості, 
про її неповторну індивідуальність. 

Педагогіка розглядає виховання як 
двосторонній процес діяльності педагога і 
вихованця. Вихованець – активний творчий 
учасник всієї діяльності, спрямованої на її 
духовний і фізичний розвиток. 
В.О. Сухомлинський неодноразово говорив про 
необхідність вчити людину самовихованню, що 
найбільш повно буде сприяти саморозвитку 
особистості. 

В основі виховання, як і кожного іншого 
соціального явища лежать певні закономірності. 
Наші вищенаведені попередні роздуми з цієї 
проблеми свідчать про значну методологічну 
складність проблеми вивчення, розвитку 
закономірностей виховного процесу. 

Аналізуючи творчий доробок провідних 
фахівців в галузі виховання (Ю.К. Бабанський, 
І.Д. Бех, В.М. Галузинський, М.Б. Євтух, 
В.М. Синьов та ін.) потрібно зазначити, що 
сучасна педагогічна наука містить ґрунтовні 
оригінальні підходи до вивчення проблеми 
виявлення закономірностей у вихованні людини 
[1; 4; 5; 10 та ін.].  

Саме поняття «загальні закономірності» 
включає в себе наявність зв’язку між найбільш 
важливими компонентами певного виховного 
процесу (цілі і завдання, зміст, організація 
діяльності вихованця, результат виховання). 
Поняття «часткова закономірність» визначає 
зв’язок між окремими компонентами системи. 

Виховний процес є домінуючою частиною 
всього педагогічного процесу, тому він 
підпорядковується загальними педагогічним 
закономірностям, що базуються на ще більш 
всеохоплюючих філософських закономірностях 
– розвитку та формуванні.  

Отже, виховний простір навчального 
закладу ми розглядаємо з точки зору фактора 
особистісного зростання, що має місце в 
безпечному підтримуючому оточенні, яке, у 
свою чергу, створюється фасилітаторами 
(вчителями, вихователями та іншими 
дорослими). Ці люди є справжніми, теплими, 
емпатичними, відкритими, чесними, 
турботливими. Саме це створює особливу 
атмосферу виховного простору школи, формує 
почуття приналежності до спільноти дорослих і 
однолітків, сприяє конструктивній самозміні 
людей, гармонізації особистості як педагога, так 
і дитини, які є суб'єктами корекційно-виховної 
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діяльності у спеціальному навчальному закладі. 
Врахування означених методологічних 
орієнтирів сприятиме більшій виваженості в 
процесі підготовки сучасних дефектологічних 
кадрів загалом і вихователів спеціальних шкіл-
інтернатів, зокрема.  
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УДК 53(07) 

ОСНОВИ РЕСУРСНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В 
ПРАЦЯХ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО 

Людмила СУХОВІРСЬКА (Кіровоград) 
У статті розглядаються основи ресурсно-диференційованого підходу в працях видатного педагога 

В.О. Сухомлинського. Виділяються фундаментальні принципи ресурсно-диференційованого підходу до навчання й 
виховання. 

Ключові слова: ресурсний підхід, диференційований підхід, освітній процес, синергетика, синергетичний підхід.  
В статье рассматриваются основы ресурсно-дифференцированного подхода в трудах выдающегося педагога 

В.А. Сухомлинского. Выделяются фундаментальные принципы ресурсно-дифференцированного подхода к учебе и 
воспитанию. 

Ключевые слова: ресурсный подход, дифференцированный подход, образовательный процесс, синергетика, 
синергетический подход.  
Постановка проблеми. У сучасних умовах 

завдання освіти – підготувати обдаровану 
молодь до неперервної освіти, самоосвіти, 
сформувати навички і вміння самостійно 
здобувати знання, вміло і швидко орієнтуватися 
в потоці наукової інформації. 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. 

Щоб досягти найкращих результатів у 
навчанні за найменших витрат часу і зусиль 
необхідно оптимізувати процес навчання. Це має 
відбуватися водночас з інтенсифікацією процесу 
навчання. Йдеться про таку його організацію, за 
якої збільшується працездатність учнів і 
вчителів, підвищується продуктивність їх праці, 
зростають пізнавальна самостійність, ініціатива, 
творча активність, самоорганізація. 

Досягненню найкращих результатів у 
навчанні сприяють такі методологічні підходи до 
навчального процесу: гуманізація, аксіологічний, 
диференційований, ресурсний, системний, 
синергетичний, компетентнісний підхід.  

Сучасна педагогічна практика потребує 
вчителя, зорієнтованого на всебічний і 
гармонійний розвиток кожного учня, здатного у 
процесі педагогічної діяльності максимально 
реалізувати здібності і можливості дітей різного 
віку засобами власних особистісних ресурсів.  

Ресурсний підхід орієнтує навчання на 
пошуки і розвиток потенційних можливостей 
учнів. Ресурс є сукупністю об’єктивних умов і 
засобів реалізації потенційних можливостей 
суб’єкта. Ними є зовнішні (засоби, умови 
оточуючого середовища) і внутрішні 
(індивідуальні) ресурси особистості. Навчання 
повинно бути комфортним, не шкодити 
здоров’ю, забезпечувати оптимальну динаміку 
працездатності, добре самопочуття. Виявлення 
індивідуальних ресурсів кожного учня, 
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прогнозування їх змін є передумовою реалізації 
його можливостей. 

Диференційований підхід розглядається як 
один із важливих принципів навчання [1]. Під 
ним розуміється і передбачається система 
педагогічних дій, спрямованих на успішне 
засвоєння програмного матеріалу, розвиток 
пізнавальних сил і здібностей кожного учня. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Ресурсний підхід у педагогіці розробляють 
Т.Давиденко, В.Лозова, Т.Цецоріна, Т.Шамова, 
І.Якиманська та ін. [6]. Його визначають як 
сукупність умов і засобів, необхідних для 
реалізації потенційних можливостей людини.  

Основи диференційованого навчання заклав 
у своїх працях Василь Сухомлинський. 

Проблема диференційованого навчання 
досліджувалась у різних аспектах, а саме: 
висвітлення рівнів, форм і видів диференціації та 
її навчально-методичного забезпечення; змісту 
та методів діагностики розвитку дітей та ін. 
Даною проблемою цікавилися науковці 
Н.Баглаєва, А.Богопольський, О.Бугайов, 
Н.Волкова, М.Карченкова, О.Корсакова, 
Л.Новикова, П.Сікорський, І.Унт, А.Цьось та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є обґрунтування основ ресурсно-
диференційованого наукового підходу у працях 
Василя Олександровича Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Педагогічну спадщину великого педагога В. 
Сухомлинського пронизує ідея проектування 
людини. Головною метою, якої є всебічний 
розвиток особистості. Його можна досягти 
залученням її до різних видів діяльності, 
постійним і планомірним формуванням 
пізнавальних здібностей. 

Одним із найефективніших підходів до 
реформування сучасної освіти названо ресурсно-
диференційований підхід. 

Поняття ресурсно-диференційований підхід 
у працях Сухомлинського відсутнє. Не 
формулювалися ним ні принципи, ні методи 
ресурсно-диференційованого підходу. Проте у 
більшості його праць закладені основи, 
принципи особистісного, індивідуального, 
ресурсного підходу до учнів і по суті 
вирішується проблема їх розбудови. 

Головною метою навчально-виховного 
процесу В.О. Сухомлинський вважав всебічний 
розвиток особистості [5, с. 4].  

У системі поглядів В.О.Сухомлинського 
одним із основних положень навчально-
виховного процесу є положення про ресурсність 
особистості її неповторність. У практиці 
виховної роботи вчений виходив з того, що 
людина неповторна [8, c.284].У праці «Духовний 
світ школяра» він вказує: «Людська 
індивідуальність дитини неповторна ...»[11, 

с.449]. Положення про неповторність кожної 
дитини В.О.Сухомлинського має важливе 
значення і для концепції ресурсно-
диференційованого підходу, оскільки саме з 
нього випливає положення про дитину як 
найвищу цінність, в якій закладені внутрішні 
(індивідуальні) ресурси особистості, і, відповідно 
головного суб’єкта навчально-виховного 
процесу. Це дає змогу сформулювати перший, 
фундаментальний принцип ресурсно-
диференційованого підходу до навчання й 
виховання – принцип неповторності кожної 
дитини. 

З цього принципу випливає положення про 
відсутність подібних, бездарних і лінивих дітей. 
В.О. Сухомлинський вважав, що у кожної 
людини є задатки, обдаровання, талант до 
певного виду або кількох видів (галузей) 
діяльності [12, с. 88]. Тобто кожна дитина має 
потенціальні ресурси до розвитку. У своїх 
працях педагог постійно повертається до цієї 
думки і акцентує увагу на необхідності 
розвивати здібності і таланти всіх без винятку 
дітей, що прийшли до школи.  

З положенням про відсутність нездібних, 
бездарних і лінивих дітей у свою чергу пов'язане 
положення про нерівність розумових здібностей 
дітей. Розумові властивості дитини носять 
творчий характер від народження, але не у всіх 
дітей вони отримують належного розвитку. 
Розвиток розумових здібностей дитини залежать 
від вихователя. Факторами від яких залежить 
розвиток розумових задатків дитини є: умови 
виховання, ставлення батьків, педагогів до самої 
дитини та до її діяльності. Тому ми виділяємо 
другий принцип ресурсно-диференційованого 
підходу − принцип урахування різних розумових 
задатків дітей. На думку В.О. Сухомлинського 
для таких дітей слід створити умови та особливі 
заходи тонкого і делікатного індивідуального 
підходу. «До кожного учня треба підійти, 
побачити його труднощі, кожному необхідно 
дати тільки для нього призначене завдання» 
[12, с. 88-89].  

Формування творчої особистості – одне з 
основних завдань освіти України. Система освіти 
має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і 
молоді, розвиток у них творчих здібностей, 
формування навичок самоосвіти і самореалізації 
особистості. Високий інтелектуально-творчий 
потенціал – гарантія справжньої особистої 
свободи. Людина з високо розвинутим 
інтелектуально-творчим потенціалом менш 
схильна до маніпулювання ззовні, мало придатна 
для ролі слухняного виконавця. Поява нових 
тенденцій в розвитку суспільства вивела 
проблему розвитку дитячої обдарованості в 
число основних.  
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В.І. Панов, з власної позиції підходу до 
обдарованості, як до психічного явища умовно 
виділяє три групи дітей:  

−   перша група характеризується наявністю 
епізодичної обдарованості; 

− другій групі властива ситуативна 
обдарованість;  

− третя група складає стабільну 
обдарованість [4]. 

Такі рівні виявлення обдарованості 
дозволяють науково обґрунтувати 
диференціацію та індивідуалізацію навчального 
процесу, а також враховуватись у розробках 
новітніх освітніх технологій з урахуванням 
особливостей обдарованості кожного рівня. 

Обдаровані діти нерідко зустрічаються з 
труднощами у навчанні. Вони мають дві групи 
особливостей. З одного боку, у них виявляються 
високі інтелектуальні здібності, з другого боку, 
вони можуть демонструвати особливості, 
притаманні дітям з психофізичними 
порушеннями: когнітивні, агресивні, схильні до 
порушень дисципліни, недбалі та ін.  

Поєднання високих здібностей і яскраво 
виражених труднощів спричиняє відчуття 
безпорадності та низьку мотивацію навчання та 
самовдосконалення.  

Складний комплекс взаємозумовлених і 
відносно автономних характеристик у різних 
аспектах прояву особистості у обдарованих дітей 
дає нам підстави для виділення їх у окрему групу 
обдарованих дітей, які потребують особливої 
уваги і підтримки з боку науковців, батьків та 
педагогів. Ми виділяємо третій принцип 
ресурсно-диференційованого підходу, щодо 
навчання й виховання дітей із високими 
розумовими здібностями – принцип навчання і 
виховання обдарованих дітей.  

Ми вважаємо, що природні здібності, 
схильність до того чи іншого навчального 
предмету, розумові задатки складають зміст 
індивідуальних особливостей учнів. Тому 
логічно випливає четвертий принцип ресурсно-
диференційованого підходу до навчання й 
виховання – принцип педагогічного 
забезпечення індивідуальних особливостей 
учнів. 

На нашу думку розглянутий 
В.О. Сухомлинським індивідуальний, 
диференційований підходи до навчання й 
виховання учнів складають основу ресурсно-
диференційованого підходу. 

Забезпечити ефективне застосування 
ресурсно-диференційованого підходу зможе 
підготовлений учитель, який володіє високими 
особистісними якостями. У цьому зв’язку 
ресурсно-диференційований підхід до навчання 
й виховання передбачає висунення п’ятого 
принципу взаємозв’язку особистості учня та 
особистості вчителя. 

Учителеві для якісного виконання провідних 
функцій, виправдання довір’я суспільства щодо 
виховання підростаючого покоління необхідно 
мати професійну підготовку, яка зумовлюється 
певними якостями особистості, психолого-
педагогічною підготовкою. В.О. Сухомлинський 
наголошував, що хороший учитель має володіти 
науковими знаннями зі свого фаху, знати 
психологію і педагогіку, володіти основами 
педагогічної майстерності.  

У контексті нашого дослідження важливим 
є те, що запропонований нами ресурсний підхід 
дає можливість взаємно узгодити потенціальні 
можливості й інтереси суб`єктів навчально-
виховного процесу – вчителя та учня. З його 
допомогою можна узгодити зовнішні (засоби й 
умови навколишнього середовища) і внутрішні 
індивідуальні ресурси особистості. Це стосується 
професійної підготовки насамперед учителів у 
навчальному закладі. Навчання в освітніх 
закладах, підготовка в вищому навчальному 
закладі мають бути особистісними і соціально 
відповідними, забезпечувати психологічний 
комфорт, відповідати нормам 
життєзабезпечення, без психічного 
перенавантаження, не шкодити здоров`ю, 
забезпечувати добре самопочуття суб`єктів 
навчально-виховного процесу. 

Аналіз діяльності Павлишської школи за 
часів директорування В.О. Сухомлинського 
переконливо показує її потенціал ресурсів і 
новизну запропонованих ідей. Педагог 
переконливо довів, що школа спроможна 
виконувати всі свої функції за умови тісної 
співпраці з соціальним оточенням, як відкрита 
виховна система. «У школі навчають не тільки 
читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати 
світ, багатства науки й мистецтва. У школі учать 
жити» [79, с. 337]. Ресурсні соціальні можливості 
були спрямовані на особистісний розвиток і 
виховання кожної дитини. Павлишська школа 
сприяла поширенню нових знань, педагогічному 
просвітництву, підвищенню культурного рівня 
середовища. 

Ми розглянули положення 
В.О. Сухомлинського про наявність 
взаємозв’язків і взаємозалежностей між 
окремими складовими частинами навчально-
виховного процесу. На основі цього виокремили 
шостий принцип ресурсно-диференційованого 
підходу до навчання й виховання – принцип 
структури навчально-виховного процесу як 
складної системи. 

Сьомим принципом ресурсно-
диференційованого підходу до навчання й 
виховання можна виділити – синергетичний.  

Синергетичний підхід передбачає, що освіта 
є складною, нелінійною, відкритою системою, 
яка функціонує в умовах нестабільного 
суспільства [3]. 
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Педагогічною вимогою є визнання освіти 
складною системою. Основні елементи 
системи − педагог та учень, є взаємозалежними 
та взаємообумовленими складовими, що 
дозволяють існувати системі як єдиному цілому. 
Складність системи освіти визначається 
різноманіттям елементів, незвідністю цілого до 
жодного із зазначених елементів, незвідністю 
сукупної поведінки системи до поведінки 
кожного з елементів. 

В. Сухомлинський розробляв численні 
варіанти відкритої школи (синергетичні ідеї), 
зорієнтованої на діалог у роботі з дітьми, 
розвиток міжособистісного і міжгрупового 
спілкування, в якій домінують тенденції до 
розширення взаємодії з життям, усіма 
соціальними інститутами. Мається на увазі сім'я, 
підприємства, культурно-просвітні, медичні, 
правничі установи, суспільні та громадські 
організації, місцева влада та ін. Функціонування 
школи як відкритої системи передбачає 
розширення її освітніх та соціальних функцій.  

Синергетика стверджує, що освіта є 
відкритою системою. Система освіти взаємодіє, 
обмінюючись інформаційними, матеріальними й 
людськими ресурсами із соціальним 
середовищем, сприймає та інтерпретує процеси, 
які відбуваються в суспільстві. Система освіти і 
суспільство є взаємозалежними системами. Для 
забезпечення цього взаємозв'язку освіта повинна 
моделювати процеси, що відбуваються в 
суспільстві. Однак, увага має акцентуватися не 
лише на сучасному стані розвитку суспільства, а 
на дії тих універсальних законів, що мають місце 
на всіх етапах розвитку систем різної природи. 
Засвоївши саме таку ресурсну модель, майбутній 
фахівець зможе проектувати систему 
універсальних законів на актуальний стан 
суспільства, обирати різні шляхи вирішення 
проблеми, які є найбільш ефективними, 
прогнозувати наслідки прийнятих рішень, бути 
готовим до власних змін [2]. 

Поширенню нових знань, підвищенню 
культурного рівня середовища сприяла школа 
В.О. Сухомлинського. До шкільного життя 
постійно залучалися місцеві жителі, батьки. 
Завдяки використанню краєзнавчого матеріалу 
уроки були різноманітними й цікавими. 
Новаторські ресурсні здобутки 
В.О. Сухомлинського включають школу радості, 
і школу під блакитним небом, уроки мислення 
серед природи, психолого-педагогічний семінар і 
свято Матері. У педагогічній системі 
Павлишського вченого органічно поєдналися 

народні звичаї, класична педагогіка та власні 
новаторські творчі знахідки. 

Висновки. Змінюються наукові парадигми, 
практичні підходи й методи, але психолого-
педагогічні ідеї педагога-гуманіста 
В.О.Сухомлинського, який продовжив найкращі 
традиції світової та вітчизняної педагогіки, 
складають їх основу, бо вони мають унікальний 
ресурс.  

Ресурсно-диференційований підхід інтегрує 
загальні та спеціальні вимоги до компетентності 
вчителя, дає можливість поєднати специфіку 
праці вчителя з реальним виявленням і 
розвитком рівня знань, умінь і навичок кожного 
учня, враховує вікові особливості й періоди 
становлення дитячого організму та ресурси 
особистості фахівця.  
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УДК 37.013 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Ольга ТАВСТУХА, Анжелика МУРАТОВА (Оренбург, Россия) 
Автори статті представляють можливості арт-технологій у  педагогічному процесі (засоби застосування, напрями 

застосування, характеристики). В якості арт-технологій в статті описані літературна творчість, образотворче 
творчість, презентації по створенню емоційного фону, включаючи музику і фотографію. 

Ключові слова: арт-технології, творчість, літературна творчість, образотворче творчість, музика, фотографія, 
презентації по створенню емоційного фону. 

Авторы статьи представляют возможности арт-технологий в педагогическом процессе (средства применения, 
направления применения, характеристики). В качестве арт-технологий в статье описаны литературное творчество, 
изобразительное творчество, презентации по созданию эмоционального фона, включая музыку и фотографию. 

Ключевые слова: арт-технологии, творчество, литературное творчество, изобразительное творчество, музыка, 
фотография, презентации по созданию эмоционального фона. 

 
По глубокому убеждению 

В.А. Сухомлинского, духовная жизнь ребёнка 
может быть полноценной лишь тогда, когда он 
живёт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, 
творчества. Именно это, по мнению педагога, 
является условием сохранения личности ребёнка 
как живой, деятельной, активной.  

Творчество тесно связано с жизнью детей, 
наполненной богатой игрой фантазии и 
символической деятельностью. В творчестве 
находят выражение их чувства и эмоции. В 
творчестве ребёнок развивает свою фантазию, 
осмысливает окружающую его 
действительность, находит пути выхода из 
проблем, с которыми сталкивается.  

О значительности влияния фантазии на 
душу, на речь ребёнка неоднократно говорил 
В.А. Сухомлинский. На это указывает и 
уникальный опыт Павлышской школы, на 
занятиях в которой значительное место 
уделялось побуждению к творчеству при 
помощи слова, искусства, музыки, труда; 
развитию воображения и фантазии. 

Удваивая реальность в творчестве, 
разыгрывая жизненные ситуации, дети получают 
удовольствие от самого процесса, часто не 
заботясь о результате. Как говорит 
В.И. Михалкович, «отражая жизнь, ребёнок не 
заботится о зрителях и слушателях» [6]. 
Творчество позволяет ребёнку «компенсировать» 
свои права в мире взрослых, создавать свой 
особый мир, который принадлежит только ему. В 
творчестве ребёнок распоряжается собой и 
своими вещами так, как хочет.  

В.А. Сухомлинский подчёркивал, что для 
развития творческих способностей в детском 
возрасте нужна деятельность, затрагивающая ум, 
требующая находчивости, сообразительности. 

Важность творчества в жизни ребёнка, 
изучение системы работы В.А. Сухомлинского и 
педагогов Павлышской школы определяет 
использование в современной педагогике в 
различных направлениях работы с детьми арт-

технологий: изучения и сочинения сказок, малых 
стихотворных форм (хокку, синквейнов и др.); 
рисования; коллажирования; составления 
презентаций по созданию эмоционального фона 
и др.  

Средствами применения арт-технологий в 
образовательном процессе становится всё 
многообразие явлений и процессов, связанных со 
сферой искусства: 

- произведения искусства как результат 
художественной деятельности и объект 
восприятия, интерпретации и оценки; 

- отдельные художественные образы; 
- продукты художественного творчества; 
- спонтанное художественное творчество 

(музыкальные, театральные, танцевальные, 
художественные импровизации); 

- художественная деятельность. 
На основе исследования Н.Ю. Сергеевой [8] 

мы можем выделить следующие направления 
применения арт-технологий: 

1. Интеграция возможностей искусства и 
педагогической деятельности, которая создаёт 
условия для выхода на качественно новое 
восприятие, представление, понимание смысла, 
так как арт-технологии: являются 
дополнительным, равноправным источником 
учебной информации; обеспечивают личностно-
субъективированное переживание предлагаемого 
содержания, актуализацию и обнаружение 
личностных смыслов выбора образовательного 
пути в логике с будущей профессиональной 
деятельностью; создают поле разнообразных 
ассоциаций, ощущений, мыслей, обеспечивая 
тем самым режим информационного 
дополнения, обогащения индивидуального опыта 
учащихся; способствуют трансформации 
исходных установок, позиций, привычных 
ракурсов восприятия и оценки; становятся 
источником самопознания и ценностно-
смыслового обогащения личностных сфер 
человека. 
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2. Оптимизация условий педагогического 
взаимодействия, поскольку могут: быть 
источником психолого-педагогической 
поддержки учащегося; облегчить понимание, 
усвоение и запоминание информации за счёт её 
перекодировки из логически вербальной в 
эмоционально-образную модальность; 
обеспечить мотивационную, эмоциональную, 
коммуникативную готовность к восприятию 
содержания; создать комфортную 
образовательную ситуацию для участников 
(обеспечить релаксацию, позитивное 
настроение); повысить личностную креативность 
и веру в свои силы. 

3. Являются источником неявной 
диагностики, способствуя: выявлению 
содержания предпосылочного опыта, характера 
отношений; проверке качества усвоения 
информации и динамике её осмысления; 
выявлению личностного отношения, установок к 
проблематике содержания; обнаружению 
бессознательных установок, эмоций, влияющих 
на качество усвоения содержания; самопознанию 
за счёт возможности посмотреть на себя «со 
стороны». 

Эффективность применения арт-технологий 
в работе педагога заключается в том, что они: 

 раскрывают творческий и личностный 
потенциал ребёнка, являясь средством 
самораскрытия, так как ребята, выражая свои 
мысли, чувства в художественной форме, учатся 
понимать себя, осознают свои потребности, 
интересы, мотивы, ценности; 

 способствуют изменению структуры 
личности, так как в процессе работы у ребят 
меняются потребности, формируются 
профессиональные, профильные интересы; 

 позволяют получить пролонгированный 
эффект после занятий, который, на наш взгляд, 
заключается в том, что выполнение упражнений, 
затрагивающих чувства ребёнка, раскрывающих 
его мысли, заставляют его не просто задуматься 
о важных для него вопросах в момент занятия, 
но и о поиске ответов на возникающие вопросы; 

 решают диагностические, 
коррекционные, психологические задачи. 

Рассмотрим характеристики арт-технологий. 
Литературное творчество деятельность 

даёт каждому ребёнку возможность 
самовыражения, разрядки свих эмоций в словах, 
отстранение и взгляд со стороны на различные 
ситуации. Наиболее популярным литературным 
жанром в развитии творческих способностей 
учащихся является сказка. 

В образовательном процессе, процессе 
развития учащихся применение сказки проходит 
в двух направлениях: изучении и сочинении. 
Использование сказки объясняется её влиянием 
на интеграцию личности, развитие творческих 

способностей, расширение сознания, 
совершенствование взаимодействия с 
окружающим миром [4]. Эффективность 
применения сказки определяется тем, что каждая 
сказочная ситуация несёт в себе скрытый смысл 
решения сложных ситуаций.  

Тексты сказок вызывают у детей 
интенсивный эмоциональный резонанс, в сказке 
в символической форме содержится информация 
о том, как устроен этот мир, кто его создал; что 
происходит с человеком в разные периоды его 
жизни; какие трудности и препятствия можно 
встретить в жизни и как с ними справляться; как 
приобретать и ценить дружбу и любовь; какими 
ценностями руководствоваться в жизни и др.  

Сказки являются основой для формирования 
способности к противостоянию негативным 
воздействиям духовного, ментального и 
эмоционального характера, с которыми он 
сталкивается в социуме. Именно сказка 
возвращает ребёнка в состояние целостного 
восприятия мира, активизирует творческий 
потенциал, передаёт знания о мире и 
человеческих взаимоотношениях. 

Привлекательность сказок для ребёнка, 
желание обращаться к ним снова и снова 
объясняется таким признаком сказки, как 
хороший конец. Это даёт ребёнку чувство 
психологической защищённости: что бы ни 
происходило, всё закончится хорошо; 
испытания, выпадающие на долю героев, делают 
их более сильными и мудрыми; герой, 
совершивший плохой проступок, получает по 
заслугам, а герой, который проходит через все 
испытания, проявляя свои лучшие качества, в 
конце будет вознаграждён – в этом заключается 
закон жизни: как ты относишься к Миру, так и 
он к тебе. 

Сказка предоставляет учителю следующие 
возможности для работы:  

- использование сказки как метафоры 
позволяет вызвать свободные ассоциации у 
учащегося, касающиеся его мыслей, чувств, 
отношений к предметам и явлениям 
окружающей действительности;  

- рисование по мотивам сказки позволяет 
учащемуся выразить свои свободные ассоциации 
в рисунке; 

- обсуждение поведения и мотивов 
действий персонажей служит поводом к 
обсуждению человеческих ценностей, 
выявлению причинно-следственных связей 
происходящих в сказке событий;  

- проигрывание эпизодов сказки даёт 
возможность ребёнку почувствовать 
эмоционально значимые ситуации, пропустить 
через себя события, эмоции, помогает глубже 
увидеть происходящие в сказке события; 
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- использование сказки как притчи-
нравоучения с помощью метафоры подсказывает 
ребёнку варианты разрешения проблемной 
ситуации;  

- творческая работа со сказкой 
(дописывание, переписывание, сочинение) 
позволяют учащемуся смоделировать ситуацию, 
рассмотреть и понять изучаемое явление, 
событие. 

Переписывание и дописывание сказок 
позволяет ребёнку выразит своё внутреннее 
состояние, рассмотреть изучаемые объекты 
действительности с разных сторон. 

Сочиняя сказку, ребёнок может 
самостоятельно выбирать тему или использовать 
предложенную педагогом. В своей собственной 
сказке ребёнок отражает личностную 
проблемную ситуацию или ситуацию 
окружающей его действительности и способы её 
решения. Она даёт возможность отреагировать 
значимые эмоции, выразить конфликты, 
затруднения. 

Другим направлением литературного 
творчества является работа с малыми 
стихотворными формами: сочинение 
синквейнов, хокку, танка и т.д. Стихотворения 
помогают выразить ребёнку внутренние 
переживания. Мысль в них звучит красивее, чем 
в повествовательной речи, она предстаёт в виде 
образов.  

Способности сочинения стихотворений в 
свободной форме даны не каждому, поэтому 
более эффективным является предложение 
учащимся стихотворных форм, требующих 
достаточно строгого алгоритма, который вместе 
с тем не вызовет значительных затруднений у 
подавляющего большинства обучающихся. 

Написание стихотворений делает более 
творческим изучение или повторение материала, 
позволяет лучше представить сложные термины 
и категории, выделить их главные признаки. 

Такая малая стихотворная форма, как 
синквейн, используется для фиксации 
эмоциональных оценок, описания своих текущих 
впечатлений, ощущений, ассоциаций. Синквейн 
является средством творческого самовыражения, 
обогащает словарный запас, подготавливает 
учащегося к краткому пересказу, учит 
формулировать идею (ключевую фразу), 
позволяет каждому почувствовать себя творцом. 

Хокку обычно выражает первое впечатление 
автора от окружающего мира или какого-то 
события. Данный вид малых стихотворных форм 
является достаточно сложным, так как в нём 
выражается личное переживание человека. В 
хокку гармоничным образом сочетается работа с 
понятием и эмоциональное отношение к нему. 

Умение учащихся работать с малыми 
стихотворными формами свидетельствует о 
степени овладения ими учебным материалом, 

является показателем того, что ученик знает 
содержание учебного материала темы; умеет 
выявлять наиболее характерные особенности 
изучаемого явления, процесса, структуры или 
вещества; умеет применять полученные знания 
для решения новой для него задачи. Для 
развития творческих умений упражнения по 
созданий стихотворений должны быть 
систематическими, целенаправленными, иметь 
ясные педагогические цели. 

Изобразительное творчество помогает 
учащемуся ощутить и понять самого себя, 
выразить свободно мысли и чувства, быть самим 
собой, свободно выражать мнения, мечты и 
надежды. Это не только отражение в сознании 
ребёнка окружающей и социальной 
действительности, но и её моделирование, 
выражение отношения к ней. 

Рисование играет роль одного из 
механизмов выполнения программы 
совершенствования организма и психики. Оно 
участвует в согласовании межполушарных 
взаимодействий, поскольку в процессе создания 
изображения активизируется конкретно-образное 
мышление, связанное, в основном, с работой 
правого полушария, и абстрактно-логическое, за 
которое ответственно левое полушарие [4].  

Рисуя, ребёнок как бы формирует объект 
или мысль заново, графически оформляя своё 
знание, изучая закономерности, касающиеся 
предметного и социального мира. 

В обучении и воспитании процесс создания 
изображений используется в качестве 
инструмента реализации целей. Учебные 
занятия, включающие рисование, служат 
инструментом для изучения чувств, идей, 
событий, для развития межличностных навыков 
и отношений, укрепления самооценки и 
уверенности в себе. 

В истоках детских образов скрывается тайна 
зарождения и развития ценнейших способностей 
человека: художественного видения, высших 
форм фантазии, интуиции, творческого 
воображения [5]. 

Особенностью детского рисунка является 
то, что ребёнок почти никогда не исправляет 
ошибок. Самый обычный способ – прекращение 
начального рисунка и переход к новому 
изображению на другом листе бумаги. Другой 
способ – желая усовершенствовать рисунок, 
ребёнок не исправляет линию контура, а 
присоединяет к уже сделанному всё новые и 
новые детали. В свободных рисунках легко 
используются быстро возникающие ассоциации. 
Ребёнка увлекает процесс рисования в большей 
степени, чем результат [2]. 

Рисование, черчение, лепка являются 
родственными с письмом действиями, делают из 
руки новый орган мозга – особо точный и 
образный инструмент языка и речи. 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 339

Детский рисунок представляет собой своего 
рода рассказ о том, что изображается, и этим, по 
существу, не отличается от словесного рассказа. 
собственно, это рассказ, выполненный в 
образной форме. 

Таким образом, изобразительное творчество 
в учебном процессе является средством 
самовыражения, помогающее ребёнку глубже 
понять изучаемый материал. Осуществить 
самоидентификацию, обеспечивающее путь для 
проявления чувств. Педагог при этом должен 
таким образом построить свои взаимоотношения 
с ребёнком, чтобы он делился своими 
представлениями, впечатлениями, ощущениями, 
возникающими при создании рисунка, 
чувствами, касающимися подхода к выполнению 
и решению задачи, к самой работе, к процессу 
творения. В результате ребёнок лучше осознает 
себя и окружающий мир. 

Ещё одним видом арт-технологий, в 
котором широко применяется творчество детей, 
является составление презентаций по созданию 
эмоционального фона. Необходимость создания 
эмоционального фона на уроке особо отмечал 
В.А. Сухомлинский. В условиях обычной школы 
не всегда есть возможность создания 
специальных условий, выхода с учащимися на 
природу. Здесь на помощь педагогам приходят 
современные технические средства обучения и 
программы. Презентации применяются в 
образовательном процессе в качестве 
гармонизирующего фактора. На первый план их 
применения выходят задачи развития, 
воспитания, социализации. 

Среди позитивных феноменов, являющихся 
следствием восприятия презентаций, мы 
выделяем: создание положительного 
эмоционального настроя как индивидуального, 
так и в группе; облегчение процесса 
коммуникации с педагогом и другими 
учащимися; повышение культурного уровня 
учащегося; обращение к различным реальным 
проблемам, ситуациям; возможность на 
символическом уровне пережить различные 
эмоции и чувства; развитие эстетического опыта; 
повышение адаптационных возможности 
ребёнка к повседневной жизни в школе и дома, 
снижает утомление, негативные эмоциональные 
состояния и их проявления, связанные с 
обучением. 

Достоинствами данного вида деятельности 
учащихся является доступность и простота 
исполнения (создание презентации доступно 
учащимся с небольшим опытом работы за 
компьютером). Составляющими презентации 
являются слайды с изображениями и 
музыкальное сопровождение. 

Музыкальное сопровождение широко 
применяется как основной ведущий фактор 

воздействия, так и в качестве дополнения других 
методов для усиления их воздействия 
образовательных и воспитательных средств и 
повышения эффективности. 

Воздействие музыки на эмоциональную 
сферу очень значительно. Она является 
универсальным языком, состоящим из 
универсальных компонентов. 

Психологическая потребность человека в 
музыке во многом определяется его 
способностью отрабатывать переживанием 
чувства, невостребованные в повседневной 
жизни. Помимо невостребованных чувств 
музыка помогает отреагировать и на глубоко 
подавленные переживания.  

Механизмы воздействия музыки на человека 
заключаются в том, что она вызывает у людей 
определенную вибрацию, которая влечет за 
собой психическую реакцию. 

При активном восприятии музыки 
физиологические ритмы человека резонируют и 
непроизвольно подстраиваются под ее частотные 
и динамические показатели. Музыкальный темп, 
ритм, структурное строение произведения и 
другие музыкальные факторы могут подчинять 
себе ритм внутренних физиологических 
процессов. 

Картина неосознаваемых двигательных и 
вегетативных реакций человека при восприятии 
музыки богата и уникальна. 

Человек не синхронизирует своё поведение 
с музыкой, когда слушает ее, но музыкальные 
импульсы неизбежно оказывают влияние на 
ритм мышления и поведения. 

Использование музыки с целью 
педагогического воздействия обеспечивает 
решение следующих проблем:  

1) позволяет преодолеть психологическую 
защиту ребенка — успокоить или, наоборот, 
активизировать, настроить, заинтересовать; 

2) помогает установить контакт между 
педагогом и ребенком; 

3) помогает развить коммуникативные и 
творческие возможности ребенка; 

4) повышает самооценку на основе 
самоактуализации; 

5) способствует выражению чувств; 
6) помогает пережить катарсис; 
7) развивает эмпатические способности; 
8) помогает укрепить отношения с другими 

людьми, способствует установлению и развитию 
межличностных отношений; 

9) увлекает и оказывает сильное 
успокаивающее воздействие на большинство 
гиперактивных детей; 

10) развивает речевую функцию. 
Музыка, имея большое влияние на 

физиологию человека, благотворно воздействует 
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через телесный уровень также и на его 
эмоциональное состояние. 

Применение фотографии (слайдов) в работе 
с детьми служит развитию и гармонизации 
личности. 

Положительное воздействие фотографий на 
личность и её отношение с окружающим миром 
могут проявляться как при просмотре и 
обсуждении фотоснимков (слайдов) как в 
индивидуальной работе, так и в групповой и в 
работе с классом. 

В основе фотографии (слайда) лежит 
создание художественного образа. Это позволяет 
рассматривать фотографию как одну из форм 
визуального искусства. 

Слайды и фотографии растений, птиц, 
валунов и т. д., ограничивая все это рамками 
кадра, помогают всмотреться в природное и 
теперь уже личностно преломленное и сообщают 
тем самым этим предметам, явлениям природы 
особую целебную прелесть. Нередко не 
заметишь в природе, что какой-то скромный 
цветок, окруженный пышным разнотравьем, так 
прекрасен, а на слайде в темноте вечера это 
видно. Это помогает по-новому видеть 
привычные вещи. 

Особой силой обладают коллективно-
творческие музыкально-слайдовые композиции, 
в создании которых может участвовать целая 
группа — семья, компания друзей, класс. 
Мелодии, интуитивно подобранные к слайдам, 
усиливают вдохновение. 

Возможности фотографии (слайда) 
1. Играет с реальностью и ее зримыми 

отображениями. Фотография позволяет «играть» 
с реальностью и ее зримыми отображениями — 
выбирать из нее то, что наиболее интересно и 
важно, творчески комбинировать разные 
элементы реальности друг с другом и даже 
создавать иную, фантастическую реальность, 
невидимую физическим зрением. В фотографии 
может происходить соприкосновение и 
соединение реальности и фантазии, благодаря 
чему снимок становится «транзитным 
объектом», инструментом наглядно-
действенного освоения мира и собственной 
внутренней реальности. Благодаря своим 
игровым возможностям фотография может 
приносить удивительное ощущение свободы, 
наверно, столь же сладостное, как ощущение 
свободы, которое что переживает во время игры 
ребенок (С. Левин). 

2. Оказывает воздействие на зрителя. В 
фотографии общими характеристиками для 

многих вещей являются линии. Линии, 
образующие рисунок, воспринимаются как 
«линии силы» или «динамичные силы», 
заключенные в изображаемых предметах. 
Выражающие ту или иную силу линии с их 
«направленной напряженностью», с их 
динамикой, которая то замедляется, то 
ускоряется, воспринимаются зрителем как 
динамичные, экспрессивные, и соответственно 
воздействует на зрителя. 

3. Является универсальным инструментом 
сохранения и передачи информации и образного 
познания реальности. В некоторых случаях 
возможно использование фототерапии (слайд-
терапии) с развивающей целью в качестве 
значимого внешнего ресурса. 

Так, например, просмотр слайдов с 
объектами природы — цветов, насекомых, 
животных, — выполненных с использованием 
макросъемки, и сопровождаемый подходящей 
музыкальной композицией, обеспечивает 
сенсорную стимуляцию, вызывая 
положительные эмоции и переживания, 
оказывает многостороннее исцеляющее, 
гармонизирующее и развивающее воздействие 
на детей и взрослых  
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УДК 37. 091. 4 Сухомлинський 

КУЛЬТУРОВІДПОВІДНЕ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Єгор ТИЩЕНКО (Луганськ) 
У статті розглянуто проблему формування творчої особистості в процесі культуровідповідного виховання школярів 

у педагогічній теорії й практиці В. О. Сухомлинського. 
Ключові слова: культуровідповідне виховання; творча особистість; педагогічна спадщина В. О.Сухомлинського.  
В статье рассматривается проблема формирования творческой личности в процессе культуросообразного 

воспитания школьников в педагогической теории и практике В. А. Сухомлинского. 
Ключевые слова: культуросообразное воспитание, творческая личность, педагогическое наследие В. Сухомлинского. 

Разом із соціальними, економічними, 
ідеологічними та політичними змінами в нашій 
державі вітчизняних педагогів усе більше 
турбують питання виховання творчої 
особистості. З цього приводу виникають роздуми 
щодо ролі різних виховних ідей та принципів у 
педагогіці ХХІ століття, які сприяють розвитку 
творчих якостей учнів. Нашу увагу привернула 
ідея культуровідповідного виховання 
особистості та її роль у формуванні творчих 
якостей дітей та молоді в педагогічній теорії й 
практиці В. О. Сухомлинського. 

Як відомо, формування творчої особистості 
полягає в розвитку її талантів, високих 
моральних якостей і культурного потенціалу, 
тому важливе значення має звертання до 
новаторських педагогічних здобутків 
В. О. Сухомлинського, використання його ідей 
щодо культуровідповідного виховання як засобу 
розвитку творчих якостей учнів. 

Слабка сучасна теоретична розробка ідеї 
культуровідповідності виховання та її ролі у 
формуванні творчих якостей особистості 
потребує вивчення та розкриття всіх її аспектів: 
філософського, культурологічного і 
педагогічного. Враховуючи нові суспільні 
вимоги щодо української освіти, на нашу думку, 
слід проаналізувати теоретичну й практичну 
значущість ідеї культуровідповідності творчого 
розвитку дітей та молоді в педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського. 

Особливий внесок у дослідження 
педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського 
зроблено в наукових працях за такими 
аспектами, як-от: «Формування творчої 
особистості молодшого школяра в педагогічній 
спадщині В. О. Сухомлинського» (Г. Л. Бонда-
ренко), «Розвиток В. О. Сухомлинським теорії і 
практики виховання в учнівському колективі» 
(Г. В. Бучківська), «Народність як принцип 
виховання у педагогічній науці другої половини 
XIX – XX століття» (Н. М. Горбатюк), «Трудова 
підготовка учнів сільської школи у центральному 
регіоні України (друга половина XX ст.)» 
(Н. А. Калініченко), «Проблема патріотичного 
виховання підлітків у педагогічній спадщині 

В. О. Сухомлинського» (В. К. Кіндрат), 
«Моральне виховання старших підлітків в 
умовах поліетнічного учнівського середовища 
загальноосвітньої школи» (В. В. Колкунова), 
«Філософія дитинства в педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського» (Т. Д. Кочубей), 
«Принцип природовідповідності виховання у 
педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» 
(В. О. Кравцов), «Виховання школярів засобами 
мистецтва у педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського» (І. П. Наливайко), 
«Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування 
творчої особистості школяра в педагогічній 
теорії та практиці сучасної школи» 
(Ю. Г. Новгородська), «Фізичне виховання в 
спадщині українських педагогів (друга пол. ХІХ 
– перша пол. ХХ століття)» (А. М. Окопний), 
«Українська література як навчальний предмет у 
спадщині В. О. Сухомлинського» 
(Л. П. Пархета), «Педагогічна система 
В.О.Сухомлинського в науковому доробку 
вітчизняних учених» (О. В. Сараєва), «Проблема 
емоційно-естетичного розвитку особистості 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
у творчій спадщині В. О. Сухомлинського» 
(Н. В. Тарапака), «Виховання школярів засобами 
слова у творчій спадщині В. О. Сухомлинського» 
(Г. М. Ткаченко). 

Ідеї культуровідповідності виховання 
досліджували А. Асмолов, Е. Баллер, М. Бахтін, 
І. Бецький, B. Біблер, Є. Бондаревська, 
І. Буслаєв, Л. Виготський, О. Газман, І. Гербарт, 
І. Гессен, Дж. Горєр, А. Дістервег, Г. Іванова, 
А. Іващенко, П. Каптєрєв, А. Кардінер, І. Кон, 
Д. Локк, М. Мід, B. Мухіна, Н. Новікова, 
В. Сорока-Росинський, В. Сітаров, 
К. Ушинський, Е. Еріксон та інші. Наприклад, 
серед вітчизняних і зарубіжних філософів існує 
думка про те, що викладачам необхідно 
застосовувати ціннісний підхід під час 
культуровідповідного виховання особистості, 
тобто враховувати людську діяльність та 
цінності, завдяки яким визначається поведінка 
людини. 

У сучасній педагогіці та наукових 
дослідженнях різних учених ідеї 
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культуровідповідного виховання творчої 
особистості викликають суперечності у 
традиційній системі освіти кінця ХХ початку 
ХХІ століть. Одні науковці вважають, що через 
культурну кризу суспільства, у якій 
відбуваються постійні зміни в релігійному, 
духовному, матеріальному, мовному, 
мистецькому та інших складових культурного 
надбання України і глобалізацією культури 
загалом спостерігається негативний вплив на 
умови реалізації ідей культуровідповідного 
виховання творчої особистості в сучасному 
освітньому процесі; інші педагоги відстоюють 
протилежну точку зору, у якій зазначаються 
переваги полікультурного розвитку суспільства. 

Мета нашої статті полягає в розкритті 
новаторства В. О. Сухомлинського в 
обґрунтуванні сутності та змісту 
культуровідповідного виховання творчої 
особистості.  

Серед багатьох визначень 
культуровідповідного виховання особистості, які 
зустрічаються в науковій літературі, остаточного 
формулювання не існує, але всі вони мають 
безпосереднє відношення до виховання творчих 
якостей особистості. 

Ідеї культуровідповідного виховання мають 
своїм змістом формування системи 
соціокультурних рис, якостей і компетентностей, 
притаманних типовому представнику певної 
національно-етнічної спільноти, що склалася 
історично, і які забезпечують ефективне 
виконання ним соціальних, особистісних та 
професійних ролей і функцій. 

На нашу думку, об’єктивне визначення 
культуровідповідності виховання в 
загальнопедагогічному сенсі будується на 
зв’язку навчально-виховного процесу з 
культурно-історичними традиціями, умовами 
життя й діяльності, надбаннями матеріальної та 
духовної культури певного народу (нації). 

У вузькопедагогічному значенні 
культуровідповідність виховання – це процес та 
результат відтворення соціальними інститутами 
національно своєрідного типу особистості, яка 
ідентифікує себе на основі світогляду, мови та 
культури свого народу, співвідносить своє 
індивідуальне «я» з певною соціальною 
спільнотою, її історичними цілями, цінностями 
та ідеалами, особливостями національного 
характеру й поведінки, формами духовно-
практичної діяльності тощо. 

Таким чином, зміст культуровідповідного 
виховання складають чотири змістовно-
структурні блоки. Когнітивний блок включає 
систему знань, поглядів, переконань, уявлень про 
природу, суспільство та людину, що складають 
національну картину світу, тобто відтворюють 
особистість, переважно, з культурологічних 
позицій певного народу, але не відкидають 

світоглядні моделі інших народів, цивілізацій та 
культур. До ядра аксіологічного блоку ми 
відносимо сукупність ціннісного відношення 
представників певної культури до об’єктів і явищ 
соціоприродного світу домінуючі потреби, 
мотиви й інтереси, що спрямовують процеси 
трудової, пізнавальної, творчої діяльності та 
спілкування. Емоційно-вольовий блок містить 
типові для певної національно-культурної 
спільноти моделі чуттєвого відображення та 
емоційної оцінки навколишнього світу, пануюче 
світовідчуття, морально-психологічний клімат у 
суспільстві, ставлення до життя, людини і 
культури. Поведінковий блок характеризують 
практичний досвід праці, пізнання, творчості й 
спілкування, типові національні, етнокультурні 
звичаї та традиції; стереотипи соціальної 
поведінки, у тому числі стосовно представників 
інших культур і народів. 

Отже, ми вважаємо, що культуровідповідне 
виховання впливає на загальний творчий 
розвиток особистості, охоплює всі її сфери, які 
пов’язані з процесами трудового, морального, 
розумового, фізичного, естетичного розвитку. 

Особливий внесок у творчий розвиток учнів 
на основі ідей культуровідповідного виховання 
зроблено видатним українським педагогом 
В. О. Сухомлинським. Перш за все, учений 
визначав виховання як матеріалізацію ідей, як 
людинознавство та культуротворчість. Мету й 
зміст виховання Василь Олександрович вбачав у 
тому, “щоб кожному юнакові, кожній дівчині 
дати моральну, розумову, практичну й 
психологічну підготовку до праці, розкрити в 
кожному з них індивідуальні задатки, нахили і 
здібності” 4, с. 8]. Не менш важливим є й те, що 
розвиток творчої особистості на основі ідеї 
культуровідповідного виховання в його 
педагогічній системі забезпечує “повноту й 
гармонію сил, здібностей, пристрастей, потреб, у 
якій вихователь бачить такі сторони, риси, грані, 
як моральну, ідейну, громадянську, розумову, 
трудову, естетичну, емоційну, фізичну 
досконалість” [1, с. 72].  

Підтвердження зазначеному вище можна 
побачити в педагогічній практиці 
Василя Олександровича. Процес формування 
творчих якостей, які прищеплювалися дітям у 
Павлиській середній школі, ґрунтувався на 
різних ідеях і принципах навчання та виховання, 
у тому числі й на ідеї культуровідповідності. 
Завдяки старанням видатного українського 
педагога, творчий розвиток особистості 
відбувався на основі народних традицій і звичаїв, 
рідної мови та літератури, що сприяло її 
моральному, трудовому, розумовому, фізичному, 
естетичному вихованню. 

Згідно з роздумами великого науковця 
моральні багатства суспільства стають 
індивідуальними надбаннями кожного, 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 343

перетворюючись у норми та правила моральної 
поведінки. На його думку, завдяки моральному 
вихованню формуються творчі якості 
особистості й такі відношення, коли “людина 
людині друг, товариш і брат”, та утворюються 
уважність, чутливість і чуйність до духовного 
світу кожної особистості. 

Як вважав В. О. Сухомлинський, 
найпріоритетніша мета морального виховання – 
це формування моральної культури, переконань, 
правил поведінки на основі системи 
загальнолюдських і національних цінностей, за 
допомогою котрих створюються “реальні 
моральні, високоідейні, громадянські відносини 
в колективі” 4, с. 151. 

Трудове виховання В. О. Сухомлинський 
розглядав як “формування комуністичного 
ставлення до праці як до першої життєвої 
потреби; виховання звички працювати на 
користь суспільства; вироблення навичок 
загальної трудової культури; оволодіння 
системою трудових умінь і навичок; формування 
й розвиток індивідуальних здібностей, нахилів, 
покликання” 5№4, с. 63. Василь Олександрович 
розумів трудове виховання як “гармонію трьох 
понять: треба, важко і прекрасно” 2, с. 572, а 
також “єдність трудової культури й загального 
розвитку – морального, розумового, естетичного, 
фізичного…; розкриття, вияв, розвиток 
індивідуальності в праці…; високу моральну 
сутність праці, її суспільно корисну 
спрямованість; раннє залучення до продуктивної 
праці, трудове життя в дитинстві, й отроцтві; 
різноманітність видів праці; постійність, 
безперервність праці; риси продуктивної праці 
дорослих у дитячій праці; посильність дитячої 
праці; наступність змісту трудової діяльності, 
умінь і навичок; творчий характер праці, 
поєднання зусиль розуму та рук; загальний 
характер продуктивної праці; єдність праці й 
багатогранного духовного життя; розуміння та 
відчування залежності життєвих благ і 
культурних цінностей, які дістає людина, від її 
особистої участі в загальній праці” 1, с. 166. Це 
доводить те, що трудове виховання грало дуже 
важливу роль у формуванні творчих якостей 
учнів. 

Одним з найважливіших видів виховання в 
педагогіці Василя Олександровича виступає 
розумове, яке “передбачає набування знань і 
формування наукового світогляду, розвиток 
пізнавальних і творчих здібностей, вироблення 
культури розумової праці, виховання інтересу й 
потреби в розумовій діяльності, у постійному 
збагаченні науковими знаннями, у застосуванні 
їх на практиці” 4, с. 206. Мета розумового 
виховання, на думку педагога, полягає в 
“розвитку інтелекту” дитини 1, с. 92. 

Фізичну культуру педагог сприймав як 
“найважливіший елемент здоров’я, джерело 
життєрадісності” 4, с. 64. Фізична культура у 
вихованні В. О. Сухомлинського складається з 
“турботи про здоров’я та збереження життя як 
найвищої цінності; системи роботи, що 
забезпечує гармонію фізичного розвитку й 
духовного життя, багатогранної діяльності 
людини” 2, с. 356, що також зприяло розвитку 
творчих здібностей вихованців. 

Особливе місце в педагогічному доробку 
Василя Олександровича займає естетичне 
виховання як чинник формування творчих 
якостей особистості, головні завдання котрого 
полягали у формуванні естетичної культури 
учнів, їх естетичного ставлення до мистецтва та 
різних життєвих обставин, а також у творенні 
прекрасного в людині, в оточуючому її просторі 
тощо. Найважливіше завдання естетичного 
виховання В. О. Сухомлинський вбачав у тому, 
щоб “навчити дитину бачити в красі 
навколишнього світу, у красі людських стосунків 
духовне благородство, доброту, сердечність і на 
цій основі утверджувати прекрасне в самій собі” 
1, с. 177. 

Дуже важливу роль у формуванні творчої 
особистості належить сімейному вихованню. 
Сім’я, на думку вченого, є «першою школою 
інтелектуального, морального, естетичного і 
фізичного виховання” [4, с. 12. Автор відмічає, 
що саме в сім’ї дитина отримує перший розвиток 
та формування особистості. Сім’я виконує 
суттєву функцію в засвоєнні загальнолюдських 
цінностей, норм поведінки, культурних звичаїв, 
традицій і розвитку творчих задатків, бо, як 
кажуть, без сім’ї немає школи. 

В. О. Сухомлинський у навчально-
виховному процесі застосовує різні форми та 
засоби культуровідповідного спрямування, 
наприклад, такі як «інтелектуальний фон 
школи», «створення радості пізнання», 
«емоційний фон», школа під голубим небом, 
школа радості, уроки в зелених класах, уроки 
мислення, уроки розвитку мовлення, «вузлики 
знань» (проблемні запитання), «Книга природи», 
дві програми навчання (обов'язкова і розширена). 

Отже, Василь Олександрович вибудовував 
культуровідповідне виховання та формування 
творчої особистості учнів на основі 
народознавчих, національних традицій, звичаїв 
та обрядів. Видатний педагог-новатор реалізував 
культуровідповідні ідеї, починаючи з початкових 
класів. Він застосовував такі види робіт, як 
написання казок, оповідань, міфів, легенд, що 
формують національний образ світу, але, у той 
же час, не відкидають світоглядні моделі інших 
народів, цивілізацій та культур. Усе це доводить 
наші припущення щодо застосування ідеї 
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культуровідповідного виховання з метою 
розвитку творчих якостей особистості. 

Наступні дослідження проблеми можуть 
бути спрямовані на розкриття вікових аспектів, 
форм та методів культуровідповідного 
виховання творчої особистості в педагогічній 
спадщині В. О. Сухомлинського. 
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У статті розкривається вплив філософських ідей літературних творів В.О.Сухомлинського на становлення  
особистості педагога та виховання дітей дошкільного віку.  

Ключові слова: особистість педагога, особистість дитини,  професійне зростання, педагогічний  потенціал, 
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В статье раскрывается влияние философских идей литературных произведений В.О.Сухомлинского в становлении 
личности педагога  и воспитании детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: личность педагога, личность ребенка, профессиональный рост, педагогический потенциал, 
воспитание и развитие, обновление содержания образования. 
Дитячий садок, вихователь, діти. Чи завжди 

все в житті дитсадка знаходиться в гармонії, 
злагоді, у взаєморозумінні... Однозначно ні – це 
життя, але шляхи до розуміння, щирості, любові 
у стосунках з дітьми, колегами, батьками 
потрібно шукати. Потрібно шукати шляхи до 
оновлення змісту роботи з дітьми, потрібно 
оновлювати методи і прийоми навчально-
виховної роботи, потрібно зростати професійно, 
а для цього потрібно любити свою роботу, 
любити дітей. Для будь якої людини природним 
є прагнення пізнати саму себе та собі подібних. 
А для педагога  це першооснова його 
професійних можливостей і здатностей. Проте як 
мало, власне кажучи, ми знаємо про вплив 
педагога на вихованця та становлення 
особистості самого себе. Таємниці «малого» і 
«великого» всесвіту, два дивовижні світи 
Дорослого та Дитини залишаються й досі 
нерозгаданими, а тому такими привабливими. 

Перші сторінки людської книги життя 
заповнює раннє дитинство.  

О цій порі, як ніколи глибоко і свіжо 
сприймається світ: і трави здаються зеленішими, 
і сонце теплішим, а дорослі мудрими й добрими. 

«…День у дитинстві здається безконечним, 
луг – безмежним, поле –  безкраїм …Чого воно 
так?» , запитує герой твору « Зелений луг, 

квіти, метелики» В.Сухомлинського і тут же ми 
знаходимо відповідь: «  Мабуть тому, що саме в 
дитинстві перед нами відкриваються найтонші, 
найніжніші барви рідної землі».  

«Дитинство – найважливіший період 
людського життя, не підготовка до майбутнього 
життя, а справжнє, самобутнє, неповторне життя. 
І від того, як минуло дитинство, хто вів за руку в 
дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце з 
навколишнього світу – від цього багато 
залежить, якою людиною стане сьогоднішній 
малюк» [ 5, c. 234] 

І тут важливо, щоб поруч з дитиною був 
чуйний, небайдужий, з добрим серцем 
вихователь, саме від нього залежить чи зуміє він 
розвинути у дітей вміння бачити «дива» 
природи, вміти помічати їх, не пройти мимо, а 
зупинитись, помилуватись, помріяти, 
замислитись «чому воно так?» і знайти відповідь 
у дорослого, який завжди поруч, рядом, який все 
знає, який теж «родом з дитинства» і не втратив 
цього відчуття. 

Водночас в своїх творах В.Сухомлинський 
порушує багато проблем виховного впливу як на 
дитину дошкільного віку, так і на самого 
педагога. Безсумнівним є одне – проблеми ці не 
залишають байдужими нікого. У нашому 
швидкоплинному світі все, що стосується  
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таємниці виховання змушує вчених і практиків 
спільними зусиллями розкривати непізнане, 
розшифровувати зашифроване, відкривати 
потаємне.  

Василь Олександрович пише: «Мене дуже 
непокоїла байдужість окремих дітей до живого і 
прекрасного в навколишньому світі, тривожили 
вчинки, що свідчили про незрозумілу, на перший 
погляд, дитячу жорстокість. Як пробудити в 
дітей добрі, світлі почуття, як утвердити в їхніх 
серцях доброзичливість, дбайливе ставлення до 
живого й прекрасного» [3, c. 56] І тут же 
відповідає: « Досвід підтверджує, що добрі 
почуття своїм корінням сягають у дитинство, а 
людяність, доброта, лагідність, доброзичливість 
народжуються в праці, в турботах, хвилюваннях 
про красу навколишнього світу. Добрі почуття, 
емоційна культура     – це серцевина людяності. 
Якщо добрі почуття не виховані в дитинстві, їх 
ніколи не виховати» [3, c. 56] 

Отже, такі виховні цінності, як моральні 
почуття і якості необхідно формувати з 
найменшого віку. Таким  почуттями, в першу 
чергу, є  – милосердя, доброта, працелюбність,  
чесність, порядність, ввічливість, терпимість, 
любов до людей, до рідного краю, до 
батьківської оселі. 

Василь Олександрович був твердо 
переконаний в тому, «…що є якості душі, без 
яких людина не може стати справжнім 
вихователем, і серед цих якостей на першому 
місці – вміння проникнути в духовний світ 
дитини». [3, c. 12] 

А в творі В.Сухомлинського «Які ви 
щасливі діти!» він говорить про те, що маленькі 
діти дуже щасливі від того, що у них попереду 
життя, і у них є багато часу для того, щоб 
навчитись бачити, помічати красу природи, 
відчувати цю красу, якщо вони не будуть 
байдужими до неї, якщо вони навчаться її 
берегти та примножувати.  Але діти будуть 
щасливі лише тоді, коли  їх виховує небайдужий 
вихователь, вихователь, який вміє помічати 
красу, не проходить сам мимо див природи, 
зупиняється, щоб показати ці дива дітям, 
вихователь з чуйним, лагідним, вразливим 
серцем.  Як на мій погляд, саме з цього твору 
потрібно починати в вузах підготовку молодих 
спеціалістів-вихователів, щоб кожен майбутній 
педагог замислився над тим, чи зможе він 
зробити своїх вихованців щасливими, чи обрав 
він цю професію за покликом серця.  

Ще одна вимога до вихователя –  це 
досконале пізнання дитини, вміння відчувати її, 
знання фізіологічних та вікових особливостей 
дітей дошкільного віку, досконала професійна 
підготовка. Саме  це, очевидно, мав на увазі 
В.Сухомлинський, коли написав твір «Лілія і 
черепаха», в якому між рядками вдумливий 

педагог має «прочитати» наступне:   в  
дошкільний заклад приходять різні діти, серед 
них є діти-«лілії», і діти- «черепахи». Дітей-
«лілій» можна відразу побачити. Ці діти в період 
адаптації, звикання до дошкільного закладу, 
плачуть, кричать, і їм найбільше вихователь 
приділяє уваги, заспокоюючи їх, вихователь весь 
час знаходиться поруч з цими «ліліями», а діти-
«черепахи»  не кричать, вони тихенько сидять на 
стільчику, чи десь у куточку і, чекають, поки за 
ними не прийде мама. Вони лише запитують у 
вихователя, коли вона прийде. До таких дітей 
менше підходить вихователь, адже вони не 
плачуть і не вимагають уваги вихователя, але 
якби знали вихователі, як страждають такі діти, 
як страшно та боязно у них на душі, опинившись 
не в домашніх умовах, коли поруч не мама, а 
чужа тьотя та ще й так багато дітей! Досвідчений 
педагог має розпізнавати, відчувати таких дітей-
«черепах» і не залишати їх поза увагою, а 
навпаки, оточити їх ласкою, турботою, любов’ю 
та теплотою свого серця. 

Таким чином,  оповідання допомагає 
молодому спеціалісту задуматися, обираючи 
професію вихователя  про те, наскільки глибоко 
він розуміє стан дитини та її індивідуальні 
особливості. 

Перед тим, як вступати до вузу потрібно 
добре зважити чи зможе та чи інша особа бути 
другом для дитини, чи зможе полюбити дітей, 
віддати себе дітям, бо випадкова людина в 
педагогіці – це нещасна людина, нещасними 
будуть і діти. 

Ось чому педагог повинен мати хороші 
психолого-педагогічні знання  про вікові 
індивідуально-типологічні особливості дітей 
дошкільного віку, кожен має розуміти дитину, її 
душевний стан, знати як допомогти дитині в 
період адаптації. Всі діти, як і дорослі люди різні 
і по-різному сприймають зміну оточення. В. 
Сухомлинський писав: « Не забувайте однієї 
дуже  важливої прозаїчної істини: учителю 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 і 
праця педагога перетвориться в муку» [ 3, c. 90]. 
Такими особистими якостями має бути 
наділений педагог –  любов до своєї справи, до 
людей, до дітей, бо без неї не може бути й 
педагога. 

Отже, любов до дітей – основний критерій у 
виборі професії вихователя.  

Так, В.О.Сухомлинський залишив нам, 
педагогам і дітям, надзвичайно цінний скарб – 
свою літературно-педагогічну творчість, 
дидактичний засіб, який дозволяє вихователю 
задуматися самому, пропустити через себе 
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філософську ідею, а потім впливати на дітей не 
тільки опосередковано, а й прямо, засобами 
художнього слова. Твори Василя 
Олександровича спонукають до розуміння 
почуттів дітей і педагогів,  до аналізу та 
осмислення вчинків героїв, до прийняття певних 
висновків. 

Педагог, який працює з дітьми  ніколи не 
повинен задовольнятись досягнутим, не стояти 
на місці, постійно удосконалювати свою 
майстерність, бути в пошуку нових шляхів 
впливу на дитину, багато працювати над собою, 
удосконалювати як професійні якості, так і 
особисті людські, завжди бути в пошуку, 
творити і йти вперед. Читаючи твір 
В.Сухомлинського «Камінь і струмок» ми 
можемо сказати, що педагоги-вихователі – це 
«струмочки». Початок їх діяльності сповнений 
надій, мрій і ми їх порівнюємо з «безтурботними 
струмочками». Пройде час, «вихователі-
струмочки» отримають досвід роботи і 
перетворяться на «повноводні річки» та будуть 
«напоювати своїми водами» інших людей, дітей, 
віддаватимуть їм свої знання, любов, але на їх 
шляху буде, можливо, багато перешкод – 
«каменів». Успіху ж досягне той, хто мав перед 
собою чітко поставлену мету і йшов до неї, 
долаючи всі перешкоди, той, хто спрямовував 
свої сили («води») у вірне «русло». 

Питання, яким закінчується твір «Чого 
струмки прагнуть завжди вперед? що таке 
вперед?, є надзвичайно філософським і відповідь 
на це питання кожен з читачів може дати свою.  

Наша думка така: «Вперед – це значить: 
– не бути байдужим; 
– не стояти на місці; 
– бажання змінити світ, внести свій  

позитивний вклад в розвиток будь-чого; 
– ставити мету і працювати на її здійснення і 

всі ці завдання для молоді, для «струмків», адже  
ми закладаємо майбутнє; 

– кожен з нас має залишити свій слід на 
Землі. 

В оповіданнях для дітей В.Сухомлинського 
«Людина принесла життя» та « Ліхтарник» 
закладена глибока філософська думка про 
людину-творця та людину-руйнівника. Кожен 
педагог, хто прочитав ці твори, має замислитись 
над тим,  що саме хотів донести до нас автор? 
Над чим має замислитись кожен з нас? Адже все 
знаходиться в наших руках. І саме від нас, 
педагогів, залежить майбутнє наших дітей. 
Головне – це вміння побачити в маленькій 
дитині завтрашнього громадянина, зрозуміти, що 
майбутнє дітей закладається зараз, по крихтах з 
усього, що вона робить в дитинстві. Творення 
себе в собі – це результат найвищого 
напруження духовних сил педагога-творця, а 
залежить вона і від життєвої мудрості, і від 

майстерності, і від покликання бути справжнім 
педагогом.  

Оповідання В.Сухомлинського – це 
настільна книга для дітей та педагогів тому, що 
вони вчать нас мудрості і людяності, вчать 
правильно чинити в тому чи іншому випадку –  
так оповідання  «Як ріка розгнівалась на 
Дощика»  вчить нас поважати один  одного та 
засуджує таку людську якість, як гординя, що 
має велике значення у вихованні дітей, а 
оповідання «Чекає своєї години» навчає 
педагогів бути дуже уважними під час виховання 
діток і вчасно помічати той «чортополох», який 
поселився в душі дитини і має «прорости» в 
сприятливу годину.  Завдання вихователя 
полягає в тому, щоб помітити і   «виполоти» 
його, а для того, щоб він не «проростав»  в 
душах дітей, необхідно  виховувати такий 
міцний стержень самоконтролю  поведінки, щоб  
зростало лише добро. 

Василь Олександрович ставив перед собою, 
та й перед нами ще одну проблему, яку має 
розв’язувати кожен, хто має справу з дітьми. 

 Він писав: «Ще більше мене тривожив 
духовний світ кожної дитини. Переді мною 
чуйні, ніжні, сприйнятливі серця. Чим більше я 
спілкуюся з дітьми, тим виразніше бачу, як 
відточується сприйнятливість серця й розуму 
кожної дитини до моїх слів, погляду, тону моїх 
порад і зауважень» [3, c. 97] ....Та найголовніше 
питання, яке не давало мені спокою протягом 
усіх років роботи, це питання про те, як ввести 
дитину у великий світ суспільного життя? Як 
домогтися того, щоб кожна дитина бачила не 
тільки своє село, місто, красу річки, на берегах 
якої пройшло її  раннє дитинство, а й величезний 
неосяжний світ своєї Батьківщини?» [3, c. 98] І 
щоб дати відповідь на це питання, яке турбує 
сьогодні  і нас,  він говорить: «...треба до 
тонкощів знати духовний світ кожної дитини». 
Це завдання В.Сухомлинський поставив нам, 
сучасним педагогам, і відповідь нам теж 
зрозуміла.  

« Чи зумію я побачити, чим живе дитина 
кожного дня, що в неї на душі? Чи буду я завжди 
справедливим з дітьми?» – запитує себе Василь 
Олександрович. Тож, якщо ці питання будуть 
ставити  перед собою наші педагоги-вихователі, 
то і відповідь знайдуть обов’язково. А відповідь 
знову нам  дає сам Василь Олександрович:  

«Десь у найпотаємнішому куточку серця в 
кожної дитини своя струна, вона звучить на свій 
лад, і щоб серце відгукнулося на моє слово, треба 
настроїтися самому на тон цієї струни». [3, c. 97] 
Ця відповідь і є основним завданням у вихованні 
сучасних дітей сучасними педагогами. І не 
будемо забувати про те, що процес духовного 
відродження України спонукає педагогів до 
творчості в пошуку нових підходів у вихованні 
дітей, а на постать Василя Олександровича ми 
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дивимося й сприймаємо, як на активного 
співучасника у вирішенні наших сучасних 
соціально-педагогічних проблем державної ваги. 
Тому завжди він буде залишатися не лише 
нашим сучасником, й сучасником майбутніх 
поколінь. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА 

ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ 
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

Ольга ТРЕТЯК (Кіровоград) 
Розглядаєтья проблема реалізації інноваційних форм і методів виховання ціннісного ставлення до людини у молодших 

школярів на засадах педагогічної спадшини В. Сухомлинського. 
Ключові слова: морально-етичні цінності, іноваційні форми і методи виховання, ціннісне ставлення до людини, 

особистість, ставлення, філософія для дітей, навчально-виховний процес. 
Рассматривается проблема реализации инновационных форм и методов воспитания ценностного отношения к 

человеку у младших школьников на засадах педагогического наследия В. Сухомлинского. 
Ключевые слова: морально-етические ценности, инновационные формы и методы воспитания, ценностного 

отношения к человеку, личность, отношение, философия для детей, учебно-воспитательный процесс. 
У вихованні в молодших школярів 

ціннісного ставлення до людини важко 
переоцінити значення спадщини 
В. О. Сухомлинського. Розкриваючи 
найважливіші проблеми навчання і виховання, 
вона й нині є підґрунтям розвитку морально-
етичних якостей підростаючого покоління. 

Метою нашого дослідження є реалізація 
іноваційних форми і методів виховання у 
молодших школярів ціннісного ставлення до 
людини на засадах педагогічної спадщини 
Василя Сухомлинського і показ можливостей її 
використання в сучасній навчальній діяльності. 

Ідея виховання в дітей культури взаємин на 
основі поваги, людинолюбства, цінного 
ставлення до людини знайшла своє відображення 
в історико-педагогічних джерелах (Аристотель, 
Кант, Гегель, Ф. Аквінський, Е. Ротердамський, 
М. Аврелій, Г. Ващенко, Б. Грінченко, Дж. Локк, 
А. Макаренко, І. Огієнко, Ф. Рабле, 
В. Сухомлинський). Різні аспекти ціннісного 
ставлення до людини досліджували (Г. Балл, 
І. Бех, О. Бодальов, Я. Коломинський, 
В. Семиченко, Л. Виготський, В. М’ясищев, 
Л. Божович, В. Білоусова, О. Докукіна, 
В. Киричок, Т. Поніманська, К. Чорна та ін.)  

Світ, який оточує людину, великий і 
різноманітний. Він наповнений різноманітними 
таємницями, які людство протягом свого 
існування намагається розгадати. Одна з 

найважливіших таємниць – сама людина. А ми – 
вчителі і батьки – повинні навчити наших дітей 
жити у цьому світі. 

Настав час, коли по всій системі освіти 
пройшов процес переорієнтації на людину, на 
дитину, на учня. Нехай повільно, хворобливо, 
але все ж таки школа повертається обличчям до 
особистості учня. І він поступово стає 
самоцінністю. Ставлення до морального здоров’я 
і усвідомлення його цінності є одним із 
елементів національної культури. Ось чому 
турбота за моральне здоров’я учня, намір 
зрозуміти його особистість, вивчити його 
ставлення до оточуючих людей, розуміння його 
настрою – вже показники спілкування з ним, як з 
рівним, з таким, що має власну точку зору. 

Ціннісне ставлення до людини є особливим 
аспектом гуманізації відносин, оскільки людина, 
що є їх суб'єктом, сама стає головною цінністю й 
безпосереднім об'єктом взаємодії. Визнання 
людини найвищою цінністю містить також 
поведінкові аспекти культури людських взаємин, 
які в повсякденному житті мають вигляд різних 
технологій діяльності та поведінки [3].  

У працях В. Сухомлинського висвітлюється 
багато актуальних для сьогодення ідей щодо 
виховання морально-етичних цінностей 
підростаючого покоління. Його педагогічна 
спадщина становить беззаперечний теоретико-
прикладний інтерес, оскільки розширює наші 
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уявлення про особистість та її внутрішнє життя, 
а також переконує, захоплює і навіть може 
надихнути на розробку власного творчого 
проекту. 

Напруга в сучасному житті, загострення 
міжособистісних стосунків, корінні соціальні 
зміни, які відбуваються в суспільстві, 
психологічна емансипація особистості – все це 
зумовлює необхідність розробки науково 
обґрунтованих занять, які допоможуть школяреві 
вивчати одночасно багатогранний світ і самого 
себе як особистість в сучасному світі.  

Цілий арсенал методів впливу на 
особистість з метою виховання у неї моральних 
цінностей ми знайдемо у творчій і педагогічній 
спадщині В. О. Сухомлинського. У наш час 
особливо гостро відчувається потреба в 
життєдайних порадах вченого. 

У своїх творах Василь Олександрович дає 
відповідь на питання, як же виховати дитину 
чуйною, справедливою, і разом з тим нещадною 
до всіляких проявів зла. Найбільш сприятливим 
віком для навчання „азбуки моралі”, стверджує 
він, є молодший шкільний вік. „Добрі почуття 
своїм корінням сягають у дитинство, а 
людяність, доброта, лагідність, доброзичливість 
народжуються в праці, турботах, хвилюваннях 
про красу навколишнього світу”, писав він у 
книзі „Серце віддаю дітям” [11, с. 60].  

І.Д. Бех зазначає: „Особливістю молодшого 
шкільного віку є те, що для учня важливого 
значення набуває громадське оцінювання його 
вчинків, знань і особистих якостей. Однак 
водночас довіра і відкритість молодших 
школярів щодо дорослого (насамперед учителя) 
ще дуже велика. Суперечністю формування 
особистості дитини на цьому етапі є те, що 
зростає її здатність керувати власною 
поведінкою водночас із достатньо 
беззастережним прагненням наслідувати 
моральні зразки, які дають дорослі” [1, с.98]. 

Людина, на думку В. Сухомлинського, 
завжди є найвищою цінністю. Він писав, що 
„світ вступає у вік Людини. Більш, ніж коли б то 
не було, ми зобов'язані думати тепер про те, що 
ми вкладаємо в душу людини” [6, с. 526-560]. 
Бажання бути хорошим, виявлення цього 
бажання в активній поведінці – найважливіша 
передумова виховання таких моральних 
цінностей, як бажання творення краси й радості 
для людей, чуйність і привітність, людяність, 
уміння серцем відчувати іншу людину, 
правильне бачення добра і зла, совість, 
відповідальність, толерантність, почуття власної 
гідності. 

Навчально-методичне забезпечення процесу 
виховання ціннісного ставлення до людини у 
молодших школярів залежить, насамперед, від 
поставленого завдання, яке враховує цілісний 
комплекс зв’язків людини з різними сторонами 

оточуючої дійсності, які є важливими для неї, що 
виявляється у вчинках, реакціях та переживаннях 
індивіда, які формуються в процесі різноманітної 
життєдіяльності. „Важливо, щоб діти вміли 
приносити радість іншим людям, тоді вони й 
самі відчують горе інших людей, самі знайдуть 
шлях найбільш радісний і трудової творчості – 
людяності” [8, с.189]. 

Іноваційні методи виховної роботи 
конкретизуються в об’єднаних характеристиках 
однорідної групи прийомів, технік, завдань, ігор, 
вправ. Нами виділяється три групи виховних 
методів, які змістовно акцентовані на одному з 
компонентів ціннісного ставлення до людини. 

Перша група – пізнавально-дослідницькі 
методи (етична бесіда, „дискусійна сітка”, 
„дискусія”, „запитання до автора”, метод „прес”, 
„філософія для дітей”). Під час застосування їх 
учні навчаються аналізувати ситуацію, 
одержувати знання, використовувати життєвий 
досвід. 

Друга група – методи зворотного зв’язку, 
соціального порівняння і проекції („діаграма 
Вена”, „мікрофон”, „мозковий штурм”, 
„асоціативний кущ”, метод „збережи останнє 
слово для мене”, „піктограми” ). У результаті їх 
застосування молодші школярі навчаться 
порівнювати те, що вони вже мають, і те, чому 
вони повинні навчитися (як вони ставляться до 
оточуючих, яких правил дотримуються), на 
основі чого і визначається простір до 
особистісного вдосконалення. 

Третя група – ігрові і діяльнісні методи 
(ігри, ігри-драматизації, рольові ігри, „галерея”, 
методи ситуацій (розв’язання морально-етичних 
ситуацій), акції, метод проектів). У результаті їх 
застосування учні навчаться отримувати радість 
від ціннісного ставлення до людини, відчувати 
духовне задоволення від доброго вчинку та 
турботи про інших. 

У процесі виховання ціннісного ставлення 
до людини у молодших школярів виникає безліч 
складних, виховних і навчальних проблем, 
розв’язання яких потребує комплексного підходу 
до застосування різних методів впливу чи 
варіантів їх раціонального поєднання. Тільки 
вміле їх використання дасть змогу досягти 
бажаного результату. За Н. Щурковою, „метод 
виховання – це ініційована педагогом діяльність 
дитини, що породжує спонтанне соціально-
ціннісне новоутворення в особистісній структурі 
дитини” [12, с.201]. 

Ефективність виховання ціннісного 
ставлення до людини у молодших школярів 
значною мірою залежить від взаємодії учителя з 
учнями. На основі наукового підходу І. Беха, 
згідно з яким „основою процесу розгортання 
виховного впливу має бути таке подання певної 
соціальної цінності (ідеї, норми, вимоги), яке 
викликає у вихованця відповідний рефлексивно-
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емоційний процес” [2, с.125], нами були 
визначені такі інтерактивні методи виховання 
ціннісного ставлення до людини у молодших 
школярів: 

• етична бесіда з використанням прийомів 
критичного мислення;  

• „етика для дітей”;  
• метод гри;  
• метод проектів;  
• метод ситуацій (розв’язання морально-

етичних ситуацій);  
• казкотерапія;  
• піктограми.  
Етична бесіда – один із засобів залучення 

учнів до ціннісного ставлення до людини. Бесіди 
на уроках проводяться по змісту моральних 
понять з опорою на конкретні приклади життя, 
відомі художні твори. Під час етичної бесіди 
вчитель використовує позитивний приклад 
поведінки дітей та наочність: плакати, ілюстрації 
книг, мультфільми, фільми. Зміст бесід може 
бути різноманітним: про правила поведінки та 
спілкування в школі, удома, на вулиці, у 
громадських місцях; про позитивні та негативні 
моральні якості; про прийнятні й неприйнятні 
нами способи прояву емоцій, бесіди про роль 
ціннісного ставлення до людини у становленні 
гармонійних стосунків; обговорення прочитаних 
художніх творів або ситуацій; аналіз життєвих 
спостережень. Бесіди можуть бути колективними 
(з усім класом), груповими (з кількома учнями), 
індивідуальними. „Холодне, розсудливе 
ставлення до зла, несправедливості, безчестя 
може зробити з тебе байдужу, безсердечну 
людину” [9, с. 159]. „Щоб уберегти себе від 
байдужості, треба опанувавши співучасть, 
співчуття, жалість і разом з тим високу 
принциповість і вимогливість, нетерпимість і 
непримиримість до зла, уміння відрізняти 
невинні людські слабості від вад, що калічать 
душу” [5, с. 192].  

Окремий вид етичних бесід у 
повсякденному житті – це бесіди за ініціативою 
дітей. Вони потребують особливої довіри дітей 
до педагога та великого такту з його боку. 
Структура етичної бесіди визначається як її 
видом, так і завданнями, які мають 
розв’язуватися.  

Технологія розвитку критичного мислення 
розроблена як модель інтерактивного навчання 
науковцями Бостонського центру розвитку етики 
та виховання. Вона передбачає уміння логічно 
мислити та аргументувати, дискутувати і 
правильно висловлювати свою думку. Критичне 
мислення – це мислення, яке опирається на 
інформацію, усвідомлене сприйняття власної 
інтелектуальної діяльності та діяльності інших, 
що сприяє розвитку такої особистісної риси, як 
креативність, і формує творче мислення, а отже, і 

творчу особистість. Серед прийомів розвитку 
критичного мислення найбільш ефективними у 
процесі виховання ціннісного ставлення до 
людини (як на уроках, так і в позаурочній 
діяльності) є „мікрофон”, „мозковий штурм”, 
„асоціативний кущ”, „дискусійна сітка”, метод 
„Прес”, „діаграма Вена”, „дискусія”, „галерея”, 
„запитання до автора”, „філософія для дітей”, 
метод „збережи останнє слово для мене” та інші. 

Урок за методикою „філософії для дітей” 
має діалогічний характер і будується на вільному 
обміні думками у формі бесіди, дискусії. 
Філософія для дітей є основою для міркувань, 
роздумів. Учні навчаються логічному підходу до 
обговорення питання. Завдання вчителя – 
створити ситуацію успіху як для кожного учня 
окремо, так і для всієї „спільноти допитливих”. 
На уроці з елементами філософії кожна думка, 
кожне висловлювання важливі й цікаві. У 
процесі діалогу народжується багато різних 
цінних думок. Ні в якому разі не можна виділяти 
єдине правильне чи хибне судження. Безумовно, 
усі ідеї заслуговують на увагу.  

Цінність методики „філософія для дітей” у 
тому, що вона ставить перед учнями запитання, а 
не відповідає на них. Розгляд різноманітних 
життєвих проблем допомагає виробити 
аналогічні підходи до власного життя. 
Поступово „накопичується практика зняття 
емоційної напруги, прояв терпимості, 
знаходження розумних компромісів у 
міжособистісних конфліктах” [13, с.164]. 

Філософія для дітей спонукає до детального 
аналізу, обміркування усього прочитаного. У 
процесі обговорення творів саме з міркувань 
дітей і розбіжностей у їхніх поглядах 
зароджується поштовх до пізнання. Порівняння 
свого вчинку та вчинку героя за зовнішніми 
ознаками доповнюється порівняннями мотивів 
поведінки. Можливо, що учні ще не в змозі 
осмислити і чітко визначити мотиви своєї 
поведінки, але на емоційному рівні це вже 
відбувається. Потім вчинки стають предметом 
рефлексії дитини.  

Наведемо декілька прикладів творів для 
дітей В. Сухомлинського і завдань до них. 

У кого радість, а в кого горе 
Діти зібралися їхати на екскурсію. Хотіла 

поїхати й Галя. Та ось у неї тяжко захворіла 
мама. Приходить Галя до школи заплакана. 

Чого це ти така сумна? – питають 
товариші. 

 Мама дуже хвора. Не поїду я на екскурсію. 
Тяжко стало на душі в дітей. Як же можна 

радіти, веселитися, коли в товариша горе? 
І вирішили діти: почекаємо, поки в Галі 

одужає мама, тоді й поїдемо на екскурсію. 
Минуло три тижні. Галина мама одужала – 

і весь клас поїхав на екскурсію. Поїхала й Галя. 
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Коли в тебе радість, у другої людини може 
бути горе. (В. Сухомлинський) 

Пропонуємо учням першого класу для 
міркування такі запитання: 

- Куди зібралися діти? 
- Чому плакала Галя? 
- Як повели себе Галині однокласники? 
- Чи можна вважати клас, де навчається 

Галя, дружним? Чому? 
- Чи в дружному класі ти навчаєшся? 
- Які слова слід сказати, щоб підтримати 

людину у важку хвилину? 
- Як можна допомогти сумній людині? 

Святковий обід 
Ніна живе у великій родині. В неї мати, 

батько, два брати, дві сестри і бабуся. Ніна в 
родині найменша, їй восьмий рік. Бабуся 
найстарша: їй уже вісімдесят два. Коли сім'я 
обідає, в бабусі тремтять руки. Несе вона 
ложку до рота, ложка тремтить і з неї капає 
на стіл. 

Незабаром у Ніни день народження. Мама 
сказала, що на її іменини буде в них святковий 
обід. На обід Ніна запросить своїх подруг. Ось і 
гості прийшли. Мама накриває стіл білою 
скатертиною. А Ніна думає: "Це ж і бабуся за 
стіл сяде. А в неї руки тремтять... Подруги 
сміятимуться. Розкажуть потім у школі: "В 
Ніниної бабусі руки тремтять”. 

Ніна тихенько каже: 
- Мамо, нехай бабуся з нами за стіл не сідає. 
- Чого? – дивується мати. 
- У неї руки тремтять. На стіл капає. 
Мама зблідла. Не сказала ні слова, зняла зі 

столу білу скатертину й сховала її в шафу. 
Вона довго сиділа мовчки. А потім сказала: 

"Бабуся нездужає. Тому святкового обіду не 
буде. Вітаю тебе, Ніно, з днем народження. Моє 
тобі побажання: бути людиною". (В. 
Сухомлинський) 

Другокласники вчаться висловлювати власні 
думки, відповідаючи на питання:  
1. У якій родині живе Ніна? 
2. До якої події готувалась сім’я? 
3. Кого запросила на свій день народження 

Ніна? 
4. Чому за святковим столом Ніна не хотіла 

бачити свою бабусю? 
5. Чому слова Ніни засмутили маму? 
6. Що побажала мама у день народження 

Ніни?  
7. Що це означає вислів: бути людиною? 
8. З якою метою автор написав нам такий 

твір? 
9.  Над чим ми маємо замислитися? 
10. Яку пораду ти хочеш дати Ніні? 

Висновок: Бути Людиною – це поважати 
старість, дбайливо й терпимо ставитися до 
проявів старості, немічності, пам'ятаючи, що 

ніхто в цьому житті не вічний, кожен буде 
старим і немічним. 

У четвертому класі, прочитавши оповідання 
В. О. Сухомлинського „Позбирай її сльози”, учні 
ведуть дискусію за такими запитаннями:  

– Коли ти хочеш пожартувати, чи 
задумуєшся: добрим чи злим буде твій жарт для 
іншої людини? 

– Що важче: співчувати і жаліти чи 
допомагати і бути милосердним?  

– Як ти вважаєш, співчуття – хороша чи 
погана риса характеру людини?  

– Чи є у тебе друг? Що ви робите разом?  
– Чи вмієш ти дружити і пробачати 

образи? 
– Чи може бути дружба між хлопчиком і 

дівчинкою? 
– Чи оберігаєш людей, з якими ти дружиш? 
Деякі запитання навмисне виводять дитину 

за межі сюжету твору для того, щоб допомогти 
їй знайти аналогію в реальному житті та 
самостійно прийняти правильне, виважене 
рішення у необхідній ситуації. У результаті такої 
роботи над творами учень переживає радість 
відкриття, яка відіграє важливу роль у його 
духовному житті. Варто зауважити, що головна 
особливість цих завдань полягає в тому, що вони 
спрямовані на посилення гуманного виховання і 
зменшення диспропорції між вихованням і 
освітою, між художнім твором і реальністю. 
Філософія для дітей допомагає „створити у дітей 
стійкий імунітет до насилля, розпусти, моральної 
і соціальної безвідповідальності ” [13, с.153]. 

Виховання у молодших школярів ціннісного 
ставлення до людини великою мірою залежить 
від гуманістичної спрямованості особистості 
вчителя, який ставиться до дитини як до 
найвищої цінності, визнає її права на свободу і 
щастя, вільний розвиток і прояв своїх здібностей. 
Учитель покликаний не лише дати освіту, а й 
підтримати людське в людині, володіти 
високими моральними якостями, ґрунтовними 
знаннями, педагогічними технологіями, а також 
постійно підвищувати свій фаховий рівень, який 
необхідний в практичній діяльності. 

Поряд з інноваційними методиками 
навчання педагог має вивчати інноваційний курс 
методики організації діяльності, оволодівши 
яким він навчиться способам організації 
різноманітних групових, фронтальних і 
індивідуальних, створенням ситуацій успіху 
кожної дитини, встановлення рівню волі і 
необхідності у груповій діяльності, ціннісної 
орієнтації, корекції психологічного клімату у 
класному колективі і іншого – всього того, що 
складає зміст курсу методики виховного процесу 
[12, с. 228]. 

Вивчення ціннісного ставлення до людини в 
учнів початкової школи ми використовуємо як 
стимул професійного росту вчителя, як засіб 
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зміни стилю спілкування „учитель – учень”, що 
впливає на самопізнання, самовизначення і 
самореалізацію особистості учня.  

Виокремлення провідної групи цінностей і 
відповідного їм ціннісного ставлення школярів 
дозволяє накреслити найбільш актуальний 
напрямок організації навчально-виховного 
процесу в школі. Суттєвою особливістю 
цінностей навчально-виховного процесу є їх 
педагогічна інтерпретація. Зміст кожної групи 
цінностей може бути висвітлений через 
сукупність передових ідей, при чому в кожній 
групі визначним стимулом, який забезпечує 
потенційне значення її для особистості, можна 
виділити основну орієнтацію. 

Найголовніше полягає в тому, щоб учити 
дитину бачити і відчувати, розуміти й 
переживати всім серцем, що вона живе серед 
людей і що найголовніша людська радість – 
жити для людей [10, с. 217-225]. Осягаючи ці 
моральні цінності, дитина вчиться вимірювати 
себе найвищою мірою людської гідності, вона 
ніби бачить себе очима суспільства, вдумливо і 
вимогливо аналізує свої вчинки, свою поведінку. 
Піклування людини про людину педагог вважав 
одним із головних принципів виховання 
школярів, неодноразово підкреслюючи особливе 
значення виховання в учнів початкової школи 
високоморальних почуттів, формування 
моральної чутливості до життєвих ситуацій 
оточення, стверджуючи, що, чим глибші почуття, 
що переживають діти, тим більше вони 
замислюються над сутністю цих явищ, 
виявляючи власне ставлення до них. „Сердечна 
чуйність до духовного світу іншої людини 
пробуджується в дитинстві і під впливом слова 
вихователя, і під впливом настрою колективу. 
Дуже важливо пробуджувати поривання 
сердечної чулості, готовності до доброго вчинку 
в усіх дітей” [6, с. 234]. 

Основа морального здоров’я закладається 
саме в дитинстві, коли добро і зло, честь і 
безчестя, справедливість і несправедливість 
доступні для розуміння дитини за умови яскравої 
наочності, очевидності морального змісту того, 
що вона бачить, чує, робить. Життя переконань, 
протиріччя ідей, які виховують особистість, 
полягає в тому, що людяність, гідність, 
справедливість приносить дитині особисту 
радість, а зло, безчестя, несправедливість – 
прикрість, тривогу, навіть особисте горе. 

„Зло, яке хтось чинить і яке мені особисто 
шкоди не завдає, сприймається і переживається 
мною як особисте горе тоді, коли я не раз 
переживав радість, роблячи добро, – таким 
правилом керуємося ми в моральному вихованні, 
добиваючись єдності поведінки й свідомості. Це 
і є атмосфера життя високоморальних 
переконань” [4. с. 124.]. Суть морального 

здоров’я в тому, „що поведінкою людини керує 
голос совісті, а в цьому голосі головна нота 
належить почуттю” . Ми розуміємо слова 
В.О. Сухомлинського, що моральне здоров’я 
виражається у ціннісному ставленні до людини , 
„а це те, що відкладається в людській душі від 
знань – глибоко осмислених, пережитих” [9, 
с. 158]. 

У поглядах В. О. Сухомлинського, 
найвищим ступенем процесу виховання 
моральних цінностей молодших школярів є 
спонукання до вчинків, що містять у собі 
безпосереднє ставлення до людей, до самого 
себе, до суспільних інтересів. Мета цих вчинків 
− „пробуджувати переживання думки, що свої 
вчинки мені треба узгоджувати з інтересами 
навколишніх людей, що моє щастя не повинно 
завдавати їм горя і нещастя.” [9, с. 159]. Вчинки, 
на яких вчаться жити діти серед людей, це, 
вважає Василь Олександрович, той фундамент 
морального здоров’я, на якому надалі будується 
все виховання. Виховання почуття людяності – 
одна з найважливіших сторін становлення 
морального здоров’я. „Цей процес, безперечно, 
залежить величезною мірою від емоційного 
виховання, від формування позитивних 
почуттів” [8, с. 193]. „… виховання емоцій – це 
не окреме вузьке завдання, а сама суть усього 
процесу становлення морального обличчя 
людини”. [8, с. 192]. „Добрі бажання живуть у 
душі того, хто вміє віддавати сили своєї душі 
іншим людям. Справжня доброта виявляється в 
бажанні бачити кращою людину, з якою ти 
спілкуєшся. Якщо в твоїй душі заворушилося 
почуття радості від того, що твій товариш 
гірший від тебе, значить, тобі треба ще багато, 
дуже багато вчитися, виховувати самого себе, 
виганяти із себе егоїзм і заздрість, − а ці риси 
разом дають легкодухість ”. „Те, що ми 
називаємо повагою до людини, − це віра в добре 
начало в ній”. [5, с. 190]. „Уміння відчувати, 
вміння по-хорошому бачити навколишніх людей 
– не тільки показник етичної культури, а й 
результат величезної внутрішньої духовної 
роботи”. [5. С. 191]. 

Професійна підготовка вчителів до 
виховання у молодших школярів ціннісного 
ставлення до людини має будуватися, перш за 
все, на принципах престижу педагогічної 
діяльності, розгляду процесу виховання 
ціннісного ставлення до людини у контексті 
сучасних вимог до виховання, системності і 
неперервності підготовки вчителів, розвитку їх 
творчого потенціалу і педагогічної ініціативи, 
врахування життєвого і професійного досвіду 
вчителя, інтересів і психологічних особливостей 
усіх учасників виховного процесу, доцільного 
вибору форм і методів виховання, надання 
переваги сучасним, інноваційним. „Завдання 
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вихователя полягає в тому, щоб кожний його 
вихованець уже в дитинстві набував морального 
досвіду в глибоко особистих відносинах з 
іншими людьми …” [5, с. 184]. 

Іноваційні форми і методи виховання 
ціннісного ставлення до людини у етичній 
спадщині В.О. Сухомлинського – це важлива 
ланка розробленої ним концепції гуманного 
виховання, яку він розумів як складну, 
цілеспрямовану діяльність, що забезпечує 
становлення і розвиток свідомості, почуття волі, 
а також умінь, навичок і звичок моральної 
поведінки людини. Він науково обґрунтував 
чимало цінних порад і рекомендацій подальшого 
вдосконалення змісту, форм і методів виховання 
в учнів ціннісного ставлення до людини. 
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СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ВСЕБІЧНО-РОЗВИНЕНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ Й В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ 

Олена ТРИФОНОВА (Кіровоград) 
У статті висвітлена методологія психолого-педагогічних досліджень та окреслена на її основі теорія навчання та 

виховання В.О. Сухомлинського в контексті становлення сучасної концепції всебічно-розвиненої особистості. Нами 
проаналізовано сучасні концепції всебічно-розвиненої особистості та встановлено їх відповідність уявленням про таку 
особистість В.О. Сухомлинським.  

Ключові слова: навчання, виховання, творча особистість, вчитель, концепція всебічно-розвиненої особистості. 
В статье представлена методология психолого-педагогических исследований и очерчена на ее основе теория обучения 

и воспитания В.А. Сухомлинского в контексте становления современной концепции всесторонне развитой личности. 
Нами проанализированы современные концепции всесторонне развитой личности и установлено их соответствие 
представлением о такой личности В.А. Сухомлинского. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, творческая личность, учитель, концепция всесторонне развитой личности. 
Постановка проблеми. 

В.О. Сухомлинський у своїй праці «Проблеми 
виховання всебічно розвиненої особистості» 
наводить цікаву думку Ф. Енгельса, що складає 
його методологічну систему про те, що вже у 
стародавній Греції були закладені основи майже 
всіх найважливіших сучасних ідей [2]. Це 
відповідає дійсності. Ми дослідили динаміку 
розвитку натурфілософії з IV століття до нашої 
ери до XVIII ст. нашої ери, див. рис. 1. За 
критерій взяли кількість учених, мислителів, які 
проявили себе у той чи інший період і з’ясували, 
що цей розвиток набув розквіту в ІІІ столітті до 
нашої ери. Вже за часів римлян спостерігається 

стрімкий занепад науки. Піднесення сталось 
починаючи з XVI століття і у XVIII столітті 
набуло рівня ІІІ ст. до н.е. Цим і пояснюється 
зроблений висновок Ф. Енгельса. 

Виходячи з цього, на нашу думку, 
В.О. Сухомлинський створив власну 
методологію психолого-педагогічних досліджень 
і на її основі окреслив власну теорію навчання та 
виховання, дослідивши психолого-педагогічні 
ідеї мислителів, починаючи з Платона та 
Аристотеля [1]. У цьому аспекті ми розглянули 
проблему становлення принципів формування 
творчої особистості за В.О. Сухомлинським. 
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Отже, метою статті є висвітлення 
методології психолого-педагогічних досліджень 
та окресленої на її основі теорії навчання та 
виховання В.О. Сухомлинського в контексті 
становлення сучасної концепції всебічно-
розвиненої особистості. 

 
Рис. 1. Розвиток наукової думки протягом ХХVI ст. 
 
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Платон мав авторитет серед сучасників, стався 
як наставник молоді, і як особистість. Мислитель 
відкинув сократівську іронію не став ходити 
вулицями й розмовляти з пересічними 
перехожими. Не поділяв зверхності піфагорійців 
і їх правил цуратись сторонніх. Домінуюча 
доброзичливість мислителя спонукала учнів 
створеної ним Академії долучатись до фізичного, 
розумового і морального розвитку.  

В.О. Сухомлинський дослідив еволюцію 
системи виховання Аристотеля, зміст всебічного 
розвитку, культ тілесної краси, насолоду 
музикою, мистецтвом, літературою. Виділив 
педагогів-гуманістів епохи Відродження 
Ф. Рабле, М. Монтеня і показав нерозуміння 
ними необхідності поєднання праці розумової з 
продуктивною. Тому робить висновок, що мови 
про всебічний розвиток особистості в них не 
йшло, але поступово накопичувались ідеї з 
зазначеної проблеми. 

Василь Олександрович велику увагу 
приділяв вивченню творчості соціалістів-
утопістів Т. Мора та Т. Компаннели, зокрема 
запровадження нового розуміння поняття 
спрямованості всебічного гармонійного 
розвитку. Це не було випадковим, адже 
соціалісти-утопісти першими обґрунтували ідею 
поєднання праці з процесом всебічного 
гармонійного розвитку особистості, єдності 
виховання і праці.  

Червоною ниткою твори 
В.О. Сухомлинського пронизують ідеї 
французьких просвітителів XVIII століття, 
зокрема К. Гельвецій, Д. Дідро про розумовий і 
моральний розвиток і їх зв’язок з працею. 

Вчений робить висновок, що протягом 
століть ідея всебічного розвитку особистості як 
мета виховання мала характер побажань, мрій та 

сподівань і на практиці майже не 
реалізовувалась. 

Запровадження машинного виробництва 
привело до диференціації виробничої діяльності 
й історично дискретного розмежування фізичної 
і розумової праці. Василь Олександрович 
детально аналізує ідею власника 
паперопрядильної фабрики Роберта Оуена 
(Англія) щодо необхідності одночасного 
розвитку інтелектуальних і фізичних сил 
особистості, її морального та естетичного 
формування. Власне мова вже йде про 
співвідношення навчання і розвитку, яке пізніше 
детально розглянуто Е. Торрондайком, Ж. Піаже 
та Л.С. Виготським. Як відомо, свою сміливу 
ідею Р. Оуен реалізував на практиці. На фабриці 
в Нью-Ленарке він перший в історії створив 
комплекс: дитячий садок → початкова школа для 
дітей робітників → вечірня школа для дорослих. 
Тут одержали наукове обґрунтування поєднання 
навчання з продуктивною працею, як основи 
всебічного розвитку особистості. Продуктивність 
праці за такого підходу на фабриці була 
найвищою в Англії. 

Досить ґрунтовно В.О. Сухомлинський 
проаналізував 70 річну історію розвитку теорії 
навчання та виховання під впливом ідей 
видатних філософів-економістів К. Маркса і 
Ф. Енгельса. Мету виховання вони виводили з 
економічних законів і типу суспільних відносин. 
Вони вважали, що за умови, коли зникнуть 
класові відмінності, і в усіх галузях техніки, 
суспільного виробництва людство досягне 
високого рівня розвитку, коли не буде істотних 
відмінностей між розумовою і фізичною працею, 
з'явиться можливість забезпечити всебічний і 
гармонійний розвиток людей. 

На основі детального аналізу ідей 
мислителів нового та старого світу Василь 
Олександрович прийшов до висунення і 
практичної реалізації власних ідей щодо 
забезпечення всебічного розвитку особистості. 

Нами проаналізовано сучасні концепції 
всебічно-розвиненої особистості та встановлено 
їх відповідність уявленням про таку особистість 
В.О. Сухомлинським. На нашу думку, в першому 
томі зібрання праць вченого ця проблема 
викладена досить повно. Цінним є те, що у цих 
працях він науково обґрунтував основні 
положення, що можуть бути покладені в основу 
сучасної концепції всебічно-розвиненої 
особистості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Крім цього, ми вивчили висновки до аналізу 
відвідуваних вченим-практиком уроків учителів 
Павлишської школи і з’ясували, що головною 
метою навчально-виховного процесу 
В.О. Сухомлинський вважав всебічний розвиток 
особистості. Виходячи з наявних джерел ми 
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спочатку визначили вплив основних ідей у 
системі поглядів В.О. Сухомлинського на 
сутність навчально-виховного процесу. У 
педагогічній літературі можна зустріти 
твердження, що школа у радянські часи була 
зорієнтована на «середнього» учня. Проте є 
незаперечним фактом, що у Павлишській школі 
навчально-виховний процес будувався на 
положенні про неповторність кожної дитини, а 
відповідно запроваджувались інші підходи. 
Василь Олександрович писав, що «У практиці 
своєї виховної роботи ми виходимо з того, що 
людина неповторна ...» [2, с. 284]. У більш пізніх 
роботах учений пише: «Людська 
індивідуальність дитини неповторна ...» 
[3, с. 449]. Обґрунтуванню тези неповторності 
особистості здійснено у статті «Людина 
неповторна» надрукованій у 1961 р. в журналі 
«Народное образование» [6, с. 80-96]. 
Неодноразово вчений-педагог посилається на 
майстра ліричної і політичної поезії Г. Гейне 
(Німеччина): «Кожна людина – це світ, який з 
нею народжується і з нею вмирає. Під кожною 
могильною плитою лежить всесвітня історія» 
[4, с. 97].  

Перерахованого достатньо для того, щоб 
стверджувати, що не випадково майже у 
кожному висновку відвіданого уроку 
В.О. Сухомлинський наголошує увагу вчителя на 
неповторності особистості. 

Таким чином, в основі всієї системи 
поглядів В.О. Сухомлинського покладена ідея 
про неповторність кожної особистості. Саме з 
цієї ідеї логічно виокреслюється положення про 
суб’єкта навчання, як найвищу цінність і, 
відповідно, головної дієвої особи навчально-
виховного процесу. 

Відповідно, ця ідея має визначальне 
значення й для формування концепції всебічно-
розвиненої особистості.  

На наш погляд, концепція повинна 
ґрунтуватись на системі компонентів. Ми 
здійснили спробу виділили у працях 
В.О. Сухомлинського частину таких 
компонентів, див. рис. 2. 

Фундаментальний принцип розвиваючого 
виховання й навчання неповторність кожного 
суб’єкта навчання розкривається через 
компонент, висунутий Василем 
Олександровичем про відсутність нездібних, 
бездарних і лінивих дітей. «У кожної людини є 
задатки, обдарування, талант до певного виду 
або кількох видів (галузей) діяльності» [6, c. 88]. 
На одній із зустрічей зі студентами 
Кіровоградського педагогічного інституту, він 
виголосив: «Ми глибоко переконані в тому, що 
немає людини, яка в належних умовах, за 
вмілого виховання не виявила б свого 
самобутнього, неповторного таланту. П'ятсот 
вихованців, духовне обличчя яких ми повинні 

сформувати, – це п'ятсот неповторних талантів і 
обдаровань. Поважати в кожному учневі людину, 
виявляти до нього гуманне ставлення – це 
насамперед розкрити в ньому таку людську 
неповторність» [6, c. 88-89].  

 

 
Рис. 2. Структура ідеї неповторності особистості у 

психолого-педагогічних компонентів В.О. Сухомлинського 
 
Тому не випадково розглядається наступний 

компонент принципу розвиваючого навчання й 
виховання – визнання відсутності нездібних 
дітей. Розглядаючи цей компонент учений 
виділяє психолого-педагогічну закономірність 
щодо нерівності розумових здібностей дітей. Всі 
діти мають різні розумові здібності, характер, 
волю тощо. «Ми бачимо, що дискретність роботи 
мозку проявляється у дітей по-різному: в одного 
ця робота дуже швидка, в іншого – повільна, 
звідси – кмітливість і некмітливість, тямущість і 
нетямущість, міцність і неміцність пам'яті, 
сильно і слабко виражена здатність до 
оволодіння знаннями» [2, c. 98]. Тому сучасна 
концепція всебічно-розвиненої особистості не 
може не базуватись на цьому компоненті.  

Логічно випливає наступний компонент 
принципу формування всебічно-розвиненої 
особистості – врахування нерівності розумових 
здібностей дітей. Безумовно, індивідуальний 
підхід тут відіграє визначальну роль. 

Але постає ряд проблем. Нерідко виникає 
думка, що навчання й виховання дітей із 
високими розумовими здібностями не викликає 
особливих труднощів. В.О. Сухомлинський 
відноситься до такої категорії дітей надзвичайно 
делікатно. Такі діти мають власну точку зору на 
ту чи іншу проблему і з нею необхідно 
рахуватись навіть тоді, коли вона хибна. Такі 
діти нерідко незручні у класі як зі сторони 
однокласників, так і зі сторони вчителів. 

Поряд постає проблема дітей з низькими 
розумовими здібностями. І в обох випадках 
головним є збереження і розвиток у дитини 
почуття людської гідності за диференціації 
навчання. В.О. Сухомлинський у порадах 
учителю писав: «Жива істота, яка з Вашою 
допомогою пізнає світ, поступово стає 
особистістю. У цьому важкому становленні 
влада педагога має бути особливо обережною: 
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воля старшого легко може перетворитися в 
сваволю, а інколи і в розправу над людиною. Не 
придушити й зламати, а підняти й підтримати, не 
знеособити внутрішні духовні сили дитини, а 
утвердити почуття власної гідності [3, c. 643]. 

Особливості проблема набуває у сучасних 
концепціях виховання та рівневого навчання в 
зв’язку з завданням профільної школи готувати 
дітей до реального непростого конкурентного 
життя.  

Особливою роботою вчителя 
В.О. Сухомлинський вважав роботу з дітьми з 
обмеженим розумовим розвитком або з 
затримкою такого розвитку. Навчання і 
виховання таких дітей потребує тонкого і 
делікатного індивідуального підходу [5, c. 28]. 
Вчений вважав визначальним у цій проблемі 
моральний аспект. Він вважав [5, c. 85-86], що 
головне не допустити, щоб ці діти переживали 
свою «неповноцінність», не притупити у них 
почуття честі й гідності. Гуманну місію школи і 
педагога він вбачав у врятуванні цих дітей від 
«комплексу неповноцінності». «Немає людини, в 
якій внаслідок умілої виховної роботи не 
розкрився б самобутній талант, немає сфери 
діяльності, в якій людська індивідуальність не 
досягла б розквіту» [5, c. 170]. 

На нашу думку, звідси випливає наступний 
компонент принципу розвиваючого навчання та 
виховання – індивідуалізація навчально-
виховного процесу. Зокрема, він вважав 
ефективною організацію такої роботи поділ 
класу на групи відповідно до рівня розумових 
здібностей. У праці «Сто порад учителеві» він 
радить виділяти п’ять груп учнів, див. табл. 1.  

Безумовно, такий розподіл є умовним і до 
нього включено найбільш ймовірні варіанти 
диференціації учнів. Такий розподіл в повній 
мірі відповідає вимогам організації нинішнього 
рівневого навчання. 

Таблиця 1 
Показники розподілу учнів, функцій учителя, 

форми індивідуалізації навчання 

 
 
Перші дві групи складають учні, які успішно 

і без допомоги вчителя розв'язують програмні 
задачі, доповнюючи нестаток здібностей 
працьовитістю і посидючістю. Третя група учнів 
– це так звані «середні» учні. На нашу думку, це 
учні з найкращою життєвою перспективою. Вони 

без допомоги справляються з задачами середньої 
складності, і коли розв'язують складні задачі 
потребують допомоги вчителя. Четверту групу 
складають учні з уповільненою роботою мозку. 
Вони потребують допомоги вчителя і за 
системного підходу протягом двох-трьох років 
можуть набути навичок третьої групи учнів. Для 
п'ятої групи вчитель повинен складати 
індивідуальні завдання, які вони у змозі 
розв'язати. Виконання завдання дає такій дитині 
радість, яку ні з чим не порівняти, почуття 
гордості, упевненості в своїх силах [6, c. 589].  

Індивідуалізацію навчально-виховного 
процесу Василь Олександрович розглядає як 
навчання і виховання кожного учня за 
індивідуальним планом. Якщо в школі, скажімо, 
шістсот учнів, то це означає, треба шукати 
шістсот індивідуальних стежок [6, c. 247].  

Відтак, можна виділити компонент 
врахування індивідуальних особливостей учнів. 
Розкриваючи сутність диференційованого та 
індивідуального підходів до організації навчання 
й виховання суб’єктів навчання 
В.О. Сухомлинський постійно вживає поняття 
колектив та особистість (людська, підростаюча, 
всебічно-розвинена) дитини.  

Визнання кожного учня особистістю у 
В.О. Сухомлинського складає зміст 
педагогічного компоненту. За своєю сутністю у 
вченого це випливає з принципу гуманізму, 
визнання цінності учня як особистості.  

Ми виділяємо у творах Василя 
Олександровича компонент отримання 
позитивних почуттів від навчання, який має два 
шляхи реалізації. Перший передбачає підбір 
навчальних завдань, а другий має морально-
психологічне підґрунтя. Воно передбачає 
наголос уваги вчителя не на невдачах, а на 
успіхах учня: «Справжня педагогічна мудрість 
полягає в тому, щоб постійно одухотворяючи 
дитину бажанням бути хорошою, ніколи не 
ставити їй «двійки». Досвідчені вчителі так і 
роблять: якщо учень ще не зміг впоратися з 
роботою, не ставлять йому ніякої оцінки. Перед 
дитиною ніколи не закривається шлях до успіху» 
[5, c. 462]. Далі В.О. Сухомлинський підкреслює, 
що слід уміло вести підлітка шляхом подолання 
труднощів, добиваючись, щоб людина вже в 
отроцтві завоювала право на радість, знала 
справжню ціну цьому почуттю [2, c. 329]. 
Вказану вимогу ми виділили як компонент 
навчання через подолання труднощів. 

Виходячи з аналізу критеріїв 
індивідуалізації навчання, вказаних у таблиці 1 
ми визначили компонент рівня розумового 
напруження суб’єкту навчання до предмета 
вивчення. На нашу думку, цей компонент 
набуває репродуктивного, проблемного, 
дослідницького та пошукового характеру. 
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Згідно роздумів Василя Олександровича 
бути мудрим вихователем – це, насамперед, 
усвідомити причинно-наслідкові зв'язки в 
усьому, що нас оточує. Тоді випливає 
компонент, згідно якого навчально-виховний 
процес розглядається як складна психолого-
педагогічна система. 

Висновки. В останні 3-4 десятиліття 
виникли різні погляди щодо змісту і завдань 
концепції всебічно-розвиненої особистості. Їх 
пошуки активізувались у 90-х роках минулого та 
на початку ХХІ століття. Виникає проблема 
щодо визначення основи, фундаменту створення 
концепції і не лише. На наш погляд, доцільно 
виокремити педагогічних мислителів 
К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка, 
В.О. Сухомлинського як класиків психолого-
педагогічної науки України, які створили 
психолого-педагогічну методологію аналізу 
освіти. Користуючись такою методологією ми 
визначили основні компоненти концепції 

всебічно-розвиненої особистості, які потребують 
подальшого дослідження і окреслюють 
перспективи подальших розвідок напряму. 
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РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КЕРІВНИКІВ 
ОПОРНИХ ШКІЛ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ 
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Валентина ТРУБІНА (Кіровоград) 

У статті виокремлені реалії та перспективи творчої лабораторії керівників опорних шкіл із впровадження ідей 
В.О. Сухомлинського. 

Ключові слова: ідеї В.О. Сухомлинського, опорні школи, творчі лабораторії, форми роботи з керівниками. 
В статье выделены реалии и перспективы творческой лаборатории руководителей опорных школ по внедрению идей 

В.А. Сухомлинского. 
Ключевые слова: идеи В.А. Сухомлинского, опорные школы, творческие лаборатории, формы работы с 

руководителями. 
В умовах розвитку сучасної національної 

освіти педагогічна спадщина Василя 
Олександровича Сухомлинського стає особливо 
актуальною, а його думки, ідеї, практичні 
напрацювання і традиції Павлиської школи 
продовжують своє життя у творчих знахідках і 
надбаннях навчальних закладів області. 

У системі науково-методичної роботи 
КОІППО з педагогічними кадрами особлива роль 
належить опорним школам, які є центрами 
впровадження досягнень сучасної педагогічної 
науки і сучасного досвіду, підвищення 
професійної майстерності педагогічних 
працівників. 

За останні роки значно зросла кількість 
опорних шкіл, які, працюючи над розв’язанням 
актуальних проблем щодо розвитку якісної 
сучасної освіти, глибоко досліджують 
педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського, 
творчо розвивають і впроваджують його 
педагогічні ідеї. 

Свідченням цього є узагальнений КОІППО і 
районними (міськими) методичними кабінетами 
(центрами) досвід роботи цих закладів. Значні 
успіхи та творчі здобутки мають НВК 
«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа 
№ 1», Новоградівська ЗШ, НВК «Гайворонська 
гімназія – загальноосвітня школа № 5», 
Созонівська, Марфівська, Розкішненська, 
Надлацька, Йосипівська, Єлизаветградківська, 
Недогарська, Устинівська, Петрівська II-III 
ступенів, загальноосвітні школи № 1 і № 6 
м. Знам’янки, № 1 м. Світловодська, № 10 м. 
Олександрії, гімназії № 9, ЗШ № 15 і ЗШ I 
ступеня «Мрія» м. Кіровограда тощо. 

З метою розвитку творчої активності 
керівників опорних шкіл з впровадження ідей 
В.О. Сухомлинського, поширення педагогічного 
досвіду, підвищення їх управлінської 
майстерності понад 10 років тому в інституті 
було започатковано роботу обласного семінару. 
Згодом, враховуючи запити і пропозиції 
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керівників опорних шкіл, семінар став постійно 
діючим. 

Пошуки оптимальних форм роботи з 
керівниками та системний підхід щодо творчої 
реалізації педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського, виявили необхідність 
створення творчої лабораторії, яка діє сьогодні у 
Кіровоградському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти. 

Творча лабораторія дозволяє 
ознайомлювати слухачів з досвідом організації 
управлінської діяльності керівників навчальних 
закладів області, визначати прийнятні моделі 
структури, змісту і форм методичної роботи на 
базі опорних шкіл з даної проблеми. 

У процесі педагогічних практикумів, які є 
невід’ємною частиною кожного засідання, 
презентацій досвіду педагогічних колективів з 
питань творчої реалізації педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського та розвитку власних 
традицій, керівники опорних шкіл мають змогу у 
міжкурсовий період відвідувати тематичні 
виставки, аналізувати урочні, виховні та 
методичні заходи, брати участь у дискусіях, 
роботі проблемних столів, майстер-класів, годин 
спілкування, педагогічних читань тощо. 

Перше засідання творчої лабораторії 
проводилось на базі загальноосвітньої школи І 
ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради, 
яка працює над проблемою «Трансформація ідей 
В.О. Сухомлинського в забезпеченні цілісного 
процесу навчання та виховання особистості в 
системі громадянської освіти засобами новітніх 
технологій» у березні 2011 року і було 
присвячене.  

Популяризуючи власний досвід педагоги 
закладу презентували роботу творчої групи 
«Спадщина В.О. Сухомлинського і сучасний 
суспільний рух гуманної педагогіки» та залучили 
до плідної роботи і керівників опорних шкіл. 
Слухачі активно виконували практичні завдання 
щодо визначення якісної різниці між класичним 
та традиційним образом педагогічного мислення, 
долучались до виконання тренінгових завдань, 
ділових ігор під час представлення майстер-
класу «Знання народжені серцем».  

Засідання творчої лабораторії на базі 
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 6 було присвячене питанням 
розвитку педагогічних ідей В.О. Сухомлинського 
в умовах сучасного освітнього простору. 

Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 6 вже 
багато років є опорною з питань впровадження 
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. Це 
зумовлює більшість пріоритетних напрямків 
роботи педагогічного та учнівського колективів. 
Одним з методів роботи з педагогами є постійно 
діючий психолого-педагогічний семінар, що 
працює в школі під керівництвом заступника 

директора з навчально-виховної роботи 
Брикової С.Г. 

Цього разу засідання відбулося з 
елементами педагогічного коучингу, який дав 
можливість учасникам творчих груп (до складу 
яких увійшли учні, батьки, вчителі закладу, 
керівники опорних шкіл області, представники 
управління освіти м. Знамянки, інституту 
післядипломної педагогічної освіти) 
досліджувати педагогічну проблему щодо 
доцільності та необхідності домашніх завдань у 
загальноосвітній школі.  

Гострі й цікаві проблеми розглядалися в 
дусі партнерства та співпраці, на яких і 
передбачається побудова школи майбутнього у 
місті, з новими можливостями та особливостями. 

Широко була представлена багата 
педагогічна виставка, складена з напрацювань 
вчителів, а також виставки гуртка технічної 
творчості, фотовернісажем «Скарби бабусиної 
скрині» та «Масляна моя, масляна», колажів на 
тему «Безсмертна спадщина мого народу», 
аукціон народної мудрості, творчі роботи учнів 
школи присвячені 95-річчю з Дня народження 
В.О. Сухомлинського (власні твори та малюнки). 

У полі зору творчої лабораторії керівників 
опорних шкіл знаходяться  

проблеми підручникознавства (Жосан О.Е., 
ст. викладач кафедри педагогіки і психології, 
канд.пед. наук), інклюзивної освіти 
(Кашуба Л.В., ст. викладач кафедри дошкільної 
освіти та початкового навчання, канд. пед. наук), 
розвитку дослідницьких вмінь школярів 
(Калініченко Н.А., зав. каф. педагогіки і 
психології, доктор пед. наук) тощо. 

Цього року заняття обласної творчої 
лабораторії керівників опорних шкіл з проблеми 
«Творча трансформація ідей 
В.О. Сухомлинського в практичну діяльність 
керівника школи» відбувалось на базі 
Созонівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 
райдержадміністрації.  

Модель опорного закладу «Созонівська 
школа – школа радості, добра, натхнення» 
представила його директор Золотоверх Людмила 
Іванівна, яка ознайомила учасників заходу із 
структурою та особливостями діяльності 
комплексу. Під час роботи на базі дошкільного 
структурного підрозділу керівникам опорних 
шкіл було запропоновано фрагмент 
інтегрованого заняття «Весняна мандрівка» для 
різновікової групи. Педагоги продемонстрували 
систему роботи щодо формування у дітей 
інтересу до природи, виховання любові та 
бережливого ставлення до оточуючого світу, 
рідного довкілля, а також розвитку сенсорних, 
музично-рухових навичок, творчих здібностей.  
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Робота на базі Кіровоградської державної 
сільськогосподарської дослідної станції ІСГСЗ 
НААН висвітлила напрямки співпраці школи з 
науковою установою. Учні, члени наукового 
товариства « Цікава біологія», провели цікаву 
змістову екскурсію в лабораторії біоадаптивних 
технологій та розкрили зміст власних наукових 
досліджень щодо впливу музичних творів на ріст 
та розвиток сортових культур сої.  

Слухачі лабораторії взяли участь у засіданні 
творчої групи, яка презентувала роботу студій з 
проблеми «Виховання всебічно розвиненої 
особистості в педагогіці В.О.Сухомлинського та 
сучасній освітній практиці». 

Учасники студії «Розумники і розумниці» 
висвітлили напрямки розвитку розумових та 
інтелектуальних здібностей учнів, взявши за 
кредо слова В. Сухомлинського: «Розумове 
виховання потрібне людині не тільки для того, 
щоб вона застосовувала знання в праці, а й для 
повноти духовного життя – для того, щоб уміти 
цінувати багатства культури і мистецтва. Також 
було представлено роботу студій «Здоров’я 
дитини – багатство родини», «Вчити жити і 
творити за законами краси». 

Студія «Промінчики сонячної родини» 
висвітлила систему гуманістичного виховання, 
спрямованої на створення в навчальному закладі 
атмосфери соціальної захищеності дитини та 
дружніх стосунків у шкільному колективі. 

У полі зору творчої лабораторії керівників 
опорних шкіл знаходяться  

проблеми підручникознавства (Жосан О.Е., 
ст. викладач кафедри педагогіки і психології, 
канд.пед. наук), інклюзивної освіти 
(Кашуба Л.В., ст. викладач кафедри дошкільної 
освіти та початкового навчання, канд. пед. наук), 
розвитку дослідницьких вмінь школярів 
(Калініченко Н.А., зав. каф. педагогіки і 
психології, доктор пед. наук) тощо. 

Різноманітною та цікавою та насиченою 
була робота обласної творчої лабораторії за усі 
роки її існування. Останнім часом оновлюється 
склад лабораторії, до роботи все більше 
приєднується молодих фахівців, які мають змогу 
відкрити нові перспективи для власного розвитку 
та творчого прогресу педагогічних колективів, 
які очолюють. 

У перспективі робота на базі Недогарського 
навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» 
Олександрійської районної ради, який протягом 
багатьох років вивчає педагогічну спадщину 
В.О. Сухомлинського, досліджує виховну та 

дидактичну її складові, а директор закладу, 
Калашнік Валентина Іванівна, є активним 
учасником творчої лабораторії керівників 
опорних шкіл. 

У арсеналі творчих здобутків даного 
комплексу успішна реалізація науково-
методичної проблеми щодо побудови системи 
родинно-шкільного виховання, що сприяє 
відродженню кращих традицій національної 
освіти, формує творчу особистість, створює 
сприятливу виховну атмосферу і відповідає 
сучасним потребам українського 
державотворення.  

Щоденна практична діяльність, необхідність 
вирішення нагальних педагогічних проблем 
сучасної школи дедалі більше спонукають 
суспільство звертатись до спадщини В.О. 
Сухомлинського. 

Прогнозуючи сьогодні перспективи 
обласної творчої лабораторії щодо творчого 
впровадження ідей великого педагога, 
передбачаємо цікаву плідну роботу з 
першоджерелами. Вивчення так би мовити 
«живого матеріалу» (книг контролю, шкільної 
документації, наукових праць) 
В.О.Сухомлинського для керівників шкіл є 
неоціненним скарбом для збагачення власного 
педагогічного і управлінського досвіду.  

Постійне повернення до Сухомлинського 
дає змогу знайти відповіді на актуальні питання, 
що стосуються виховання і розвитку здібностей, 
обдарувань учнів, громадянського, 
патріотичного, морально-етичного виховання, 
проблеми управління сучасною школою.  

Поглибити відомості про досвід і традиції 
Павлиської школи, особистість Василя 
Сухомлинського допоможуть «Читання в колі», 
які плануємо запровадити у практику роботи 
творчої лабораторії з наступного року. Нічого 
нового не пропонується, просто передбачається 
колективне осмислене (переосмислене) читання 
творів і праць Василя Олександровича, адже, як 
засвідчує досвід, кожне наступне прочитання 
його думок і порад дає на одне і те ж запитання 
різні відповіді і висвітлює різне бачення однієї 
проблеми різними людьми. 

Думаю, таке читання в колі буде початком 
нових креативних напрацювань і відкриттів в 
діяльності керівників навчальних закладів 
області, оскільки саме принцип доведення будь-
якого творчого задуму до логічного плідного 
результату, як ознака креативності, і була 
притаманна великому педагогу, керівнику, 
науковцю В.О. Сухомлинському. 
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ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У 
ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Вікторія ХИТРА (Кіровоград) 
У статті розглянуто проблему розуміння відповідальності особистості на основі аналізу педагогічної спадщини 

В.О.Сухомлинського, яка спирається на гуманістичні принципи виховання. 
Ключові слова: особистість, відповідальність, відповідальність особистості, моральні якості. 
В статье рассмотрена проблема понимания ответственности личности на основе анализа педагогического наследия 

В.А.Сухомлинского, которое основывается на гуманистических принципах воспитания.  
Ключевые слова: личность, ответственность, ответственность личности, моральные качества.  

Актуальність дослідження. На сучасному 
етапі розвитку людства таке поняття як 
«відповідальність» проникає в усі сфери 
життєдіяльності людини. Людина повинна 
відповідально ставитися до всього, що вона 
робить в житті, до всього, що вона створює і чим 
живе. Відповідальною повинна бути особистість, 
в першу чергу, перед собою для отримання 
певних знань та реалізації їх у процесі 
життєдіяльності.  

Поняття «відповідальність» цікавило 
багатьох філософів, психологів, соціологів, 
педагогів. Не обійшло воно стороною й 
видатного педагога-гуманіста всіх часів – Василя 
Олександровича Сухомлинського. Вся 
педагогічна творчість педагога спрямована на 
формування гармонійно й всебічно розвиненої 
особистості, в якому значне місце відводиться 
вихованню в учнів почуття обов’язку й 
відповідальності. У своїх творах 
В.О.Сухомлинський приділяв багато уваги такій 
особистісній якості як «відповідальність», 
вважаючи її засадою моральності людини-
колективіста та рушійною силою, яка об’єднує 
людей у колективі. 

Василь Олександрович, спрямовуючи свою 
діяльність на виховання молодших поколінь, 
пропагував ідеї гуманізму, які були спрямовані 
на виховання поваги до людини, формування в 
неї гідності, людяності, чуйності, обов’язку й 
відповідальності. Всі види виховання, які автор 
зображує в своїх творах (моральне, естетичне, 
сімейне, шкільне, трудове, громадянське, 
комуністичне та ін.), пройняті необхідністю 
формування у вихованців почуття обов’язку й 
відповідальності перед самими собою, друзями, 
батьками, вчителями, колективом, суспільством, 
Батьківщиною. Без цього виховання не буде 
успішним. На життєвих прикладах, доступно і 
невимушено доводить нам педагог велике 
значення виховання відповідальності у 
молодших поколінь. 

Досліджуючи проблему «відповідальності», 
нам доцільно звернутися до ідей цього видатного 
педагога, скористатися його досвідченими 

порадами та рекомендаціями. Цим визначається 
актуальність нашого дослідження. 

Аналіз стану дослідження проблеми. 
Дослідженню педагогічної спадщини й 
провідних ідей В.О.Сухомлинського присвячено 
багато праць вчених (М.Антонець, Л.Бондар, 
М.Боришевський, В.Галузяк, Н.Дичек, В.Кузь, 
Н.Сметанський, О.Сухомлинська та ін.).  

Для нашого дослідження доречно цілісно та 
системно розглянути праці видатного педагога, 
ретельно й об’єктивно їх проаналізувати та 
узагальнити всі думки щодо визначення поняття 
«відповідальності» та її ролі у вихованні 
молодших поколінь. Найдоречніше розглянути 
такі його праці: «Проблеми виховання всебічно 
розвиненої особистості», «Духовний світ 
школяра», «Методика виховання колективу», 
«Як виховати справжню людину», «Сто порад 
учителеві», «Серце віддаю дітям», «Народження 
громадянина», «Листи до сина», «Павлиська 
середня школа», «Розмова з молодим 
директором», «Батьківська педагогіка».  

Метою статті є розкрити основні ідеї 
В.О.Сухомлинського щодо проблеми 
формування відповідальності особистості на 
основі аналізу його педагогічної спадщини.  

Основними завданнями даної роботи є 
з’ясувати й узагальнити зміст поняття 
«відповідальність» в педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського та охарактеризувати роль 
відповідальності у формуванні особистості. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
багаточисельні педагогічні праці видатного 
вченого-педагога слугують в якості системи 
цінних методичних рекомендацій для вчителів та 
вихователів. Важливим джерелом педагогічної 
творчості В.О.Сухомлинського була класична 
педагогічна спадщина. Він щиро вірив в те, що 
без знання теоретичної спадщини минулих 
століть неможлива висока культура педагогічної 
праці в наш час. Тому в своїх працях він часто 
звертався до творчості Я.Коменського, Ж.Руссо, 
Й.Песталоцці, Ф.Дістервега, Г.Сковороди, 
К.Ушинського, А.Макаренка, М.Пирогова, 
Л.Толстого, В.Бєлінського, М.Чернишевського, 
М.Добролюбова, Т.Шевченка, І.Франка та ін. 
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Але їхні відомі істини він підносив на якісно 
новий, вищий ступінь, підпорядковував їх 
завданням радянської школи. Отже, 
переосмислюючи старі ідеї, він розвивав свої 
власні, нові. 

Вся педагогічна система Василя 
Олександровича була пройнята духом гуманізму 
й побудована на його принципах. Він 
реалізовував ці принципи в своїй педагогічній 
діяльності та впроваджував їх у своїй Павлиській 
школі. Видатний педагог був психологом дитячої 
душі, який тонко розумів думки, почуття й 
турботи дитини. Працюючи директором школи, 
він виховував в учнів працьовитість, чесність, 
гідність, любов до ближнього, відповідальність, 
одночасно показуючи нікчемність аморальних 
вчинків. Він привчав дітей самостійно робити 
вибір в сторону добра й зрікатися зла. 

В.О.Сухомлинський поділяв погляд 
А.Макаренка: якомога більше вимоги до 
людини, але воднораз і якомога більше поваги до 
неї. Письменник вважав, що у вихованні повинні 
бути і повага, і вимогливість; що з самого 
дитинства треба виховувати почуття обов’язку й 
відповідальності перед колективом, народом, 
суспільством, а для цього треба ставити високі 
вимоги до особистості. 

Під «відповідальністю» Василь 
Олександрович розумів інтегральну якість 
особистості, яка органічно поєднує 
громадянськість та совість; яка характеризує 
готовність особистості брати на себе обов’язки й 
виконувати їх. Педагог не тільки розкрив зміст 
цього поняття, але й розробив шляхи його 
формування. Слід зазначити, що 
відповідальність, як педагогічна категорія, 
постійно в центрі уваги педагога, тому що вона 
одна із домінантних. Вона виступає 
особистісною, персональною проблемою, так як 
характеризує здібність людини самостійно 
формулювати моральні обов’язки, вимагати від 
себе їх виконання та виконувати самооцінку й 
самоконтроль. [1, с.27.] 

Великого значення В.О.Сухомлинський 
надавав педагогічній культурі сім’ї. Він вважав, 
що гармонійний та всебічний розвиток 
особистості відбувається при сумісній праці двох 
вихователів – школи та сім’ї. Вони мають діяти 
одностайно, бути однодумцями й мати однакові 
переконання щодо мети, процесу й засобів 
виховання.  

Найголовнішу відповідальність за 
виховання дітей в родині видатний педагог 
покладав на матір, вважаючи її не тільки творцем 
роду людського, але й творцем неповторної 
людської особистості. Він зазначав, що саме від 
материнської мудрості йде сила духу, що 
дисциплінує батька, утверджує в ньому почуття 
благородної відповідальності за сім’ю. Батько ж 
має бути справжнім чоловіком, відповідальним, 

зобов’язаним, повинним, здатним 
дисциплінувати думку, почуття, бажання дітей. 
Його моральний обов’язок і відповідальність – 
бути головним годувальником родини, 
відповідати за дітей та служити Батьківщині [2, 
с.215-220].  

Василь Олександрович не уявляв всебічний 
розвиток людини без виховання моральної 
готовності до батьківства й материнства. Це є 
завданням сім’ї та школи, які мають забезпечити 
повноцінне моральне виховання в роки 
дитинства, отроцтва, ранньої юності. Дуже 
важливу роль він відводив вихованню з самого 
дитинства дійового обов’язку: «Однією з 
визначальних умов морального виховання є 
прагнення до того, щоб кожний наш вихованець 
уже в роки дитинства і раннього отроцтва умів 
брати на себе труд відповідальності, тягар 
обов’язку за життя, здоров’я, душевний спокій, 
благополуччя інших людей; щоб ухиляння від 
труда відповідальності і обов’язку мислилось і 
переживалось людиною як мерзенність» [3, с.87]. 

В.О.Сухомлинський залучав батьків до 
активної участі в житті та навчанні власних 
дітей, маючи на меті організувати дружній 
цілеспрямований батьківський колектив, який би 
продовжував свою роботу поза межами 
батьківських зборів. Раз на чверть у Павлиській 
школі проводилися конференції батьків з 
найважливіших питань виховання дітей. На 
батьків покладалася відповідальність та контроль 
за правильним виконанням домашніх завдань 
(коли завдання виконується того ж дня, коли 
було задано, а в наступні дні повторюється). 
Завдяки плідній обопільній праці вчителів та 
батьків було досягнуто значних результатів 
відносно успішності учнів та продуктивності 
їхньої праці. 

У своїй школі з метою виховання моральної 
готовності до батьківства й материнства педагог 
проводив етичні бесіди про любов і дружбу, 
шлюб, дітонародження, виховання дітей, 
намагаючись, щоб кожна дитина бачила і в сім’ї, 
і в школі приклад свідомої праці й 
відповідальності. 

Під коханням, вчений розумів, перш за все, 
велику відповідальність за людину, а потім вже 
насолоду, радощі. Саме ця відповідальність 
дарує щастя кохання. Найважливішим законом 
виховання має бути те, щоб у школі і родині 
панував дух відповідальності людини за благо, 
щастя, радощі, долю і життя іншої людини. 
Навіть маленька дитина повинна розуміти, що 
кожний її вчинок прямо впливає на духовне 
життя того, хто поруч з нею: батька, матері, 
вчителя, товариша або зовсім чужої людини. В 
своєму «листі до дочки» автор пише: «Кохання 
людське – це висока людська культура. По тому, 
як людина любить, можна зробити 
безпомилковий висновок про те, яка вона 
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людина. Тому що в коханні найбільш яскраво 
виявляється відповідальність за майбутнє нашого 
суспільства, за його моральні підвалини» [2, 
с.251].  

Але В.О.Сухомлинський не мислив любові 
без дружби, вважаючи, що без цього вона буде 
неглибока. Він писав: «Якщо юнак поважає в 
дівчині насамперед людину, якщо він любить у 
ній людину, то ця висока, благородна дружба 
сама по собі так само прекрасна, як і любов. Не 
можна дружбу будувати на статевому потягу; 
любов може бути морально виправдана лише 
тоді, коли закоханих пов’язує міцна дружба. Не 
любов сама по собі надихає моральну чистоту, а 
навпаки – завдяки високій моральності людини 
доступні благородство і краса почуття любові» 
[4, с.395].  

Василь Олександрович називав дружбу й 
товаришування, вірність і відданість у взаєминах 
між членами колективу прекрасною школою 
труда любові. Він виділив закони справжньої 
дружби, згідно з якими – не можна залишати 
друга в біді; треба поділяти з ним і радощі, і 
прикрощі; не треба відвертатися від друга у 
важку для нього хвилину. Педагог свято вірив в 
те, що людина не може бути щасливою, якщо в 
роки отроцтва й ранньої юності не зрозуміла на 
власному досвіді, що найголовніше багатство 
нашого життя – дружба, вірність і відданість 
ідеалам, які об’єднують душі юнаків міцним 
зв’язком. У дружбі він вбачав моральне 
збагачення людини, так як справжні друзі 
пов’язані не дрібними інтересами, а великою 
метою. Дружба необхідна для утвердження в 
самому собі благородства, для того, щоб 
віддаючи сили своєї душі іншій людині, люди 
ставали кращими. Дружба гармонійно поєднує в 
собі віру в людину, вимогливість до неї і 
повинність, що дає щастя духовного спілкування 
з близькою за духом та ідеалами людиною. Чим 
глибша віра в друга, тим вищою має бути 
вимогливість і тим більше людина зобов’язана, 
повинна. [3, с.159].  

Без відданої, вірної, пройнятої почуттям 
обов’язку дружби, як пише вчений, немислимий 
колектив. Найміцніший колектив буде там, де в 
дружбі наявна висока життєва мета, де присутня 
сувора вимогливість і непримиренність до зла, де 
почуття обов’язку й відповідальності тісно 
пов’язане з почуттям сорому. 

Розглядаючи проблему виховання 
колективу, В.О.Сухомлинський наголошував на 
тому, що головна сила, що об’єднує людей у 
колективі, – це піклування людини про людину, 
відповідальність людини за людину, 
відповідальність перед колективом, 
суспільством. Тому вся діяльність колективу має 
бути спрямована на виховання почуття 
відповідальності і піклування про молодшого 

товариша, про старого й немічного та про 
людину, яка потребує повсякденної допомоги [3, 
с.412]. 

Видатний педагог працював над тим, щоб в 
учнів початкових класів формувалися й 
засвоювалися засади моральності людини-
колективіста. Учні повинні самостійно розуміти, 
коли необхідна товариська взаємодопомога, 
співчуття, відповідальність за доручену справу. 
Ці почуття, як правило, охоплюють весь 
колектив і вчинки також носять колективний 
характер [3, с.264-265].  

У колективі Василь Олександрович вбачав 
рушійну силу, яка разом з навчанням і працею, 
сприяє формуванню відповідальності 
особистості. Він також зазначав, що 
відповідальність перед колективом тісно 
переплітається з відповідальністю перед власною 
совістю: «Там, де немає відповідальності перед 
колективом, людина не знає голосу власної 
совісті. Відчуваючи відповідальність перед 
собою, людина гостріше розуміє, переживає 
норми й правила, які ставить перед нею 
колектив» [5, с.303]. 

У своїй праці «Народження громадянина» 
на життєвому прикладі автор показує вплив 
колективу й совісті на вчинки людини, коли 
колгоспник, який не врятував з річки хлопця, що 
тонув, не витримавши осуду колективу та 
докорів сумління, покінчив життя самогубством. 
Він підкреслює те, що, якщо дитині стає соромно 
самій перед собою за свій осудливий вчинок, 
якщо вона прагне стати краще, ніж є, тоді ми 
бачимо наслідки нашої виховної роботи [5, 
с.303]. 

Однією з найважливіших закономірностей 
виховання колективу, за словами 
В.О.Сухомлинського, є єдність громадянської 
відповідальності за самого себе і за інших, за все, 
що робиться навколо. Це об’єднує учнів різного 
віку в трудову, інтелектуальну, ідейну єдність. 
Якщо є така відповідальність, то 
загальношкільний колектив можна надихнути 
високою ідеєю, благородною працею. 

Вагоме місце в педагогічній діяльності 
В.О.Сухомлинського відводиться праці на благо 
колективу, суспільства, народу. Педагог вбачає в 
праці не тільки засіб виховання, а суть і сенс 
життя колективу й особистості. Вчений не 
мислить ні морального, ні фізичного, ні 
естетичного, ні розумового виховання без праці. 
Також, без праці, як він зазначає, не може 
існувати колектив, бо тільки коли людина віддає 
фізичні й духовні сили для інших, можливі 
відносини обов’язку, вимогливості, 
відповідальності [3, с.612]. 

Василь Олександрович виховував в учнів 
повагу до праці, до людей праці, вважаючи, що 
на цій основі утверджується повага до самого 
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себе. Перед школярами завжди ставилася певна 
громадянська мета і вони, долаючи труднощі, 
переживали колективне почуття радості у зв’язку 
з боротьбою та перемогою. Ця радість, радість 
творення була самовихованням і сприяла 
формуванню почуття відповідальності. В своїй 
праці «Народження громадянина» автор 
зазначає: «Якщо 12-річна людина бачить 
квітучий сад, посаджений власними руками, вона 
переживає ні з чим не порівнянне почуття 
гордості; вона вимірює пройдений життєвий 
шлях матеріальними цінностями, створеними для 
людей. І чим глибше це почуття, тим свідомішою 
є громадянська відповідальність перед людьми» 
[5, с.445].  

В.О.Сухомлинський відчайдушно привчав 
своїх вихованців самовіддано любити власну 
Батьківщину. Обов’язком кожного громадянина 
він вважав моральну відповідальність за все, що 
робиться на рідній землі, непримиренність до 
недоліків, гаряче прагнення боротися за розквіт, 
велич і могутність Вітчизни. А завданням 
вихователя – відкрити перед кожним вихованцем 
всі джерела, якими живиться могутнє почуття 
любові до Батьківщини. [3, с.133-146]. 

Висновки з даного дослідження. 
Проведений нами аналіз творів 
В.О.Сухомлинського дозволяє зробити висновок, 
що проблема «відповідальності» є дуже 
актуальною в творчості педагога. Вона виступає 
важливим регулятором поведінки людей у 
суспільстві. Почуття відповідальності 
формується у взаємозв’язку із почуттями 
громадянськості, патріотизму, обов’язку, а також 
почуттям прекрасного й піднесеного. Воно може 
сформуватися лише в колективі, навчанні й 

праці, а також виступає невід’ємною частиною 
дружби та любові. Видатний педагог показує на 
різноманітних прикладах, як засобами 
довірливих бесід, порад, настанов він виховував 
почуття відповідальності в учнів його 
Павлиської школи. 

Зараз, коли актуальність формування 
почуття відповідальності в системі виховання 
молодших поколінь не викликає сумніву, 
далекоглядні погляди Василя Олександровича на 
цю проблему стають особливо цінними й 
значущими. Ми вважаємо, що це питання є дуже 
важливим, оскільки детальне його вивчення 
дозволить підготувати вчителів до реалізації ідей 
видатного педагога. 
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СТИМУЛЮВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО Й ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОРОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ  

ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Ольга ХУДЕНКО (Херсон) 

У статті розглянуто проблему стимулювання особистісного й професійного саморозвитку вчителів у контексті 
педагогічних поглядів В. Сухомлинського. 

Ключові слова: особистісний і професійний саморозвиток, стимулювання, передовий педагогічний досвід, 
самовдосконалення, самоактуалізація.  

В статье рассмотрена проблема стимулирования личностного и профессионального саморазвития учителей в 
контексте педагогических взглядов В. Сухомлинского. 

Ключевые слова: личностный и профессиональный саморазвитие, стимулирование, передовой педагогический опыт, 
самосовершенствование, самоактуализация. 
Процеси, що відбуваються в українському 

освітньому просторі висувають усе більш нові 
вимоги до педагогічної професії, зокрема 
особистості вчителя. Сьогодні педагог не може 
обійтися без постійного збагачення та оновлення 
свого професійного потенціалу, розкриття 

власного неповторного «Я», здатності 
адаптуватися до нових умов діяльності. Це 
можливо завдяки особистісному й професійному 
саморозвитку вчителя, тобто осмислення 
людиною своїх індивідуальних та професійних 
якостей і їх збагачення через включення у 
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фахову діяльність. Звичайно, що саморозвиток 
залежить, у першу чергу, від учителя, проте 
досить часто такий процес потребує 
стимулювання.  

Проблема стимулювання, мотивації 
особистісного та професійного розвитку / 
саморозвитку вчителя є дотичною до діяльності 
кожного керівника освітнього закладу, 
менеджера освіти та безпосередньо самого 
педагога. Сучасна педагогіка, зокрема освітній 
менеджент має значні напрацювання у цьому 
напрямі, що втілюється не лише у розробці 
інноваційних методів, технологій такого 
процесу, але й повернення до «добре забутого 
старого» – переосмислення досвіду видатних 
учителів-новаторів, успішних управлінців 
освітніх закладів. У цьому контексті актуальним 
є звернення до практичного досвіду організації 
стимулювання особистісного і професійного 
саморозвитку вчителів у Павлиській середній 
школі, яку протягом 22 років очолював видатний 
український педагог Василь Олександрович 
Сухомлинський.  

Особистісний і професійний саморозвиток 
педагогів був об'єктом наукових розвідок 
зарубіжних учених, зокрема Н. Кузьміної, 
Г. Маралова, Л. Мітіної, В. Сластьоніна та ін. За 
останні роки проблему стимулювання 
особистісного й професійного саморозвитку 
педагогів досліджували такі вітчизняні науковці, 
як: Ю. Колодницька, С. Кубрак (професійний 
саморозвиток майбутнього вчителя 
гуманітарного профілю), Л. Литвинюк, 
В. Нестерчук, Ю. Палеха, В. Сидоренко 
(професійно-особистісне зростання вчителів), 
Ю. Сліпіч (професійний розвиток педагогів 
позашкільних навчальних закладів художньо-
естетичного профілю) та ін.  

Педагогічний доробок В. Сухомлинського, 
його життєвий та професійний шлях вивчали 
багато як зарубіжних, так і вітчизняних учених: 
М. Богуславський, А. Богуш, І. Бех, І. Зязюн, 
М. Мухін, В. Риндак, О. Сараєва, 
М. Сметанський, О. Сухомлинська та ін.  

Мета статті полягає у розгляді проблеми 
стимулювання особистісного і професійного 
саморозвитку вчителів на основі педагогічних 
ідей та досвіду В. Сухомлинського.  

В. Сухомлинський у «Розмові з молодим 
директором школи» писав, що справжнього 
вчителя можна уявити собі тільки в постійному 
самовдосконаленні [8].  

Особистісний і професійний розвиток та 
самовдосконалення спеціаліста – це 
найнеобхідніша умова успішної, ефективної 
діяльності. Такий процес розширює можливості 
педагога в удосконаленні себе як особистості, 
так і професіонала. Фахова діяльність учителя 

нерозривно пов'язана з потребою в 
особистісному й професійному саморозвиткові.  

Сучасні українські дослідники, зокрема 
О. Колодницька, С. Кубрак, розуміють 
професійний саморозвиток майбутнього вчителя 
гуманітарного профілю як складний, 
багатогранний, неперервний, свідомий процес, 
спрямований на становлення, інтеграцію та 
реалізацію у педагогічній діяльності професійно 
значущих особистісних рис, професійних знань, 
умінь і навичок [3; 4]. Л. Василенко, І. Василенко 
визначають особистісно-професійний 
саморозвиток як «безперервний, 
цілеспрямований процес особистісного й 
професійного вдосконалення, заснований на 
взаємодії внутрішньо значущих і активно творчо 
сприйнятих зовнішніх факторів та спрямований 
на підвищення рівня професіоналізму, розвитку 
професійно значущих якостей, акумулювання 
педагогічної майстерності, досвіду, знань, умінь, 
норм та цінностей; процес, в якому особистість є 
суб’єктом розвитку, яка володіє стратегіями 
розв’язання нових завдань щодо творення нею 
себе, свого внутрішнього світу та реалізує їх у 
професійній діяльності» [2]. 

Таким чином, саморозвиток – це свідома 
практична діяльність, направлена на повну 
реалізацію людиною себе як особистості та 
професіонала.  

Професійний саморозвиток педагога 
поєднує у собі, на думку В. Сластьоніна, два 
компоненти: зовнішні умови (педагогічний, 
учнівський колективи, стиль керівництва 
навчальним закладом, вільний час тощо) та 
внутрішні здібності (потреби і мотиви, цінності, 
цілі, засоби) [7]. Зовнішнє створює середовище 
для саморозвитку, а внутрішнє або особистісне 
забезпечує реалізацію, рух, бажання, потребу до 
розвитку, створює особистісний сенс 
професійного саморозвитку. 

Основними ознаками особистісного й 
професійного саморозвитку, на нашу думку, є 
такі:  

 перебудова, якісні зміни як особистості, 
так і діяльності; 

 здатність розуміти та використовувати 
потенціал освітнього середовища для власного 
особистісного й професійного розвитку; 

 оновлення власного професійного 
досвіду, усталеної системи дій та операцій; 

 посилення вимогливості до себе, своєї 
педагогічної діяльності. 

Рушійною силою особистісного й 
професійного саморозвитку педагога є 
мотивація: прагнення відповідати певному 
«ідеалу» вчителя, потреба в самоактуалізації, 
самовдосконаленні, необхідність кар’єрного 
зростання. Професійний саморозвиток може 
відбуватись у трьох напрямах: самоствердження, 
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самовдосконалення та самоактуалізації, які 
знаходяться у певній ієрархічній залежності. 
Самоствердження – це бажання та готовність 
досягнення певної мети, необхідною умовою 
якого є цілісне уявлення педагога про навчально-
виховний процес та розуміння свого місця, 
позиції в ньому. Самовдосконалення передбачає 
бажання досягнення більш високих ідеалів, 
підвищення фахової майстерності, набуття 
певних особистісний якостей. Це постійна 
робота над собою з метою підвищення 
ефективності діяльності, зростання себе як 
професіонала. Самоактуалізація – найбільш 
широке поняття та найвищий рівень 
саморозвитку. На думку Г. Маралова, на етапі 
самоактуалізації «самовдосконалення стає 
постійною та щоденною дією, у ході якої людина 
реалізує себе повністю, розуміє сенс життя та 
праці, об’єктивно досягає суспільно визнаних 
результатів» [6, с. 211]. 

Г. Маралов, Л. Мітіна, В Сластьонін 
уважають що особистісний і професійний 
саморозвиток хоч і спричинений внутрішніми 
мотивами особистості, проте потребує 
цілеспрямованого завнішнього впливу, тобто 
стимулювання.  

У «Білій книзі освіти України» 
наголошується на необхідності організації 
процесу безперервного професійного розвитку / 
саморозвитку фахівця, зокрема визначені основні 
складові такого процесу. До них зараховано: 
визначення вимог у термінах компетентностей, 
які висуваються до певного виду професійної 
діяльності; діагностування якостей 
(компетентностей), що їх має конкретна особа; 
визначення напрямів і шляхів розвитку / 
саморозвитку, виходячи з бажаного результату і 
наявних якостей, сформульованих у термінах 
компетентностей; складання програми розвитку / 
саморозвитку для конкретної особи; визначення 
форм і засобів реалізації програми; реалізація 
програми; оцінювання (діагностування) 
отриманих результатів на кожному етапі 
розвитку / саморозвитку; внесення коректив у 
поточний перебіг подій; оцінювання загальних 
результатів виконання програми, за необхідності, 
її коригування чи заміна; визначення нових 
перспектив і напрямів розвитку / саморозвитку 
[1].  

Стимулювання особистісного й 
професійного саморозвитку педагога вимагає 
цілеспрямованого впливу на вчителя шляхом 
використання комплексу форм, методів, засобів, 
зорієнтованих на активізацію особистісних та 
професійно важливих якостей учителя, його 
знань, умінь, навичок.  

На думку Л. Литвинюк, проблема 
стимулювання професійного зростання вчителів 
має розглядатися у трьох аспектах: 
психологічному, оскільки ефективність процесу 

стимулювання особистості залежить від 
урахування її потреб і мотивів діяльності, а 
також спричинює зміни в мотиваційному полі; 
педагогічному, бо мета використання стимулів 
полягає в тому, щоб викликати позитивні зміни в 
поведінці та діяльності вчителя; соціальному, 
тому що стимулювання покликане підвищити 
продуктивність праці сучасного педагога в нових 
соціально-економічних умовах [5, с. 6]. 

Стимулювання особистісного й 
професійного саморозвитку може мати різні 
форми вираження: увага до особистості, аналіз 
відвіданого уроку, участь у фахових конкурсах, 
тренінги, створення ситуацій успіху, 
популяризація передового педагогічного досвіду, 
доручення більш складних завдань, залучення до 
науково-дослідницької, інноваційної діяльності 
тощо.  

У Павлиській середній школі стимулювання 
особистісного й професійного саморозвитку 
педагогів відбувалося через взаємовідування та 
аналіз уроків (системи уроків), 
взаємовідвідування шкіл, залучення педагогів до 
участі у семінарах, конференціях, педагогічних 
читаннях, розробку індивідуальних методичних 
матеріалів, вивчення, узагальнення та поширення 
передового педагогічного досвіду.  

Взаємовідвідування та аналіз уроків 
(виховних заходів) передбачає можливість 
перенесення кращих форм, методів роботи 
одного педагога в практику діяльності інших, 
надихає вчителя на пошук нових методів 
навчання, виховання, спонукає до творчої 
ініціативи і є потужним стимулом професійного 
й особистісного розвитку. Порівняння власного 
досвіду з досвідом колег дає можливість 
критично оцінити різні варіанти досягнення 
мети. Василь Олександрович постійно відвідував 
уроки учителів з різним досвідом роботи, 
уважав, що треба відвідувати не менше двох 
уроків щодня, адже від «повсякденного 
вдосконалення уроку, що відбувається завдяки 
вдумливому аналізу керівників, залежить 
культура всього педагогічного процесу в школі. 
Від уроку йдуть десятки непомітних на перший 
погляд ниточок до позакласної роботи, до 
самовиховання школярів, до індивідуальної 
творчої лабораторії вчителя, до обміну досвідом, 
до роботи педагогічного колективу з батьками» 
[8, с. 577].  

Важливим при цьому було створення 
сприятливого психологічного мікроклімату, 
ситуацій успіху. «Відвідуючи, аналізуючи урок, 
даючи поради вчителеві, ніколи не прагніть до 
безапеляційності. Розкладаючи по поличках усе, 
що ви побачили на уроці (це потрібно робити), 
не вдавайтеся до категоричного поділу речей на 
чорне і біле, а розмірковуйте разом з учителем, 
діліться з ним своїми роздумами і сумнівами» 
[8, с. 476]. 
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Важливим аспектом стимулювання 
особистісного й професійного саморозвитку 
вчителів В. Сухомлинський уважав дослідницьку 
діяльність педагогів. Дослідницька діяльність 
учителів була спрямована на актуальні проблеми 
педагогіки та психології. Так, наприклад, вчителі 
опрацьовували питання навчально-виховного 
процесу, зокрема: активізація процесів мислення 
учнів під час вивчення нового матеріалу, 
виховання почуття особистої честі й достоїнства 
у школярів середнього віку, діти з 
уповільненими процесами мислення тощо. Ось 
як В. Сухомлинський радив у книзі «Розмова з 
молодим директором школи»: «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» [8, с. 471].  

Робота з літературою педагогічного, 
психологічного, філософського, методичного 
спрямування є досить традиційною формою 
стимулювання особистісного й професійного 
саморозвитку, але з часом не втрачає своєї 
актуальності. У Павлиській середній школі 
існував культ книги. Обговорення серед учителів 
тієї чи іншої книги переростало у конструктивні 
дискусії, обмін думками, своєрідні «круглі 
столи». «Логіка наших подорожей у світ книжок 
веде до того, що в усіх нас виникають думки про 
те, як краще виховати молоде покоління, як 
долати численні труднощі в нашій роботі» 
[8, с. 470]. У закладі проводилися вечори науки і 
техніки, кожен з яких був присвячений окремій 
темі. Такі заходи В. Сухомлинський уважав 
«великим стимулом, що збагачує інтелектуальну 
атмосферу шкільного життя» [8, с. 483].  

Стимулювання професійного саморозвитку 
педагогів у Павлиській школі відбувалося через 
вивчення, узагальнення та поширення 
передового педагогічного досвіду. Василь 
Олександрович уважав: «Сутність керівництва 
сучасною школою полягає в тому, щоб у важкій 
справі виховання на очах учителів створювався, 
визрівав і утверджувався кращий досвід, який 
втілює в собі передові педагогічні ідеї» [9, с. 11].  

Однією з перешкод у особистісному й 
професійному саморозвитку В. Сухомлинський 
уважав брак вільного часу, основні причини 
якого полягають у перевантаженості вчителя. 
Видатний педагог акцентував на тому, що 
«учитель протягом тижня може бути зайнятий 
після уроків не більше як два дні (методична 
робота, педагогічна рада, позакласна робота) 
[8, с. 468].  

Стимулювання особистісного й 
професійного саморозвитку вчителя покликане 
змінити усталену мотиваційну сферу педагога, 
зацікавлення своєю професією, бажання змін. 

Узявши до уваги сучасні тенденції в освіті, 
зокрема перехід від масово-репродуктивних 
форм і методів навчання до індивідуально-
творчих, особистісно зорієнтованих програм, 
методик навчання, найбільш доречним для 
особистісного і професійного саморозвитку 
вчителів, уважаємо, створення індивідуальних 
траєкторій, маршрутів, програм такого процесу. 
Вони мають бути спрямовані на стимулювання 
означеного процесу через залучення педагогів до 
різних форм підвищення кваліфікації протягом 
курсової, міжкурсової та самоосвітньої 
діяльності та побудована на принципах 
диференціації, індивідуалізації, співробітництва. 
Їх мета полягає у підвищенні професійної 
компетентності педагогів, творчому 
саморозвитку індивідуальності вчителя через 
залучення педагога до участі в обласних творчих 
групах, відвідування майстер-класів, науково-
практичних та науково-методичних конференцій, 
семінарів, педагогічних читань, засідань 
«круглих столів» тощо.  

Однією з ефективних форм стимулювання 
особистісного і професійного саморозвитку 
педагогів є відвідування тренінгів особистісного 
й професійного зростання. Вони дають 
можливість свідомо переглянути сформовані 
стереотипи і вирішити свої особисті проблеми.  

Таким чином, стимулювання професійного й 
особистісного саморозвитку педагога 
спрямоване на мотивацію до самопізнання себе 
та своєї діяльності, проектування, створення 
певної стратегії зростання себе як фахівця й 
особистості. Саморозвиток сприяє 
встановленню, удосконаленню індивідуального 
стилю професійної діяльності, дозволяє 
осмислити себе як професіонала.  

Перспективним напрямом подальшої 
розробки досліджуваної проблеми є створення та 
апробація програми особистісного і 
професійного розвитку педагогів.  
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ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ 
ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ  ІЗ 

РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ 

Олена ЧЕБОТАРЬОВА (Київ) 
У статті розкрито особливості організації трудового виховання дошкільників із розумовою відсталістю у 

спеціальних дошкільних закладах. Охарактеризовано зміст  трудового виховання за роками навчання.  
Ключові слова: трудове виховання, розумово відсталі дошкільники, корекційна спрямованість трудової діяльності. 
В статье раскрыто особенности организации трудового воспитания дошкольников с умственной отсталостью. 

Охарактеризовано содержание трудового воспитания по годам обучения.  
Ключевые слова: трудовое воспитание, умственно отсталые дошкольники, коррекционная направленность трудовой 

деятельности.  
Труд становится великим воспитателем, 

когда он входит в духовную жизнь наших 
воспитанников, даёт радость дружбы и 
товарищества, развивает пытливость и 
любознательность, рождает волнующую 
радость преодоления трудностей, открывает 
всё новую и новую красоту в окружающем мире, 
пробуждает первое гражданское чувство – 
чувство созидателя материальных благ, без 
которых невозможна жизнь человека. 

В.Сухомлинский. 
Одним із основних шляхів розвитку 

особистісних цінностей дошкільників з 
розумовою відсталістю є включення їх у 
продуктивні  види діяльності, усвідомлення 
способів виконання трудових завдань. За 
твердженням видатного педагога Василя 
Олександровича Сухомлинського, творча праця 
приносять дитині задоволення, є засобами її 
самореалізації. Включення дитини у трудову 
діяльність допомагає підвищити ефективність її 
виховання, забезпечити основу для вироблення 
інтересу до праці, бажання працювати [1].  

Формування моральних цінностей 
відбувається  насамперед у процесі трудового 
виховання, яке є важливим засобом 
особистісного розвитку дітей дошкільного віку з 
розумовою відсталістю і спрямоване на 
формування у дітей насамперед інтересу до 
трудової діяльності, ціннісного ставлення до 
праці та людей праці. Трудове виховання сприяє 
розвитку у розумово відсталої дитини 

відповідальності, наполегливості, 
дисциплінованості [2]. 

Значна увага приділялась трудовому 
вихованню дітей з розумовою відсталістю 
відомими вченими від початку створення 
спеціальних закладів освіти (Л.С.Виготський, 
О.М.Граборов, Г.М.Дульнєв, В.І.Бондар, І.Д.Бех, 
Н.П.Павлова, Б.І.Пінський, Ж.І.Шиф, 
В.Ю.Карвяліс, С.Л.Мирський, Г.М.Мерсіянова, 
К.М.Турчинська, О.П.Хохліна та ін.). 

Основна увага науковців була спрямована 
на ефективну організацію трудової діяльності 
учнів у спеціальній школі. Фундаментальні 
психолого-педагогічні дослідження останніх 
десятиліть доводять значні можливості 
корекційного впливу трудового виховання та 
навчання на розвиток пізнавальної, емоційно-
вольової, особистісної сфер розумово відсталої 
дитини за умов спеціальної організації 
навчально-виховного процесу (О.М.Граборов, 
Г.М.Дульнев, В.Ю.Карвяліс, Н.П.Павлова, 
К.М.Турчинська, Г.М.Мерсіянова, О.П.Хохліна 
та ін.).  

Втім, незначна низка досліджень у галузі 
корекційної педагогіки присвячена трудовому 
вихованню та навчанню дошкільників із 
порушеннями інтелектуального розвитку 
(С.І.Давидова, Е.К.Гульянц, Л.В.Каліннікова, 
Н.Г.Морозова, Н.Д.Соколова, 
О.П.Гаврилушкіна), в яких розглядаються 
особливості ставлення до праці дітей 
дошкільного віку і запропоновані оригінальні 
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прийоми і методи активізації інтересу до 
трудової діяльності.  

Важливою передумовою становлення 
системи дошкільного виховання дітей з 
розумовою відсталістю в Україні були 
дослідження науковців та практиків, спрямовані 
на розробку науково-методичного змісту 
дошкільної ланки спеціальної освіти 
(К.М.Турчинська, Д.І.Шульженко, 
А.Г.Обухівська, О.Л.Кучерук, Б.А. Сермеєв, 
К.В.Щербакова та ін.) [3].  

Було обґрунтовано, що саме у процесі 
трудового виховання відбувається ефективне 
засвоєння суспільного досвіду, формуються 
уявлення про навколишній світ, знаряддя праці, 
взаємовідносини із однолітками та дорослими, 
засвоюються необхідні форми спілкування, 
розвиваються творчі здібності, формується 
життєва компетентність дитини. 

Дошкільна освіта дітей з розумовою 
відсталістю ґрунтується на розумінні трудового 
виховання як процесу соціалізації, що 
здійснюється у результаті засвоєння дитиною 
знань, умінь та навичок, значущих для себе і 
найближчого оточення [4]. 

Проведене нами експериментальне 
дослідження засвідчує, що розумово відсталі 
дошкільники, як правило, безпорадні в 
самообслуговуванні (не вміють вдягатися, 
роздягатися, користуватися туалетом, мити руки, 
вмиватися, їсти тощо), не виконують трудові 
доручення (допомогти у прибиранні приміщення, 
накрити стіл, полити квіти), у них несформовані 
передумови трудової діяльності. Предметні дії у 
розумово відсталих дітей характеризуються 
несформованістю і недосконалістю. Разом з тим, 
опанування елементів трудової діяльності має 
важливе значення для пізнавального та 
особистісного розвитку дитини. Вказані 
прогалини розвитку пояснюються відсутністю 
ранньої корекційно-педагогічної допомоги 
фахівців, недосконалою організацією трудового 
виховання у спеціальних дошкільних закладах.  

Реалізація змісту трудового виховання у 
спеціальних дошкільних закладах відбувається 
завдяки розробленому в лабораторії 
олігофренопедагогіки Інституту спеціальної 
педагогіки НАПН України та впровадженому в 
практику Комплексу програмно-методичного 
забезпечення, що складається з програми, 
методичних рекомендацій та дидактичного 
матеріалу з трудового виховання розумово 
відсталих дітей дошкільного віку 
(О.В.Чеботарьова) [5].  

У процесі трудового виховання діти 
отримують не тільки первинні трудові знання, 
уміння та навички, а й збагачуються духовно, 
набувають необхідних якостей поведінки в 
соціумі, внаслідок чого відбувається 

усвідомлення свого соціального Я і формування 
внутрішньої позиції.  

Отже, зміст програми з трудового виховання 
дошкільників з розумовою відсталістю у 
спеціальному дошкільному закладі розроблено з 
урахуванням особистісно-зорієнтованої 
парадигми спеціальної освіти, яка забезпечується 
через цілісний, інтегральний підхід до розвитку 
розумово відсталої дитини у процесі трудової 
діяльності, створення сприятливих умов для 
трудової активності дітей, посилення уваги 
корекційно-розвивальному впливу на 
особистість у процесі трудової діяльності.  

У програмі з трудового виховання 
передбачено реалізацію наступних  освітніх 
завдань: виховання у дітей позитивного 
ставлення до праці дорослих, бажання надавати 
їм посильну допомогу; формування навичок 
трудової діяльності, їх постійне удосконалення; 
виховання звички до трудових зусиль, готовності 
брати посильну участь у праці; формування у 
дітей позитивної взаємодії у процесі праці, 
виховання колективізму, взаємодопомоги, 
вміння доводити почату працю до кінця. 
Корекційно-розвивальні завдання передбачають 
розвиток пізнавальної сфери дитини (розвиток 
сприймання, уявлень, розумових дій аналізу, 
порівняння, класифікації, узагальнення, пам’яті, 
мислення, мовлення), загальної та дрібної 
моторики, просторового орієнтування, 
саморегуляції поведінки. 

Реалізація змісту трудового виховання 
відбувається у таких видах трудової діяльності: 
самообслуговування, господарсько-побутова 
праця, праця в природі та ручна праця. Програма 
розрахована на 4-річний термін навчання дітей 
віком від 3-4 до 7-8 років, зміст згруповано за 
роками навчання.  

На першому році навчання основна увага 
спрямовується на формування у дітей 
найдоступніших життєво-практичних умінь, 
опанування якими необхідно для прояву 
самостійності дітей у різних побутових 
ситуаціях. Дошкільників навчають базовим 
навичкам самообслуговування (їхня 
автоматизація не передбачається, але по 
можливості відбувається формування окремих, 
найпростіших дій, наприклад взяття й утримання 
різних предметів - ложки, чашки, зубної щітки й 
ін.). Також дітей навчають елементарній 
господарсько-побутовій праці в рамках 
повсякденної діяльності. Формування культурно-
гігієнічних навичок проходить не лише в рамках 
спеціально організованих занять, але і у 
повсякденному житті, під час виконання 
режимних моментів. Дітей навчають звертати 
увагу на свій зовнішній вигляд, опанувати 
способами приведення його в порядок, засвоїти 
конкретну послідовність дій для виконання тих 
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чи інших навичок. Основними методами 
навчання є демонстрація окремих дій, спільні дії, 
дії за інструкцією. 

Змістом другого року навчання 
передбачено навчання самообслуговуванню та 
елементарній господарсько-побутовій праці, 
спрямованих на підвищення самостійності дітей 
у типових побутових ситуаціях; формування 
початкових умінь праці в природі в процесі 
повсякденної діяльності. Значна увага 
приділяється розвитку в дітей аналізуючого 
спостереження, порівняння, узагальнення, 
сенсорного досвіду, удосконаленню 
пізнавальних процесів сприймання, пам’яті, 
мислення, уваги, зв’язного мовлення, 
особистісному зростанню дітей. 

На третьому році навчання трудове 
виховання спрямовується на підвищення 
самостійності дітей у типових побутових 
ситуаціях; закріплення раніше сформованих 
практичних навичок та вмінь; формування в 
дітей початкових умінь та навичок з ручної 
праці, господарсько-побутової праці, праці в 
природі. Заняття з господарсько-побутової праці 
спрямовані на виховання в дітей бажання 
трудитися, виконувати доручення дорослих, 
уміти бачити непорядок й усувати його. 
Дошкільників привчають підтримувати порядок 
у знайомому приміщенні й на знайомій території. 
Праця в природі виступає джерелом яскравих 
вражень, адже дитині надається можливість 
діяти не лише з предметами, а з живими 
об’єктами. Дошкільників навчають під 
керівництвом дорослого доглядати за рослинами: 
кімнатними, садовими, городніми, а також за 
тваринами у живому куточку, розкладати корм у 
годівниці для птахів на ділянці. У процесі 
організації праці в природі важливо формувати 
позитивні якості особистості (працелюбність, 
наполегливість, охайність, любов до природи). 

Основним змістом роботи на четвертому 
році навчання є вдосконалення вмінь з 
основних видів праці, формування яких було 
розпочато на першому-третьому роках навчання, 
скорочення наданої дітям допомоги в процесі 
безпосереднього виконання недостатньо 
засвоєних процедур самообслуговування, 
господарсько-побутової праці, операцій ручної 
праці й праці в природі; формування в дітей 
звички застосовувати наявні в них культурно-
гігієнічні й інші вміння (мити руки, зберігати 
порядок у приміщенні тощо) за власною 
ініціативою; розширення меж самостійності за 
допомогою засвоєння нового програмного 
матеріалу. Значна увага приділяється 
удосконаленню навичок ручної праці, у ході якої 
формуються уміння і навички роботи з папером, 
пластичними та природними матеріалами, 
конструкторами, збагачується емоційна сфера, 
відбувається особистісний розвиток дитини в 

цілому. 
У методичних рекомендаціях висвітлено 

принципи та завдання трудового виховання, 
особливості формування різних видів трудової 
діяльності, основні методичні підходи, а також 
методи та прийоми роботи з розумово 
відсталими дітьми 3-7 років на протязі чотирьох 
років навчання; організацію корекційного 
навчання та виховання з трудової діяльності, 
основні напрямки роботи педагога та батьків 
дитини.  

Особлива увага звертається на формування у 
дошкільників з розумовою відсталістю 
загальнотрудових умінь, тобто вміння 
аналізувати об’єкт праці, планувати його 
виготовлення, організовувати процес власної 
діяльності та здійснювати самоконтроль. 
Засвоєння визначених етапів є необхідною 
умовою та структурними компонентами будь-
якої практичної діяльності [6]. 

Дидактичні матеріали містять корекційно-
розвивальні завдання, інструкційні карти з 
покроковим виконанням трудових дій та 
операцій з ручної праці, опис рекомендованих 
дидактичних ігор, вправи різного рівня 
складності, які стимулюють пізнавальну 
діяльність, розвивають сприймання, мислення, 
пам'ять, мовлення, дрібну та загальну моторику, 
в цілому всі пізнавальні процеси дітей з 
розумовою відсталістю.  

Зазначимо, що трудове виховання 
реалізується не тільки під час занять з основних 
видів праці та виконанні режимних моментів, а й  
передбачає інтегративний зв’язок з іншими 
напрямами розвитку дитини: сенсорним 
вихованням, заняттями з ігрової діяльності, 
ознайомлення з навколишнім світом, 
образотворчої діяльності, фізичного вихованням, 
а також залученням сім’ї до проведення спільних 
виховних заходів (виконання творчих проектів, 
участь у виставках тощо), доцільну організацію 
трудового виховання дитини в домашніх умовах. 

Саме організована трудова діяльність 
дошкільників сприяє формуванню в них 
елементарної готовності до праці, що 
проявляється в позитивному ставленні до 
дорученої діяльності, інтересі до неї, 
зацікавленості в успішному виконанні. Цей 
аспект особливо актуальний у зв'язку з 
підготовкою дітей до шкільного навчання.  

Таким чином, використання в практиці 
роботи спеціальних дошкільних закладів нового 
змісту трудового виховання дошкільників з 
розумовою відсталістю, що передбачає 
організацію та впровадження ефективних 
методів та прийомів роботи, дотримання умов 
реалізації трудової діяльності дітей дозволить 
суттєво посилити корекційне спрямування 
навчально-виховного процесу, зосередити 
педагогічну увагу на особистості дитини як 
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об’єкті процесу виховання. Врахування 
педагогами-вихователями особливостей 
організації основних видів та форм провідних 
видів діяльності дітей сприятиме пізнавальному, 
емоційно-вольовому та особистісному розвитку 
дошкільників з розумовою відсталістю; 
пробуджуватиме в них інтерес до праці, 
сприятиме успішній їх адаптації та соціалізації у 
суспільство.  
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У статті розкриваються ефективні напрями гігієнічного навчання й виховання учнів у досвіді роботи Павлиської 
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средняя школа. 
Постановка проблеми. Здоров’я дітей та 

підлітків є найактуальнішою проблемою 
першочергової важливості, оскільки воно 
визначає майбутнє країни, генофонд нації, 
науковий та економічний потенціал суспільства, 
забезпечує сталий національний розвиток. 
Найефективнішим засобом збереження і 
удосконалення здоров’я виступає здоровий 
спосіб життя – певний образ життєдіяльності 
людини, який ґрунтується на культурних нормах, 
цінностях, формах і способах діяльності, що 
зміцнює здоров’я, сприяє гармонійному 
фізичному, духовному, соціальному розвитку 
людини [2]. 

Серед найважливіших стратегічних завдань 
національних програм «Освіта» («Україна 
ХХІ століття») (1993 р.) [10], «Діти України» 
(1996 р.) [4], Цільової комплексної програми 
«Фізичне виховання – здоров’я нації» (1998 р.) 
[5] визначено всебічний розвиток людини і 
становлення її духовного, психічного та 
фізичного здоров’я. На вирішення проблем 
формування здорового способу життя 

спрямовані окремі положення Закону України 
«Про загальну середню освіту» (1999 р.) [1], які 
вимагають забезпечити не лише збереження і 
зміцнення здоров’я дітей шкільного віку та 
підлітків у навчальному середовищі, а й його 
формування. 

Разом із тим у формуванні здорового 
способу життя дітей і молоді спостерігаються 
істотні недоліки, пов’язані зокрема з 
недосконалістю організації навчально-виховної 
діяльності, проведення відповідних заходів із 
пропаганди й популяризації цінностей здоров’я, 
культивування здорового способу життя. Це 
підтверджується даними медико-педагогічних 
обстежень, за якими по закінченні початкової 
школи у 18% занижені показники здоров’я, а 
«ураженість» сучасних школярів хронічними 
захворюваннями сягнула межі 90 % [6]. 

Одним із напрямів розв’язання проблеми 
формування здорового способу життя школярів є 
вдумливе осмислення, об’єктивна оцінка 
теоретичних і практичних надбань вітчизняної 
педагогічної думки минулих років. 
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Торкаючись сфери формування здорового 
способу життя дітей, не можна оминути 
гігієнічне навчання й виховання, яке є 
невід’ємним складником означеного процесу. 
Цінний педагогічний спадок з питань збереження 
здоров’я учнів залишив В.О. Сухомлинський, 
його турбота про здоров’я вихованців займала 
визначальне місце у побудові навчального-
виховного процесу в Павлиській середній школі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання формування здоров’я дитини у 
педагогіці В. О. Сухомлинського досліджуються 
у вітчизняній педагогіці Н. А. Калініченко, 
В. П. Горащуком, Т. Є. Бойченко, Н. М. Бібік, 
Т. С. Єрмаковою, О І. Петриком, Р. О. Валець-
кою, О. В. Омельченко, О. Я. Савченко та ін.  

Мета статті полягає у вивченні досвіду 
роботи педагога-новатора В. М. Сухомлинського 
у Павлиській середній школі (50-70 рр. ХХ ст.) з 
гігієнічного навчання й виховання учнів.  

Відповідно до мети статті поставлені такі 
завдання:  

 проаналізувати архівні джерела та 
наукові праці з проблеми дослідження; 

 узагальнити теоретичні ідеї та 
практичний досвід В. М. Сухомлинського з 
гігієнічного навчання й виховання учнів у роботі 
Павлиської середньої школи (50-70 рр. ХХ ст.). 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Збереження і зміцнення здоров’я дітей Василь 
Олександрович Сухомлинський визначав для 
себе особисто і для педагогічного колективу як 
домінуюче практичне завдання. У практичній 
роботі Василь Олександрович головним уважав 
піклування про здоров’я дітей, зауважуючи, що 
це найважливіша праця вихователя. Від 
життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє 
духовне життя, розумовий розвиток, міцність 
знань, віра у свої сили. Саме на це зважав 
директор Павлиської середньої школи, 
організовуючи педагогічний процес у 
початкових класах, бо в жодному шкільному віці 
навчальна діяльність настільки не залежить від 
стану здоров’я і фізичного розвитку, як у 
молодшому. 

В. О. Сухомлинський наголошував, що від 
стану нервової системи дитини залежать усі 
якості її особистості – характер, воля, пам'ять, 
розвиток дитини в цілому. Тому, незважаючи на 
різноманітність і важливість завдань, що стояли 
перед вчителями початкових класів Павлиської 
середньої школи, вони зобов’язані були 
пам’ятати, що мають справу з людиною, яка 
переживає бурхливий період становлення 
нервової системи, отже, її слід оберігати від 
небажаних стресових впливів. Вдумливий 
педагог повинен був уважно вивчати кожну 
дитину, її оточення, бо несприятлива атмосфера 
у сім’ї калічить душу, викликає хворобливий 

стан психіки. Особливу увагу Василь 
Олександрович приділяв учням, які вже зазнали 
гірких переживань, щоб усіма силами 
відволікати їх від гнітючих думок, збуджувати 
позитивні емоції.  

Саме тому питання психічного розвитку 
дітей стали предметом широкого обговорення на 
засіданнях психологічної комісії (згодом 
психологічного семінару), яка розпочала свою 
роботу з 14 вересня 1965 року при Павлиській 
середній школі. Роботу її очолив директор 
школи, заслужений учитель УРСР 
В. О. Сухомлинський [11, арк. 2].  

Предметом конкретного аналізу були різні 
теми, наприклад: «Про виховання дітей, 
схильних до правопорушень», «Про збереження 
нервової системи дитини», «Особливості 
темпераментів школярів та їх врахування в 
навчально-виховному процесі», «Здоров’я і 
духовне життя дитини», «Про виховання дітей з 
патологією поведінки і емоцій», «Суть основних 
психічних процесів» та ін. [14, арк. 16]. На 
засіданнях психологічного семінару 
розглядались та обговорювались засоби 
психологічного впливу на учнів, питання 
емоційної культури педагогічного процесу і 
духовних інтересів школярів. Крім цього на 
кожному занятті обговорювалась психологічна 
характеристика на одного з учнів школи, яка 
складалась класним керівником протягом 
довготривалого періоду на основі спостережень і 
досліджень. Не останнє місце у цих 
дослідженнях займали питання сімейного 
виховання [14, арк. 31]. 

Великого значення надавалось правильним 
взаєминам між педагогами й учнями. 
В. О. Сухомлинським наголошувалось на тому, 
що несправедливість завжди приголомшує 
дитину: її нервова система спочатку 
збуджується, а потім загальмовується – настає 
пригнічення, апатія. Порушення взаємин 
«учитель-учень» може бути однією з причин 
захворювань у школярів. Це – шкільні неврози 
або дидактогенії, тобто захворювання з вини 
вчителя, що виникають унаслідок неправильних 
висловлювань або дій педагога і підривають 
емоційне здоров’я учня, травмують його психіку 
[3]. 

 У матеріалах психологічних семінарів 
вчителі Павлиської середньої школи знаходили 
прекрасні рекомендації стосовно 
індивідуального підходу до школярів, розвитку 
їх нахилів, враховуючи психологічні особливості 
дитини, а саме: «… 

 домогтися, щоб на уроці була атмосфера 
спокійної зосередженості. Краще понижувати 
голос в класі, ніж підвищувати його; 

 треба володіти широким діапазоном 
почуттів так, щоб у рівному тоні учні відчували 
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почуття вчителя – незадоволення, образу, гнів. 
Необхідно говорити так, щоб учні читали 
почуття вчителя «між рядками». Це одне з 
найскладніших умінь педагога; 

 ніколи не можна піддаватися першому 
негативному емоційному впливу. Це теж ознака 
некультурності. Емоційні пориви треба 
контролювати розумом. Це одна з вимог 
психогігієни педагога. Наш вік – тонких 
нервових процесів. Він вимагає особливого 
підходу до виховання. На тонкі механізми треба 
впливати тільки тонкими засобами. Ігнорування 
цієї вимоги призводить до різного збільшення 
нервових захворювань. Немає сумніву в тому, 
що однією з причин збільшення злочинності 
серед молоді є якраз та обставина, що у виховній 
роботі з молодим поколінням не враховується 
вищезазначена особливість нашого часу» [11, 
арк. 3]. 

Матеріали подібних семінарів стали 
надбанням педагогічного колективу Павлиської 
середньої школи та з успіхом використовувались 
у виховній роботі. А у 1971 р. були опубліковані 
в районній газеті «Соціалістичне село» [11, арк. 
3]. 

Отже, вивчення питань взаємозалежності 
шкільного навчання і стану психічного здоров'я 
учнів, проблем педагогічного такту, включаючи 
способи поведінки учителя, які враховують 
емоційний стан учнів, правильна організація 
навчально-виховного процесу в Павлиській 
середній школі з урахуванням вимог 
психогігієни забезпечували гармонійне 
формування психіки вихованців, збереження їх 
психічного здоров'я. 

 Одною з головних умов до уроку в 
Павлиській середній школі була правильна 
організація розумової діяльності дітей. Від того 
настільки раціонально з погляду гігієни був 
побудований урок, залежали працездатність 
дітей і великою мірою їх успішність. Тому в 
центрі уваги талановитого педагога була 
проблема перевантаження дітей. Василь 
Олександрович активно висловлював свою 
думку стосовно навчального перевантаження 
учнів на сторінках педагогічної преси, 
акцентуючи увагу на здоров’ї школярів, яке 
значно погіршувалося у зв’язку з цим. У статті 
«Устранение перегрузки учащихся домашними 
заданиями» доводилося, що перевантаження 
учнів навчальним матеріалом починається вже 
на уроці, оскільки недостатня підготовка деяких 
вчителів до уроків з вивчення нового матеріалу 
призводить до непосильної роботи дітей на 
уроці. Вченого турбували питання тривалості 
домашніх занять школярів, те, що деякі 
старшокласники витрачали на них близько 12 
годин, а третьокласники – 8 годин, виконували 
домашні завдання й у вихідні. Посилаючись на 

дані НДІ фізіології дітей і підлітків АПН СРСР, 
він зазначав, що не можна порушувати режим 
сну і відпочинку, треба так організовувати 
навчально-виховний процес, щоб залишався час і 
на цікаву гру, і на спорт [8]. 

Педагог зупинився і на таких недоліках в 
організації навчально-виховного процесу у школі 
як непродумано складений розклад без 
урахування дидактичних та психологічних 
передумов нормальної навчальної роботи учнів у 
класі і вдома, недостатня скоординованість у 
роботі вчителів, відсутність детального аналізу 
календарних планів та точних календарних 
термінів. Учений запропонував усі зусилля 
спрямувати на розвантаження учнів від 
малопродуктивної, іноді зайвої роботи, на 
вдосконалення методики й техніки навчання, на 
створення сприятливих умов успішної роботи 
учнів у школі і вдома [8].  

Серед інших факторів, що впливають на 
стан здоров’я дітей, педагог виділив значення 
режиму дня: раціональної організації 
харчування, сну, виконання домашніх завдань. 
Так, до тижневих планів роботи директора 
Павлиської середньої школи входило проведення 
бесід зі школярами про режим дня учня [13, арк. 
58]. Василь Олександрович зазначав, що коли 
дитина протягом кількох годин перед сном 
сидить за уроками, то стає невстигаючою. 
Пасивність розумової праці на уроках – це 
здебільшого результат того, що учень сидить над 
книгою, коли йому потрібно бути на повітрі, в 
саду, грати в сніжки [12, арк. 9]. 

Особливого значення надавав Василь 
Олександрович загартуванню організму дитини. 
Він наполягав на тому, що оздоровлювати дітей 
потрібно не лише влітку, а для зміцнення 
організму доцільно використовувати і зиму. 
Тому, працюючи директором школи, він привчав 
дітей до прогулянок у будь-яку пору року, 
вимагаючи, щоб на свіжому повітрі при 
помірному морозі (до –100С) 8-річні діти 
займалися посильною фізичною працею раз на 
тиждень по 2 години, 9–10-річні – по 3, 11-річні 
– по 4 години [9]. 

Неабиякого значення надавав 
В. О. Сухомлинський раціональному харчуванню 
в роки дитинства, оскільки від цього залежить 
гармонійність розвитку тіла дитини. Хвилювало 
Василя Олександровича і те, чому в багатьох 
школярів поганий зір, чому вже у 3 класі – 
дитина в окулярах. Він дійшов висновку, що 
причина не стільки у перевтомі від читання, 
скільки в неправильному режимі, у 
недостатності вітамінів у їжі [9; 12; 7]. 

Дбаючи про гармонійний розвиток 
підростаючого покоління, В. О. Сухомлинський, 
обґрунтовував необхідність індивідуалізації 
навчання й виховання дітей. Адже незаперечною 
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істиною для видатного педагога було те, що діти 
однакового віку по-різному засвоюють знання і 
набувають умінь та навичок, мають різні 
пізнавальні можливості. На думку вченого, це 
зумовлювалось насамперед особливостями 
нервової організації кожної особистості, тому 
вчителями, вихователями Павлиської середньої 
школи обов’язково здійснювався індивідуальний 
підхід до кожної дитини. Передусім цього 
потребували школярі з послабленим здоров’ям, 
які найчастіше не встигали [3].   

Предметом роздумів директора Павлиської 
середньої школи стали й проблеми адаптації 
дитини до школи. Безцінний матеріал для бесід з 
батьками з теми «Заходи щодо зміцнення 
здоров’я дітей» містився у статті В.О. 
Сухомлинського «Годы детства», надрукованій 
на сторінках журналу «Начальная школа» 
(1967р.) [7]. Вчений дійшов висновку, що 
перехід дитини до шкільного навчання повинен 
відбуватися поступово, протягом року під час 
підготовки дітей до такої важливої події. Педагог 
залучав до співпраці зі школою родини 
майбутніх вихованців. На його думку, 
піклування про здоров’я дитини неможливе без 
постійного зв’язку з сім’єю. Саме тому більшість 
бесід з батьками, особливо у перші два роки 
навчання учнів у школі, стосувались здоров’я 
дітей. Під час підготовки до школи учений 
звертав особливу увагу і батьків і педагогів на 
здоров’я вихованців, а не тільки на оволодіння 
елементами читання, письма. Відповідно до 
цього надавав рекомендації батькам: влітку 
перед школою оздоровити дітей, загартувати їх, 
подбати, аби вони якомога більше перебували на 
свіжому повітрі, споживали багато овочів та 
фруктів. Водночас педагог наполягав на тому, 
що піклування про здоров’я необхідне не лише 
тоді, коли дитина хвора, а й тоді, коли вона 
здорова.  

Загалом роботі з батьками у Павлиській 
середній школі приділялась виключна увага. На 
заняттях батьківських шкіл, університету 
педагогічних знань, школи молодої матері 
розглядались різноманітні питання спільної 
роботи школи і сім’ї у вихованні дітей. Корисні 
поради про виховання дітей батьки могли знайти 
й у спеціально обладнаних батьківських 
куточках та рукописних матеріалах «Педагогічна 
думка» [14, арк. 13]. 

Хороше здоров’я майбутніх учнів Василь 
Олександрович уважав головним для навчання в 
школі. Здоров’я дитини В. О. Сухомлинський 
сприймав з педагогічної точки зору, глибинно, 
суттєво й комплексно: «Без настоящей заботы о 
здоровье немыслима начальная школа» [7, с. 15]. 

Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського, базис 
його педагогічної практики плідно розвиваються 
в сучасних умовах «Шкіл сприяння здоров’ю» 
Кіровоградщини. Дослухаючись до думок 

видатного земляка, в школах сприяння здоров’ю 
розроблено і впроваджуються програми та 
спецкурси: «Допоможи собі сам», «Шкільна 
адаптація» (1, 5 класи), «Я і моє здоров’я», «Умій 
захистити себе», «Самовизначеність» (9-11 
класи), «Кроки до здоров’я», «Запрошуємо до 
діалогу». Реалізації оздоровчої функції школи 
сприяє й обговорення в методичних 
формуваннях навчальних закладів, які входять до 
обласної мережі «Шкіл сприяння здоров’ю», 
актуальних проблем: «Здоров’я та духовність – 
через освіту», «Культура спілкування педагогів і 
вихованців – пріоритетний напрямок створення 
здоров’язбережного середовища», 
«Впровадження в систему виховної роботи 
школи гуманістичних ідей педагогіки Василя 
Сухомлинського». 

Висновки. У процесі історико-
педагогічного пошуку було встановлено, що 
спираючись на власний досвід, пропозиції 
педагогів та батьків, у Павлиській середній 
школі В. О. Сухомлинським була розроблена 
педагогічна система, яка давала максимум 
можливостей для формування та збереження 
здоров’я школярів. 

Нами були виокремлені ефективні напрями 
гігієнічного навчання й виховання учнів, що 
втілювалися у навчально-виховний процес 
Павлиської середньої школи досліджуваного 
періоду: урахування вимог психогігієни, 
створення комфортного психологічного 
мікроклімату; правильна організація розумової 
діяльності дітей; індивідуалізація навчання й 
виховання школярів; індивідуальні та колективні 
бесіди з учнями про значення у зміцненні їх 
здоров’я режиму дня, раціональної організації 
харчування, фізичного загартування; тісна 
співпраця школи з батьками, спрямована на 
підвищення педагогічної культури батьків, їхньої 
відповідальності за життя й здоров’я дітей.  

Василь Олександрович уважав, що турбота 
про здоров’я дитини не повинна зводитись лише 
до комплексу санітарно-гігієнічних норм і 
правил, переліку вимог до режиму, харчування, 
праці, відпочинку – насамперед це турбота про 
гармонійну повноту всіх фізичних і духовних 
сил дитини [9]. Отже, ідеї видатного вченого, 
педагога мали випереджувальний характер і не 
втратили своєї значущості для сучасного 
розвитку освіти. 
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Наталя ШАХІРЄВА (Миколаїв) 
В статті розглядається важливість розвитку інтелектуально-моральних якостей студентів засобами музейно-

освітнього середовища. Саме музейне предметно-просторове освітнє середовище та засоби музейної педагогіки 
дозволяють ефективно втілювати в практику ВНЗ ідеї гуманізації та гуманітаризації освіти.  
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В статье рассматривается важность развития интеллектуально-моральных качеств студентов средствами 

музейно-образовательной среды. Именно музейная предметно-пространственная образовательная среда и средства 
музейной педагогики позволяют эффективно воплощать в практику ВУЗа идеи гуманизации и гуманитаризации 
образования. 
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Актуальність дослідження. Одним із 

пріоритетних принципів освіти в Україні є 
принцип рівності умов кожної людини для 
повноти реалізації ї здібностей, таланту, 
всебічного розвитку; пріоритетність 
загальнолюдських духовних цінностей. За 
переконанням В.О.Сухомлинського, метою 
кожного педагога має стати розкриття здібностей 
кожного вихованця, на першому місці серед 
яких – моральна зрілість. «Програма виховної 
роботи повинна розкривати перед юним розумом 
і серцем той моральний ідеал, який у скарбниці 
духовних цінностей нашого суспільства є 
критерієм моральності, зразком, провідним 
вогником» [7, ст. 532]. 

Підготовка висококваліфікованих вчителів, 
здатних до досягнення соціально значущої та 
індивідуально необхідної мети з дотриманням 
при цьому існуючих суспільних морально-
правових норм та академічних цінностей, 
можлива лише за умови високоякісної 
університетської освіти, яка базується на 
принципах гуманізації, демократизації, 
прагматичності, адаптованості та 
синергетичності. 

Соціально-економічні зміни в країні, нова 
філософія педагогічної освіти привели до 
істотних змін соціального замовлення щодо 
підготовки педагогічних кадрів для 

загальноосвітньої середньої школи. Традиційно 
підготовка вчителів перш за все пов’язувалася із 
отриманням студентами певного обсягу знань. 
Незважаючи на велику кількість робіт, 
присвячених проблемам підготовки вчителя в 
нових соціально-економічних умовах, українська 
вища педагогічна освіта зберігає в основному 
свою теоретично-академічну сутність на основі 
вербальної репродуктивної навчальної 
діяльності. Така освіта не забезпечує розвитку 
творчої особистості майбутнього вчителя, 
саморозвитку, професійної самореалізації і само 
актуалізації, не використовує всі потенційні 
можливості для його інтелектуально-морального 
збагачення.  

Фундаментальні основи такої підготовки не 
дають повного уявлення про ті проблеми та 
завдання, якими живе сучасна школа. Форми та 
технології інтелектуально-морального розвитку 
майбутніх вчителів не завжди є адекватними 
формам та технологіям їх професійної 
діяльності. В результаті накопичені знання 
частіше за все залишаються пасивними. Ці 
проблеми знайшли своє відображення у 
наукових доробках А.М.Алексюка, 
О.В.Глузмана, М.Б.Євтуха, В.Г.Кременя, 
С.М.Ніколаєнка, Н.Г.Ничкало та ін. 

На думку В. Бондаря, замість самоцільного 
накопичення теоретичних знань має відбуватися 
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включення майбутнього спеціаліста в діяльність, 
яка за наявності особистісного смислу пронизана 
уявленнями про його професію [2]. Головним 
завданням навчання має стати формування у 
студентів способів дій – складових майбутньої 
професійної діяльності. Саме цим мають 
визначатися мета і зміст інтелектуально-
морального розвитку майбутніх професіоналів, у 
ході якого майбутні вчителі набуватимуть 
досвіду суспільної практики, а не механічно 
засвоюватимуть знання, що й досі вважається 
первинним. 

Аналіз останніх досліджень. Помітний 
внесок в розробку проблеми інтелектуально-
морального розвитку підростаючого покоління 
на основі музейного предметно-просторового 
освітнього середовища та музейної педагогіки 
зробили А.А.Андрєєв, Ю.К.Бабанський, 
Д.Б.Богоявленський, В.І.Загвязинський, 
В.С.Кузін, М.Д.Нікандров, Л.С.Подимова, 
В.А.Сластьонін, В.І.Щеголь та ін. 

Велике значення в контексті даного 
дослідження мають наукові доробки таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як 
А.У.Зеленко, Ф.І.Шмита, Н.Д.Бартрама, 
М.С.Страхова та ін., які обґрунтували 
багатоаспектну, в першу чергу – інтелектуально-
моральну, роль музеїв в системі освіти. Дані 
наукові дослідження є особливо значущими та 
актуальними в умовах, коли створюється і 
розвивається нова освітня парадигма, в якій ідеї 
гуманізації і гуманітаризації освіти, доручення 
до світових культурних цінностей, історії, 
розкриваються засобами музейно-освітнього 
середовища. 

Різноманітні аспекти зазначених проблем 
все частіше стають предметом круглих столів 
педагогічної громадськості, дискусій, публікацій 
у пресі, різного роду історико-педагогічних 
розвідок тощо. Проблемам виникнення та 
становлення регіональних систем вищої 
педагогічної освіти присвячена, зокрема, 
фундаментальна колективна праця „Вища 
педагогічна освіта і наука України: історія, 
сьогодення та перспективи розвитку” (2010). Це, 
безумовно, розширює можливості педагогічної 
науки в як в інтелектуально-духовному розвитку 
майбутніх вчителів, так і досить ефективно 
сприяє наповненню конкретним змістом 
педагогічної та історико-педагогічної 
методології.  

У ракурсі нашого дослідження певний 
інтерес викликають висловлювання 
КД.Ушинского, П.Ф.Каптерева, П.П.Блонського, 
С.Т.Шацкого щодо значущості у виховному 
процесі музейної педагогіки. За їх думкою, саме 
у часовому предметно-просторовому середовищі 
музею відбувається трансляція духовного, 
культурного досвіду, накопиченого людством за 
час його існування. На недооцінку педагогами 

можливостей музейної педагогіки вказували 
німецькі вчені-педагоги А.Ліхтварк, 
Г.Кершенштейнер, А.Рейхвен. 

Основний виклад дослідження. 
Ефективність процесу інтелектуально-
морального розвитку майбутніх вчителів 
залежить від того, в яких просторово-предметних 
та соціокультурних умовах він відбувається. 
Його успішність в значній мірі визначається тим, 
яке місце займе історико-педагогічний контекст 
в системі професійної підготовки. Вчитель як 
соціально значуща особистість постійно 
потребує підвищення своєї професійної 
майстерності через розвиток уміння правильно 
інструментувати історико-педагогічним 
контекстом в освітньому процесі.  

 Суб’єктом розвитку загальної системи 
освіти та науки як на теренах України, так і 
євроатлантичному освітньому просторі в цілому 
майже за 100-річний період свого існування став 
Миколаївський національний університет імені 
В.О.Сухомлинського, в якому накопичено 
багатий досвід підготовки педагогічних кадрів на 
Миколаївщині.  

Цей досвід затребував не лише його 
вивчення та узагальнення, а й створення музею-
лабораторії «Педагогічна освіта Миколаївщини» 
МНУ імені В.О.Сухомлинського як наукового, 
навчального і культурного осередку даного 
вищого навчального закладу, що сприяє 
формуванню у майбутніх вчителів та 
професорсько-викладацького складу 
відповідного ціннісного ставлення до своєї 
професії, до культурно-освітніх традицій 
університету. Даний фактор дозволяє нам 
розглядати предметно-просторове середовище 
музею-лабораторії як певний історико-
педагогічний контекст вищої школи, що у 
систематизованому вигляді являє собою 
предметну та соціокультурну модель власне 
системи підготовки педагогічних кадрів, а також 
професійної діяльності професорсько-
викладацького складу в цій системі. 

Предметно-просторове середовище музею-
лабораторії як певний історико-педагогічний 
контекст у систематизованому вигляді являє 
собою предметну та соціокультурну модель як 
власне системи підготовки педагогічних кадрів, 
так і розвитку системи педагогічної освіти в 
регіоні. Інститут педагогічної освіти МНУ імені 
В.О.Сухомлинського в експозиції представлено 
як систему, як єдність всіх його складових, що 
перебувають у взаємозв’язку з історико-
культурними традиціями університету, а також – 
з соціокультурним простором регіону в рамках 
єдиного євроатлантичного освітнього простору. 
Відповідно, музейна експозиція як модель 
цілісного освітнього середовища несе в собі 
потужні можливості бути інтелектуально-
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моральним підгрунтям системи підготовки 
майбутніх викладачів в університеті.  

Актуальність створення та функціонування 
музею-лабораторії „Педагогічна освіта 
Миколаївщини” полягає не лише у необхідності 
збору, вивчення та узагальнення досвіду 
підготовки педагогічних кадрів на 
Миколаївщині, а й у створенні наукового та 
культурного осередку, який формував би у 
майбутніх вчителів любов та повагу до свого 
навчального закладу, до його культурно-освітніх 
традицій. Це перший в Україні музей, який 
присвячений педагогічній освіті регіону. 

В експозиції музею переважним чином 
представлені документальні свідчення історії 
підготовки педагогічних кадрів в університеті: 
копії наказів про структурні зміни інституту, 
потім університету, зразки навчальних 
матеріалів початку та середини минулого 
століття, інформація про шляхи становлення 
навчального закладу, численні фото- та 
відеоматеріали. 

Завдання музею-лабораторії «Педагогічна 
освіта Миколаївщини»: 

 інформаційний пошук, вивчення, аналіз 
та узагальнення культурних пам’яток, що 
свідчать про становлення та розвиток 
педагогічної освіти на Миколаївщині; 

 розгляд питань, пов’язаних з ролью та 
місцем у розвитку педагогічної освіти на 
Миколаївщині Інституту педагогічної освіти 
МНУ імені В.О.Сухомлинського; 

 проведення виховної роботи серед 
студентів – майбутніх вчителів, формування 
поваги до культурних традицій Інституту 
педагогічної освіти, його символіки; 

 залучення студентів до історико-
педагогічних досліджень та комплексних 
науково-педагогічних розробок; 

 здійснення комунікативних зв’язків 
відповідно до вимог часу та інтеграції у світовий 
освітній простір. 

Одним із найважливіших завдань музею-
лабораторії «Педагогічна освіта Миколаївщини» 
є створення умов для залучення студентів до 
науково-дослідницької діяльності відповідно до 
їх індивідуальних потреб та здібностей. 
Орієнтиром в даному виді діяльності є один із 
основних принципів Болонської декларації: 
„Вища освіта, заснована на наукових 
дослідженнях. Наукові дослідження є рушійною 
силою вищої освіти. То і формування 
європейського простору вищої освіти повинно 
відбуватися одночасно і паралельно зі 
створенням європейського простору наукових 
досліджень” [1]. 

Важливим принципом комплексної системи 
курсових, дипломних та магістерських наукових 
робіт в Інституті педагогічної освіти МНУ імені 

В.О.Сухомлинського є їх відповідність темам 
кафедральних та університетських досліджень, 
науковим завданням лабораторій інституту. Це 
дозволяє студентам і магістрантам не лише 
знайомитися з реальними завданнями, 
розробляти проекти їх вирішення, а й 
здійснювати свої рекомендації на практиці. 
Зокрема, організація дипломних та магістерських 
досліджень відбувається із врахуванням 
підготовки до 100-річного ювілею університету. 
Тематика значної кількості даного виду робіт 
присвячена питанням передумов створення 
вчительського інституту на початку ХХ ст. в 
Миколаєві, становленню та розвитку МНУ імені 
В.О.Сухомлинського в різні роки його існування, 
пріоритетним напрямкам розвитку педагогічної 
думки в Інституті педагогічної освіти на 
сучасному етапі та ін.  

За останні два роки на базі музею-
лабораторії «Педагогічна освіта Миколаївщини» 
проведено та успішно захищено дипломні 
магістерські дослідження: «Становлення 
Інституту педагогічної освіти МНУ імені 
В.О.Сухомлинського (2006-2011)», «Міжнародна 
діяльність Інституту педагогічної освіти МНУ 
імені В.О.Сухомлинського (2007-2012)», 
«Розвиток науки в Інституті педагогічної освіти 
МНУ імені В.О.Сухомлинського (2007-2012)», 
«Внесок Інституту педагогічної освіти МНУ 
імені В.О.Сухомлинського в культурно-освітній 
розвиток регіону (2007-2012)». 

Виходячи із специфіки музейно-освітнього 
середовища, яке є також своєрідним структурно-
морфологічним контекстом загального корпусу 
ідей, концепцій, соціокультурних умов, 
тенденцій та перспектів в галузі педагогічної 
освіти та науки на Миколаївщині, ми дійшли 
висновку про те, що воно, за певних 
організаційно-педагогічних умов, забезпечує: 

 можливості розвитку необхідних для 
навчання, розвитку і соціалізації майбутніх 
педагогів інтелектуально-духовних якостей;  

  міжособистісну взаємодію; 
  фахову предметну наповненість та 

особливу регіональну атрибутику.  
Музей педагогічної освіти Миколаївщини як 

певна модель системи підготовки вчителів на 
регіональному рівні, як знакова система, 
виступає контекстом професійної діяльності 
майбутнього вчителя, причому не лише 
предметним, а й соціокультурним.  Дуже 
важливим є те, що у даному випадку зазначений 
контекст виконує одночасно функції і предмету 
засвоєння, і засобу його пізнання, і 
смислостворюючого відображення тієї духовно-
культурної сфери, до якої належить освітня 
галузь та система підготовки педагогічних 
кадрів. Таким чином, музейно-освітнє 
середовище створює умови не лише для 
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відтворення існуючих знань, а й для 
конструювання майбутніми педагогами нових 
знань, необхідних для вирішення нових 
проблемних ситуацій і завдань. 

Діяльнісний підхід до використання 
музейно-освітнього середовища дає принципово 
інше бачення предметних цілей підготовки 
майбутніх вчителів. До них ми відносимо в 
першу чергу вміння. Експозиція музею складає 
науковий зміст цієї підготовки і представляє 
собою інформаційне поле, що необхідне для 
формування вмінь. Це знання про ті об’єкти і 
процеси професійної сфери, з якими треба буде 
взаємодіяти та у разі потреби перетворювати в 
майбутній професійній діяльності.  До цих знань 
додаються знання про власне професійну 
діяльність – про форми, методи і прийоми 
вирішення завдань в контексті майбутньої 
професійної діяльності. 

Музейно-освітнє середовище на основі такої 
діяльності дозволяє забезпечити взаємозв’язок 
трьох системостворюючих компонентів 
освітнього процесу: 1) накопичення емпіричного 
матеріалу виходячи із оцінки практики 
навчального процесу, його типізації, 
класифікації тощо; 2) встановлення емпіричних 
зв’язків та елементів навчального процесу; 
3) формування узагальнених, об’єктивних 
відносин, що складають освітнє середовище, 
виявлення їх причин і розвитку. 

Принципово важливим є той факт, що дана 
технологія на базі музейно-освітнього 
середовища передбачає не одну навчальну 
діяльність, ізоморфну щодо майбутньої 
викладацької діяльності, і навіть не два 
провідних вида діяльності (навчання і 
професійну діяльність), а три різних етапи однієї 
і тієї ж діяльності в її генезісі. 

Висновок. Музейно-освітнє середовище в 
педагогічному ВНЗ являє собою комплекс 
змістових і процесуально-описових аспектів 
системи підготовки майбутніх вчителів, 
необхідний для їх ефективного інтелектуально-
морального розвитку. Більше того, участь в 
розробці того чи іншого аспекту визначається 
функціонуванням відповідного рівня культурно-
освітньої діяльності ВНЗ. 
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ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Анастасія ШЕВЧЕНКО (Кіровоград) 

В статті здійснена спроба обґрунтування змісту педагогічних компонентів професійної готовності майбутніх 
учителів фізичної культури. Визначені основні завдання розвитку властивостей педагога та аспекти формування 
готовності до професійної діяльності. 

Ключові слова: готовність, майбутній учитель, педагог, професійна діяльність, підготовка, фізична культура, 
компоненти. 

В статье осуществлена попытка обоснования содержания педагогических компонентов профессиональной 
готовности будущих учителей физической культуры. Определены основные задачи развития особенностей педагога и 
аспекты формирования готовности к профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: готовность, будущий учитель, педагог, профессиональная деятельность, подготовка, компоненты. 
На сучасному етапі розвитку освіти 

підготовка майбутніх учителів є одним із 
основних завдань, сформульованих в “Концепції 
гуманітарної освіти України ”, “Освіта. Освіта 
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XXI століття ”, “Концепції виховання дітей та 
молоді в національній системі освіти ”. 
Модернізація вітчизняної системи освіти 
здійснюється в контексті ідеї безперервної освіти 
[2, с. 37]. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що в 
історії розвитку освіти в Україні професійній 
освіті вчителя завжди надавався високий статус. 
Першим, хто почав ґрунтовно розкривати зміст 
та умови її формування, був 
В. О. Сухомлинський. Видатний педагог ставив 
високі вимоги до рівня професійної підготовки 
вчителя, який повинен мати цілісну систему 
особистісних якостей, інтеріоризованих в 
особистісну духовну культуру, світоглядні 
переконання [3, с. 67]. 

Особливої актуальності в контексті 
організації безперервної освіти набуває проблема 
формування готовності майбутніх учителів до 
творчої організації навчально-виховного 
процесу, здатності здійснювати наукові 
дослідження педагогічного процесу, оволодівати 
методологією педагогіки, опановувати новими 
технологіями та інформаційними системами 
узагальнювати передовий педагогічний і 
методичний досвід, критично оцінювати 
результати власної роботи, творчо працювати у 
напрямку професійного самовдосконалення [4, с. 
106].  

Проблему формування особистості вчителя 
розглядали корифеї педагогічної науки і 
практики: М. Квінтіліан, Я.А. Коменський,  
Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, А.Ф. Дістервег, 
К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, 
В.О. Сухомлинський. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури 
показав, що проблема підготовки майбутніх 
фахівців до професійної діяльності – одна з 
найважливіших у педагогічній науці, про що 
свідчать чисельні та різноаспектні дослідження 
О.А. Абдулліної, О.А. Дубасенка, І.А. Зязюна, 
Л.В. Кондрашової, В.О. Кравцова, 
Н.В. Кузьміної, О.Г. Мороза, В.О. Сластьоніна, 
В.В. Радула, А.І. Щербакова та ін. Професійну 
підготовку фахівців у галузі фізичної культури 
досліджували Г.Д. Бабушкін, В.М. Видрін, 
В.Г. Григоренко, М.В. Кричфалуший, 
Г.В. Ложкін., В.І. Маслов, В.І. Наумчук, 
Т.Г. Овчаренко, О.В. Петунін, Б.В. Сермеєв, 
С.Г. Собко, О.А. Стасенко, А.Л. Турчак, 
А.В. Цьось, Б.М. Шиян, Ю.М. Шкребтій та ін. 

Постановка проблеми. Зміст професійної 
освіти включає поглиблене ознайомлення з 
науковими основами й технологією обраного 
виду праці, прищеплення спеціальних 
практичних навичок і вмінь; формування 
психологічних, моральних якостей особистості, 
важливих для роботи в певній сфері людської 
діяльності. Важливо наголосити, що зміст 

професійної освіти обумовлений не тільки 
майбутнім видом діяльності, але й потребами 
універсального розвитку людської культури та 
творчого ставлення до неї. 

За В.О. Сухомлинським, творчість є 
діяльністю, в яку вчитель вкладає частинку своєї 
душі. Він вважав, що педагогічні ідеї 
стимулюють вихователя аналізувати особисту 
діяльність і породжують прагнення творчо 
втілювати задуми в реальний виховний процес. 
На думку В.О. Сухомлинського, “творчість у 
нашій праці – це насамперед пізнання людини, 
подив перед багатогранністю й невичерпністю 
людського” [7, с. 8]. 

Тому перед вищими навчальними 
закладами, що готують майбутніх учителів 
фізичної культури, постають завдання 
цілеспрямованого розвитку найважливіших 
властивостей педагога, залучення його до 
активних способів освоєння соціального, 
наукового і культурологічного досвіду з метою 
його подальшого використання у навчально-
виховній діяльності з учнями [6, с.85]. 

Сутнісним ядром кваліфікованого фахівця 
стає його готовність до особистісного і 
професійного самовизначення в динамічних 
умовах, до самостійного професійного 
зростання. Професійна готовність є всебічним 
гармонійним розвитком та суб’єктивним станом 
особистості. Забезпечення професійної 
готовності вчителя фізичної культури та її 
регуляція неможливе без розуміння змісту 
професійної діяльності. На нашу думку зміст 
професійної діяльності галузі фізичного 
виховання, спорту і здоров’я людини 
характеризується сукупністю необхідних 
компонентів та їх взаємодією. 

Зважаючи на актуальність та необхідність 
вивчення даної проблеми мета дослідження 
полягає у вивченні, теоретичному обґрунтуванні 
й експериментальній перевірці сукупності 
педагогічних компонентів професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури. 

Об’єкт дослідження – процес формування 
професійної готовності майбутніх учителів 
фізичної культури у вищих педагогічних 
закладах освіти. 

Предметом дослідження є педагогічні 
компоненти підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури до професійної діяльності. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на 
припущеннях, що ефективність підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до 
професійної діяльності поліпшиться завдяки 
поєднання педагогічних компонентів у 
системоутворюючу умову підготовки 
майбутнього учителя фізичної культури до 
професійної діяльності з учнями 
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загальноосвітньої школи; впровадження у 
практику підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури інтерактивних методів 
активізації їх пізнавальної діяльності шляхом 
застосування сучасних підходів до організації 
навчального процесу. 

Відповідно до предмета, мети й гіпотези 
дослідження були визначені такі завдання:  

1. Проаналізувати стан проблеми 
дослідження у теорії і практиці вищих 
педагогічних навчальних закладів. 

2. Виявити сукупність педагогічних 
компонентів активізації пізнавальної діяльності 
студентів. 

3. Обґрунтувати і експериментально 
перевірити зміст педагогічних компонентів 
формування готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до професійної діяльності та 
експериментально перевірити їх ефективність.  

В умовах сучасної вищої освіти при 
вирішенні завдань формування професійної 
готовності особлива увага приділяється 
інтелектуальному, моральному, культурному 
розвитку, фаховому зростанню й творчої 
самостійності майбутнього учителя.  

Результати досліджень. В процесі 
вивчення освітньо-кваліфікаційної 
характеристики підготовки спеціалістів галузі 
фізичного виховання, спорту і здоров’я людини 
нами були з’ясовані загальні вимоги до 
властивостей і якостей випускника вищого 
навчального закладу як соціальної особистості, 
які подаються у вигляді переліку здатностей 
вирішувати певні проблеми і задачі соціальної 
діяльності та системи умінь, що є відображенням 
наявності цих здатностей. 

Фахівець фізичної культури нової формації 
повинен уміти:  

1) планувати, організовувати і проводити 
заняття з використанням інноваційних 
технологій;  

2) застосовувати на заняттях сучасні засоби 
й методи фізичного виховання, адекватні змісту 
інноваційних технологій; 

3) оцінити ефективність використовуваних 
технологій і контролювати якість навчально-
виховного процесу;  

4) аналізувати й коректувати свою 
професійну діяльність;  

5) організовувати і проводити наукові 
дослідження у сфері професійної діяльності.  

Проведений нами аналіз психолого-
педагогічної літератури дозволяє стверджувати, 
що на сьогодні не існує єдиного підходу до 
розуміння професійної підготовки. У 
педагогічній енциклопедії професійна підготовка 
тлумачиться як „сукупність спеціальних знань, 
умінь і навичок, якостей особистості, трудового 
досвіду і норм поведінки, які забезпечують 
можливість успішної праці за обраною 

професією; процес повідомлення учням 
відповідних знань і вмінь ”. Проте, деякі вчені 
наголошують на тому, що такі характеристики 
недостатньо увиразнюють специфіку 
професійної підготовки учителя, і вважають за 
доцільне розглядати її як систему організаційних 
і педагогічних заходів, які забезпечують 
формування в особистості професійної 
готовності до певної діяльності. 

Готовність майбутніх педагогів до 
виконання професійних функцій – це належний 
рівень сформованості комплексу вмінь та 
якостей, які забезпечують професійний рівень 
педагогічної діяльності. Отже, зовнішнє 
функціонування професійно-педагогічної 
готовності студента до майбутньої діяльності, як 
системи залежить від рівня сформованості у 
нього практичної готовності. У свою чергу, 
навіть високий рівень цієї готовності повністю 
не забезпечує подальший розвиток професійно-
педагогічної готовності як цілісної системи. 

На думку В.А. Сластеніна готовність до 
діяльності слід розглядати як цілісний стан 
особистості. Структурно професійна готовність 
учителя до навчально-виховної роботи являє 
собою склад взаємопов'язаних компонентів [5, 
с. 62]. 

В процесі дослідження ми з’ясували, що 
готовність до майбутньої професії виявляється в:  

а) реалізації основних функцій учителя – 
оздоровчої, навчальної, виховної, розвиваючої; 

б) організації навчального процесу і вміння 
керувати дитячим колективом (комутативна, 
організаційна функції);  

в) адаптації випускника на роботі, умінні 
контактувати не тільки з дитячим колективом, а 
й з адміністрацією, колегами, батьками. 

У рамках дослідження особливого значення 
набуває вивчення компонентів професійно-
педагогічної підготовки студентів. Нами 
передбачено, що рівень розвитку готовності до 
педагогічної діяльності визначається рівнем 
розвитку окремих компонентів готовності, а 
також ступенем їх взаємозв’язку, 
взаємозалежності і взаємовпливу. 

У своїх роботах Є.В. Бондаревська, 
С.В. Кульневич, виділяють такі компоненти 
педагогічної підготовки, як: 1) формування 
діалектико-матеріалістичного світогляду, 
моральної вихованості, соціальної активності; 
2) загальна педагогічна і психологічна 
підготовка, що включає знання закономірностей 
виховного процесу, цілей, методів, засобів і 
організаційних форм навчання та виховання, 
глибоке розуміння учнів, здатність здійснювати 
комплексний підхід до виховання, оволодіння 
педагогічними вміннями, зокрема, вміннями 
проектувати й аналізувати результати своєї 
педагогічної діяльності, професійно оцінювати 
застосовувані засоби і знаходити їх оптимальні 
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поєднання; 3) спеціальна підготовка, тобто 
підготовка до навчально-виховної роботи з 
предмета; 4) підготовка до роботи класного 
керівника, до роботи з дитячими громадськими 
організаціями; 5) формування вмінь та навичок 
суспільно-політичної і культосвітньої роботи 
серед населення; 6) підготовка до здійснення 
елементів наукового дослідження у процесі 
педагогічної діяльності, до пошуку найбільш 
ефективних способів навчання та виховання на 
основі впровадження в навчально-виховний 
процес досягнень передового досвіду і 
педагогічної науки [1, с. 84]. 

Так, у структурі підготовки майбутнього 
учителя фізичної культури ми виділили наступні 
компоненти: мотиваційно-ціннісний, 
пізнавально-оціночний, емоційно-вольовий, 
операційно-діючий, когнітивний. 

Мотиваційно-ціннісний – включав мотиви, 
мету, ціннісні установки студентам, що 
передбачають їх ставлення до майбутньої 
професійної діяльності як до цінності та потреби 
у формуванні й самовихованні своєї 
компетентності Специфіка мети такої підготовки 
студентів припускає особливу взаємодію і 
взаємовплив педагога та студента: з одного боку, 
це мета, яку визначено педагогом, – підвищити 
самостійність майбутніх учителів, їхню 
конкурентноздатність, професіоналізм; з іншого 
боку, це мета, що стоїть перед студентом, – 
активно включитися в професійну діяльність, 
набути відповідних знань, вмінь, навичок та 
досвіду, свідомо розвивати в собі такі позитивні 
якості особистості, як працьовитість, 
організованість, ініціативу, силу волі, 
дисциплінованість, акуратність, активність, 
цілеспрямованість, творчий підхід до справи, 
самостійність мислення. в свою чергу, підносить 
потреби на новий якісний рівень. Мотиваційно-
ціннісний компонент, забарвлений особистісним 
смислом, створює основу для реалізації інших 
структурних складових готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури. Він виступає 
внутрішньою передумовою прагнення до 
подальшого самовдосконалення, без чого 
неможливий справжній професіоналізм та 
майстерність. 

Пізнавально-оціночний передбачав 
формування у студентів знань та уявлень про 
зміст професії та вимоги професійних ролей; 
знань про структуру педагогічної діяльності, і 
шляхи вирішення професійних задач; самооцінки 
професійної підготовленості.  

Емоційно-вольовий вимагав інтеріоризації 
професійних цінностей, почуття відповідальності 
за результат діяльності, самоконтроль, уміння 
керувати власними емоціями від яких залежить 
виконання професійних обов'язків. Операційно-
діючий полягав в оволодінні студентами 

професійними знаннями, уміннями та 
навичками, засобами виконання професійних 
задач. Це дозволило нам розглянути готовність 
майбутнього вчителя фізичної культури як 
діяльнісну категорію, що забезпечує 
самопізнання, саморозвиток, самовиховання 
через оволодіння педагогічним досвідом. Вона 
потребує особистісно-дійового підходу до свого 
вивчення, є якісною характеристикою вчителя, 
вказуючи на рівень його духовного розвитку, 
сформованості педагогічних знань, навичок, 
умінь, а також педагогічних здібностей та потреб 
до професійної діяльності.  

Когнітивний компонент – характеризував 
сукупність знань про себе, власні здібності, 
потреби, інтереси, цілі у співставленні зі 
знаннями про можливості, що існують в 
об’єктивній дійсності; знань про майбутню 
педагогічну діяльність, сутність і способи 
самовиховання професійної компетентності; 
здатність до систематизації й узагальнення 
знань. Когнітивний компонент був ведучим в 
процесі формування професійної компетентності 
студента, тому що на його основі мають 
формуватися й розвиватися наступні компоненти 
фахової структури підготовки. 

Відповідно до кваліфікаційної 
характеристики вчителя фізичної культури, 
фахівець повинен мати високий рівень 
професійної підготовки, володіти високими 
громадянськими і моральними якостями, 
відповідально і творчо ставитися до дорученої 
справи, поєднувати фундаментальну наукову і 
практичну підготовку. Одним з основних 
компонентів багатогранної підготовки 
майбутнього учителя фізичної культури є 
фізична підготовка. Достатній рівень розвитку 
даного компоненту повинен забезпечити 
реалізацію педагогічних умінь у навчально-
виховному процесі фахівця і його дієздатність 
протягом усієї професійної діяльності.  

Таким чином, формування готовності 
майбутнього учителя фізичної культури до 
професійної діяльності є складною 
багатогранною системою, яка потребує 
сукупності педагогічних компонентів 
спрямованих на здобуття та розвиток 
достатнього для продуктивної професійної 
діяльності рівня компетентності у процесі 
навчання у вищому навчальному закладі і 
практичній діяльності.  
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УДК 378.091.3: 78  

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

Інга ШЕВЧЕНКО, Геннадій БРОДСЬКИЙ (Кіровоград) 
У статті йдеться про особливості формування креативності майбутнього педагога-музиканта в процесі 

професійної підготовки, виокремлюються структурні компоненти креативності, основні етапи її становлення та 
педагогічні умови формування. 

Ключові слова: творча особистість, креативність, студенти, музика, професійна діяльність. 
В статье идет речь об особенностях формирования креативности будущего педагога-музыканта в процессе 

профессиональной подготовки, выделяются структурные компоненты креативности, основные этапы ее становления и 
педагогические условия формирования. 

Ключевые слова: творческая личность, креативность, студенты, музыка, профессиональная деятельность. 
Постановка проблеми. Філософія освіти XXI 

ст. висуває надзавданням формування творчої 
особистості, яка продуктивно ставиться до своєї 
життєдіяльності. Головний акцент у навчально-
виховному процесі переноситься із засвоєння 
певної суми знань на формування установок 
особистості, самовиховання, творчу діяльність. 

Проектуючи творчо своє життя, 
розробляючи і здійснюючи свій індивідуальний 
життєвий сценарій, особистість оволодіває не 
лише необхідними знаннями, а й 
компетентністю, найвищим мистецтвом – 
мистецтвом жити. Тому місія нової школи 
полягає в тому, щоб допомогти кожній дитині 
усвідомити смисл свого життя, визначити свій 
“образ буття”, “зустрітись зі своєю сутністю” 
(М.Хайдеггер), оволодіти універсальними 
константами життєвого світу, постійно шукаючи 
відповіді на “останні питання буття” (В.Біблер), 
що визначають орієнтири її розвитку, систему 
смисложиттєвих координат, в яких вона може 
існувати.  

Креативність – це одна з яскравих 
індивідуальних якостей особистості, риса, яка 
визначає гнучке і конструктивне сприйняття, 
мислення та поведінку людини. З одного боку, 
вона реалізується в процесі творчості і являє 
собою її мотиваційну основу, а з іншого – 
розвивається і формується залежно від її 
особливостей і умов. Як особистісна якість, 
креативність відображається в усіх компонентах 
поведінки і діяльності людини і корелює з 
такими індивідуальними особливостями 
психічних процесів (мислення, сприйняття, уява, 

відчуття, емоції, воля, пам’ять, увага), які 
сприяють досягненню творчих результатів у 
діяльності.  

Вивчення мистецьких дисциплін має свої 
особливості й певним чином відрізняється від 
інших освітніх предметів. Мистецькі твори 
пропонують художні образи, що безпосередньо 
звернені до сенсорної сфери, емоцій та почуттів 
людини. Музика як один із видів мистецтва 
узагальнює багатовіковий людський досвід 
духовно-емоційного ставлення до світу і є 
унікальним засобом творчого розвитку 
особистості. Творча діяльність учителя музики 
пов’язана, перш за все, з творчою природою як 
мистецтва, так і педагогічного процесу.  

Отже, метою даної статті є визначення 
особливостей формування креативності 
майбутнього педагога-музиканта в процесі 
професійної підготовки, виокремлення 
структурних компонентів креативності, 
основних етапів її становлення та педагогічних 
умов формування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема креативності – предмет дослідження 
багатьох наук, зокрема філософії. 
Загальнофілософський підхід до цієї проблеми 
ми пов’язуємо з визначенням творчості як 
специфічної характеристики людської 
діяльності, в процесі якої людина перетворює 
навколишню дійсність і саму себе (Г.С. Батищев, 
М.С. Каган, В.Г. Пушкін та ін.).  

Загалом філософія розуміє творчість як 
духовно-практичну діяльність, результатом якої 
є створення оригінальних культурних, соціально-
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значущих цінностей, встановлення нових фактів, 
відкриття нових закономірностей, а також 
методів дослідження і перетворення світу [1, 
108].  

Для філософії мистецької освіти, що 
акумулює і узагальнює різні знання про вплив 
мистецтва на людину, органічним є звернення до 
досягнень гуманістичної психології (Е.Фромм, 
Г.Олпорт, К.Роджерс та ін.). Згідно з цим 
напрямком, сутність людини полягає в тому, що 
вона від природи здатна до самовдосконалення, 
внаслідок чого активно творить себе і постійно 
рухається до особистісного розвитку, творчості 
та самодостатності [2, 35]. Найповніше означені 
принципи розкриває теорія самоактуалізації   
А. Маслоу, за якою найвагомішу силу впливу на 
людину становить творчість, що допомагає їй 
якомога повніше розкрити свій потенціал, 
таланти, здібності. З цієї позиції функція 
мистецької освіти у реалізації творчого 
потенціалу особистості є основою 
самоактуалізації [3]. На думку І.Д.Беха, творчість 
передбачає нове бачення, нове рішення, новий 
підхід, тобто готовність до відмови від звичних 
схем і стереотипів поведінки, сприйняття і 
мислення, готовність до самозміни [4, 250].  

Творчій спрямованості вчительської праці 
надавалось велике значення в роботах педагогів-
класиків (К.Д. Ушинський, С.Т. Шацький, 
А.С. Макаренко та ін.). На думку С.Т. Шацького, 
творчі здібності є майже у всіх, потрібно тільки 
створити сприятливі умови для їхнього 
виявлення, розвитку і поглиблення. 
Наголошуючи на необхідності естетичного 
виховання учнів, видатний педагог зазначав, що 
його не слід зводити тільки до отримання знань і 
розвитку умінь у різних галузях мистецтва, воно 
має глибоко пронизувати весь педагогічний 
процес, сприяти всебічному розвитку школярів і 
їхніх творчих здібностей. “Потрібно пам’ятати, – 
стверджував С.Т.Шацький, – що мистецтво – 
велика сила, і не все одно, в якому напрямку 
його використати” [5, 121]. 

Для А.С. Макаренка мистецтво було не 
тільки засобом емоційного впливу на вихованців, 
а й одним із шляхів освіти [6, 10]. До його 
програми естетичного виховання були включені 
не тільки співи, музика, хореографія, література, 
театр, кіно та образотворче мистецтво, а й краса 
одягу, мови, рухів, праці та відпочинку. 
Різноманітна позашкільна робота спонукала 
вихованців А.С.Макаренка до серйозної творчої 
роботи над собою. 

За В.О. Сухомлинським, творчість є 
діяльністю, в яку вчитель вкладає частинку своєї 
душі. “Радість творчої праці, повнота життя 
завдяки творчості – до цього прагне кожна 
культурна, освічена людина”, – стверджує 
видатний педагог [7, 4]. Педагогічна спадщина 

В.О. Сухомлинського є дослідно-
експериментальним обґрунтуванням творчого 
характеру праці вчителя. Він вважав, що 
педагогічні ідеї стимулюють вихователя 
аналізувати особисту діяльність і породжують 
прагнення творчо втілювати задуми в реальний 
виховний процес, а “питання, що запалюють 
іскру творчості, виникають тоді, коли ти хочеш 
бачити свою справу, свою працю, результати 
своєї праці кращими, ніж вони є зараз, і тобі не 
дає спокою думка: чому твої зусилля не 
приводять до того, до чого вони, здавалося б, 
повинні привести?” На думку 
В.О. Сухомлинського, “творчість у нашій праці – 
це насамперед пізнання людини, подив перед 
багатогранністю й невичерпністю людського” [7, 
8]. 

Знання, уміння і навички є обов’язковою 
умовою для здійснення того чи іншого творчого 
акту. Але сутність творчості не в їх формальному 
накопиченні, а у використанні як засобу 
відкриття нових шляхів, закономірностей і 
способів дій, які ведуть до результатів, 
невідомих до цього.  

Освітня парадигма XXI ст. поповнюється 
категорією “креативна психолого-педагогічна 
технологія”. Її сутність полягає в творчому 
підході до педагогічного процесу, в якому 
інтереси і цінності особистості є домінуючим 
компонентом організації і змісту навчальної 
діяльності [8]. 

Провідна особливість музичної діяльності – 
художнє спілкування з музичним мистецтвом 
(О.Г. Костюк, В.І. Петрушин, Г.С. Тарасов). 
Великі можливості для творчих проявів пов’язані 
з виконанням, інтерпретацією музичних творів і 
на їх основі – реалізацією виховної та освітньої 
функцій музичних занять. Провідну роль у цьому 
процесі відіграють, на наш погляд, музично-
слухові уявлення, володіння засобами і 
прийомами художньої виразності, досвід 
спілкування з художньою творчістю та 
креативність.  

В системі підготовки вчителя музики у 
вищих навчальних закладах накопичений 
значний досвід, спираючись на який можна 
ефективно розв’язувати завдання розвитку 
творчого потенціалу майбутніх фахівців. Цінний 
внесок у теорію і практику музично-педагогічної 
підготовки вчителя, розвитку його творчих 
якостей становлять дослідження 
О.А. Апраксіної, Л.Г. Арчажнікової, В.Б. Аса-
ф’єва, Л.О. Баренбойма, Н.О. Ветлугіної, 
Д.Б. Кабалевського, Г.М. Ципіна, Б.Л. Явор-
ського та ін. Викликають інтерес дослідження, 
які безпосередньо чи опосередковано стосуються 
питань розвитку творчого потенціалу 
майбутнього вчителя музики (М.В. Білецька, 
І.П. Бобакова, В.А. Волкова, С.О. Дєніжна, 
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Н.М. Згурська, Є.Б. Йоркіна, Л.В. Костенко, 
Т.О. Костогриз, Л.М. Котова, В.М. Крицький, 
І.В. Могилей, І.В. Сипченко, Л.М. Шевченко та 
ін.). Проблема формування творчих здібностей і 
професійної майстерності у майбутнього учителя 
музики розроблялась у дисертаційних 
дослідженнях В.С. Єлисєєвої, Л.О. Ісаєвої, 
Л.В. Остапенко, Г.Ф. Саїк, Е.О. Скрипкіної, 
Е.К. Сет, В.Л. Яконюк та інших педагогів. 
Основну увагу автори приділяють розробці 
шляхів і методів розвитку у майбутніх учителів 
музики найбільш значущих з позицій сучасних 
завдань якостей особистості: самостійності, 
творчої активності і цілеспрямованості, 
гнучкості і критичності професійного мислення, 
тобто здібностей і умінь, які забезпечують 
готовність до творчої педагогічної праці. 

Отримані результати. Процес формування 
креативності майбутніх педагогів-музикантів не 
можна розглядати як щось другорядне, він не 
може відбуватися стихійно. Формування 
креативності, яка є невід’ємним елементом 
професійного формування педагога-музиканта, 
має стати однією із основоположних 
педагогічних цілей. 

Професійна значущість цієї якості 
підкреслюється тим, що в процесі її формування 
майбутній учитель музики набуває здатності 
оперативно реагувати на будь-які зміни в 
художньо-музичному житті, враховувати і 
відображати їх у заняттях, сприяючи цим самим 
більш ефективному розвитку музичної і всієї 
духовної культури школярів.  

В структурі креативності майбутніх 
педагогів-музикантів нами були виділені такі 
компоненти: музично-пізнавальний 
(когнітивний), емоційно-мотиваційний 
(мотиваційний) і діяльнісно-творчий 
(поведінковий).  

В музичному мистецтві образ завжди 
наповнений певним музичним змістом, він 
відображає чуттєву реакцію людини на ті чи інші 
явища дійсності, а тому музичне виконавство не 
може не мати яскраво вираженого емоційного 
забарвлення. Без емоцій немає музики, вона 
емоційна за самою своєю природою. Мистецтво 
взагалі (і музика зокрема) тим сильніше впливає 
на нас, чим більше породжує різного роду 
асоціації. Асоціативне осмислення художніх 
явищ – це дуже плідний і досить ефективний 
шлях пізнання, а для музики – чи не єдино 
можливий. Музика найбільше налаштовує на 
асоціативні уявлення, відкриваючи воістину 
безмежні асоціативні можливості людської 
психіки: образне мислення, пам’ять, уяву та ін. 
Це пов’язується, перш за все, зі специфікою 
музики як виду мистецтва, що виявляється у 
способах втілення творчого задуму композитора, 
засобах музичної виразності, особливостях 
образності. Музиці не властиво відображати 

конкретно-предметний зміст якогось факту, 
події, процесу, для неї характерна здатність 
виражати, причому з великою мірою 
узагальнення, ставлення до тих чи інших 
предметів, явищ, навколишнього світу. 

Рівень музично-виконавської майстерності 
перебуває у прямій залежності від рівня образно-
асоціативного осмислення музики: чим вищий 
цей рівень, тим яскравіша виконавська 
майстерність музиканта, тим більше він може 
“сказати” через музику про твір, який виконує, 
про себе і про час, у якому живе. 

Мотиваційний компонент креативності – це 
установка на професійну значущість цієї якості, 
на її особистісно-ціннісне значення, що 
розвивається від позитивного емоційного 
ставлення до стійкої потреби у творчій 
діяльності. Мотивація, детермінуючи поведінку і 
діяльність, впливає на розвиток креативності 
майбутнього вчителя музики під час професійної 
підготовки. Отже, другим компонентом 
креативності майбутніх учителів музики ми 
виділили емоційно-мотиваційний. 

Наведені компоненти є взаємопов’язаними і 
взаємозалежними. Так, мотиваційний компонент 
визначає діяльнісний. За Л.С. Виготським, 
навчання і виховання розвивають особистість не 
самі по собі, а тільки тоді, коли вони мають 
діяльнісні форми і відповідний зміст. Між 
навчанням і психічним розвитком людини 
завжди стоїть її діяльність [9]. 

Діяльнісний компонент креативності 
характеризує реалізацію креативних рис на 
поведінковому рівні. Формуванню цього 
компонента креативності сприяє середовище, в 
якому повинні бути зразки креативної поведінки 
і відповідні способи їхнього пред’явлення. 
Важливо, однак, щоб подібні зразки були 
присутні в мікросередовищі, але не 
нав’язувались. 

Показниками креативності майбутніх 
учителів музики визначено: інтелектуально-
творчу ініціативу у різних видах виконавської 
діяльності; оригінальність тлумачення 
художнього образу; гнучкість у процесі 
розв’язання музично-творчих завдань; 
кмітливість у пошуку найдоцільніших засобів 
втілення музичного образу; інтерес до музично-
творчих проблем; мотивацію самовдосконалення 
виконавських умінь і навичок; асоціативні 
зв’язки у сприйнятті і відтворенні музичного 
образу; якість виконавської інтерпретації; 
відкритість виконавському досвіду; 
самостійність застосування виконавських 
прийомів; надситуативну активність у музично-
творчій діяльності. 

Усі перераховані показники необхідно 
розглядати в комплексі, тому що вони є 
системоутворювальними факторами такого 
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складного явища, як креативність майбутнього 
учителя музики. 

Ефективність формування креативності 
студентів значною мірою визначається 
педагогічними умовами. Аналіз практики вищих 
навчальних закладів показав, що такі педагогічні 
умови не з’являються стихійно, для їх створення 
потрібна цілеспрямована робота всього 
педагогічного колективу, кожного викладача 
зокрема. Формування креативності відбувається 
у взаємопов’язаній діяльності педагога і 
студента, ефективна педагогічна взаємодія яких 
неможлива без урахування особливостей 
мотивації останнього. Отже, в основу створення 
комплексу педагогічних умов нами покладено 
розвиток творчої мотивації. З цих позицій для 
зростання рівня креативності майбутніх учителів 
музики в період професійної підготовки потрібно 
посилити їхню творчу мотивацію. Така 
стратегічна переорієнтація дозволить суттєво 
підвищити ефективність навчання і стимулювати 
творчі прояви.  

Мотивація творчості – це система стійких 
мотивів, що відображає особистісну 
трансформацію взаємодії соціальних та 
індивідуальних чинників у стійку творчу 
спрямованість [10, 50]. Мотиваційна сфера 
педагога-музиканта є складною, цілісною 
психологічною системою, що зумовлює 
становлення і розвиток професійних та 
особистісних якостей, основою професійного і 
життєвого самовизначення як суб’єкта музичної 
освіти [11, 97]. Таким чином, однією з важливих 
педагогічних умов формування креативності 
майбутніх учителів музики є розвиток творчої 
мотивації. 

Без чіткого усвідомлення сутності 
креативності, без розуміння значення цієї якості 
для професійного становлення майбутнього 
педагога-музиканта марно сподіватись на 
позитивні результати формування креативності, 
тому важливою педагогічною умовою є чіткість 
уявлень студентів про сутність креативності. 

Наступною педагогічною умовою 
формування креативності визначаємо 
активізацію самостійної творчо-пошукової 
діяльності. 

 Модель поведінки сприймається краще, 
якщо вона демонструється значущою для 
студента особистістю, тому для формування 
креативності велике значення має фаховий 
зразок – особистість професіонала, професійно-
педагогічні та особистісні якості якого 
сприймаються студентами крізь призму його 
моральних якостей і вимог майбутньої 
професійної діяльності. Істотною передумовою 
формування креативності майбутніх педагогів-
музикантів мають стати такі якості викладача, як 
ерудиція, контактність, переконливість суджень, 

мовна й особиста емоційність, здатність бути 
цікавим співрозмовником, володіння 
майстерністю, урок покликаний забезпечити 
дидактичні, виховні, інформаційні завдання; 
водночас він має перетворювати навчання на 
самоосвіту студентів, орієнтувати на творче 
застосування набутих знань і сприяти 
формуванню ініціативно-творчого типу 
особистості майбутнього вчителя музики. Тому 
наступною педагогічною умовою формування 
креативності є забезпечення зразків креативної 
поведінки. 

Для успішного розвитку креативності 
необхідне також нерегламентоване середовище з 
демократичними стосунками, певний рівень 
опору середовища та заохочення таланту [12], 
звідси важливою педагогічною умовою 
формування креативності є створення 
підтримуючого середовища. 

Таким чином, формування креативності 
майбутніх учителів музики буде результативним 
за дотримання таких педагогічних умов: 
розвитку творчої мотивації; чітких уявлень 
студентів про сутність креативності; активізації 
самостійної творчо-пошукової діяльності; 
забезпечення зразків креативної поведінки; 
створення підтримуючого середовища. 
Провідною ж умовою формування креативності 
майбутніх учителів музики ми вважаємо 
розвиток творчої мотивації. Йдеться про відхід 
від традицій освіти – управління студентами як 
об’єктами навчально-виховного процесу шляхом 
суворого програмування зовнішньої діяльності 
вихованців. Обґрунтований нами комплекс умов 
спирається на психологічні механізми творчого 
мислення, творчого зростання особистості. 
Організація підтримуючого середовища та 
забезпечення креативних зразків створюють 
атмосферу психологічної підтримки 
інтелектуально-творчого розвитку. Чіткість 
уявлень студентів про сутність креативності та 
активізація самостійної творчо-пошукової 
діяльності сприяють інтенсифікації формування 
творчого мислення, що дозволяє діяти у різних 
видах виконавської діяльності більш свідомо – 
на креативному рівні. Середовище, в якому 
підтримуються креативні виявлення студента, 
допомагає ефективному особистісному і 
професійному самовизначенню. 

Висновки. Формування креативності 
майбутнього педагога-музиканта відбувається за 
дотримання таких педагогічних умов: 

 розвитку творчої мотивації; 
 чіткого уявлення студентів про сутність 

креативності; 
 активізації самостійної творчо-пошукової 

діяльності; 
 забезпечення зразків креативної 

поведінки; 
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 створення підтримуючого середовища. 
Дотримання зазначених умов забезпечує 

комплексну зорієнтованість на формування усіх 
структурних компонентів креативності: музично-
пізнавального, емоційно-мотиваційного та 
діяльнісно-творчого. Педагогічне керівництво 
здійснюється у відповідності до основних етапів 
становлення креативності: організаційно-
когнітивного, частково-творчого та творчої 
самореалізації. 
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УДК 37.036 

ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 

Ганна ШУЛЕШКО (с. Григорівка, Кіровоградська область) 
Стаття висвітлює ідеї В.Сухомлинського щодо діяльності шкільної бібліотеки у формуванні творчої особистості 

школяра. Мета розвитку здібностей найпідготовленіших учнів – допомогти їм реалізувати свої індивідуальні якості, не 
загубитися в «сірій масі» учнів, сприяти переорієнтації їхнього мислення на творче індивідуальне конструювання. 

У розвитку їхніх здібностей важливе значення має забезпечення та розширення інформативності в тих галузях, які їх 
цікавлять, організація для них різноманітної діяльності. 

Працюючи з такими дітьми, бібліотекар повинен володіти психолого-педагогічними знаннями, тактом, вмінням 
розкривати та розвивати талант учнів, повсякчас пам'ятати, що кожен учень – особистість, якій потрібно допомогти 
повірити в свої сили.  

У статті висвітлено шляхи й засоби формування творчої особистості школяра (уроки мислення, дослідницька 
діяльність, технічна творчість, мистецтво, педагогічна творчість учителя та бібліотекаря). 

Провідною ідеєю виховної системи є систематична, спільна, творча, соціально значима праця. Все, що є у школі, 
навколо неї, зроблене руками дітей, їх батьків, педагогів. 

Щоб досягти зрілості, високої духовної культури, розвитку творчих здібностей людини потрібні не лише знання, а й 
уміння самостійно шукати інформацію. Порадувала активність учнів 6-7 класів у конкурсі «Найкращий читач України». 
Причому участь брали не тільки відмінники, які багато читають, а й ті, хто не мають високих оцінок, але є активними 
читачами. Учень 7 класу Невкритий Михайло став учасником обласного конкурсу «Кращий читач». 

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, знань і мудрості народної – 
головне завдання нашої шкільної бібліотеки. Велику роль у розв'язанні цього завдання займає масова робота шкільної 
бібліотеки. 

Головне в роботі шкільної бібліотеки – навчити учнів працювати з довідково – бібліографічним апаратом, різними 
джерелами інформації, володіти способами роботи з критичною літературою, періодичними виданнями, самостійно 
формувати свої творчі потреби і запити. 

Ключові слова: Василь Сухомлинський, книги, бібліотека, учень,творчість, творчі якості, формування творчої 
особистості школяра, шляхи й засоби формування творчої особистості школяра, розвиток ідей В.Сухомлинського з 
формування творчої особистості школяра, педагогіка співробітництва, особистісно орієнтоване виховання. 

Статья освещает идеи Сухомлинского о деятельности школьной библиотеки в формировании личности школьника. 
Цель развития способностей подготовленных учащихся – помочь им реализовать свои индивидуальные качества, не 
потеряться в «серой массе» учеников, способствовать переориентации их мышления на творческое индивидуальное 
конструирование. В развитии их способностей важное значение имеет обеспечение и расширение информативности в 
тех областях, которые их интересуют, организация для них разнообразной деятельности.  
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Работая с детьми, библиотекарь должен обладать психолого-педагогическими знаниями, тактом, умением 
раскрывать и развивать талант учеников, постоянно помнить, что каждый ученик – личность, которой нужно помочь 
поверить в свои силы.  

В статье освещены пути и средства формирования личности школьника (уроки мышления, исследовательская 
деятельность, техническое творчество, искусство, педагогическое творчество учителя и библиотекаря).  

Ведущей идеей воспитательной системы является систематическая, общая, творческая, социально значимая 
работа. Все, что есть в школе, вокруг нее, сделанное руками детей, их родителей, педагогов.  

Чтобы достичь зрелости, высокой духовной культуры, развития творческих способностей человека нужны не только 
знания, но и умение самостоятельно искать информацию. Порадовала активность учащихся 6-7 классов в конкурсе 
«Лучший читатель Украины». Причем участвовали не только отличники, которые много читают, но и те, кто не 
имеют высоких оценок, но являются активными читателями. Ученик 7 класса Невкрытый Михаил стал участником 
областного конкурса «Лучший читатель».  

 Научить ребенка любить книгу, воспринимать ее как неисчерпаемый источник познания мира, знаний и мудрости 
народной – главная задача нашей школьной библиотеки. Большую роль в решении этой задачи занимает массовая работа 
школьной библиотеки.   

Главное в работе школьной библиотеки – научить учащихся работать со справочно – библиографическим 
аппаратом, различными источниками информации, владеть способами работы с критической литературой, 
периодическими изданиями, самостоятельно формировать свои творческие потребности и запросы. 

Ключевые слова: Василий Сухомлинский, книги, библиотека, ученик, творчество, творческие качества, формирования 
личности школьника, пути и средства формирования личности школьника, развитие идей Сухомлинского по 
формированию личности школьника, педагогика сотрудничества, личностно ориентированное воспитание. 

 
Якщо з дитинства в дитини не вихована 

любов до ниги, якщо читання не стало її 
духовною потребою на все життя, – в роки 
отроцтва душа підлітка буде пустою, на світ 
божий виповзе, невідомо звідки з’явиться 
погане. 

В.О. Сухомлинський «Серце віддаю дітям» 
Розбудова державності в Україні зумовила 

нові тенденції щодо розвитку освіти. З’явилася 
нагальна потреба суспільства у творчих, 
діяльних, обдарованих і духовно розвинених 
громадянах. Сучасні навчальні заклади націлені 
на виховання творчих особистостей, з 
урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей.  

Мета розвитку здібностей 
найпідготовленіших учнів – допомогти їм 
реалізувати свої індивідуальні якості, не 
загубитися в «сірій масі» учнів, сприяти 
переорієнтації їхнього мислення на творче 
індивідуальне конструювання. У розвитку їхніх 
здібностей важливе значення має забезпечення 
та розширення інформативності в тих галузях, 
які їх цікавлять, організація для них 
різноманітної діяльності.  

Шкільна бібліотека є скарбницею 
інформації, вона сприяє гармонійному розвитку 
особистості, розвиває прагнення до пошуку 
інформації, свідомого осмислення 
інформаційних джерел.  

Особливе значення для піклування про 
зростання творчої активності учнів має вміння 
дітей виділяти проблему, створювати проблемні 
ситуації у процесі навчання, знаходити шляхи їх 
вирішення, виділяти головне, суттєве, прагнути 
до самовдосконалення.  

Тому робота шкільної бібліотеки 
спрямована на реалізацію завдань, витікаючи з 
науково – методичних проблем школи, 
щорічного плану навчально – виховної роботи, 
основних нормативних документів Міністерства 
освіти і науки, постанов уряду України.  

Суттєво підвищити ефективність розвитку 
творчих здібностей можна лише в тому разі, 
якщо постійно використовувати у навчально – 
виховному процесі творчі завдання: 
виготовлення оригінальних виробів, написання 
казок, віршів, оповідань тощо. Для найменших 
школярів – першокласників – у нашій бібліотеці 
влаштовуються читання вголос найулюбленіших 
казок з подальшим обговоренням. Діти із 
задоволенням малюють до них малюнки і всі 
вони виставлені на стендахи у бібліотеці.   

Отже, формування творчих здібностей 
можливе тільки у творчості, через вирішення 
різноманітних творчих, проблемних завдань. 
Творчість містить новизну, що передбачає значні 
зусилля, спеціальний пошук, знаходження 
нового способу вирішення.  

Готовність до творчості, розв’язування 
проблеми, креативність є одним з механізмів 
психологічного захисту людини в складних 
умовах – як у трудовій діяльності, так і в 
кризових життєвих ситуаціях. Продуктами 
творчості бувають відкриття, винаходи, нові 
художні твори.. Хто ж це – творчі особистості? 
Творча особистість, яка має високий рівень 
розвитку творчих здібностей, чималий творчий 
потенціал, нахил до творчої діяльності, багату 
уяву, інтелект, розвинуте мислення.  

Дехто вважає, що творчі здібності є 
вродженими і не підлягають вихованню. Але під 
творчістю слід розуміти передусім процес 
створення нового оригінального продукту.  

За дослідженням П. Торена – діти до 5 років 
дають до 90% оригінальних відповідей, до 7 – ми 
років уже до 20%, дорослі – до 2%.  

Діти у віці 6-7 років складають вірші у 3-4-5 
рядків, а не 1-2, як у 5 років. Це можна пояснити 
вищим розвитком дітей 6- річного віку, вмінням 
точніше висловлювати свої думки, легше 
оперувати значенням слова.  

Велике значення для виховання творчої 
особистості має читання в дитячі роки, коли 
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формується її характер, адже відомо, що не всяке 
читання і не кожна книга має позитивний вплив 
на читача. Робота шкільної бібліотеки буде 
успішною тільки тоді, коли бібліотекар добре 
знає, які книги і чому треба рекомендувати тому 
чи іншому читачеві, з урахуванням інтересів, 
запитів і навіть характеру учня.  

«Книга відіграє велику роль у духовному 
житті дітей, але тільки тоді, коли вони вміють 
хорошо читати. Що значить «хорошо читати»? 
Це, перш за все, володіти елементарним 
умінням – технікою читання. Я намагався 
досягти того, щоб індивідуальне читання було 
духовною потребою дитини»,- писав у книзі 
«Серце віддаю дітям» Василь Олександрович 
Сухомлинський.[7, с. 199 ] 

Для першокласників завжди урочистим і 
незабутнім є свято «Посвята в читачі». Вони 
стають активними читачами бібліотеки. Оскільки 
фонд давно не оновлювався, багато книжок 
російською мовою, тож діти часто приносять 
свої і обмінюються ними, інколи дарують 
бібліотеці. Мене, як бібліотекаря, не може не 
радувати така активність першокласників Їм 
подобається сам процес вибору книги, 
приваблюють яскраві малюнки. Дуже важливо, 
щоб цей потяг до книги з часом не згас. « Уміти 
читати – це означає бути чуйним до змісту і 
краси слова, до його найтонших відтінків. Тільки 
той учень «читає», в свідомості якого слово грає, 
переливається фарбами і мелодіями оточуючого 
світу,»- відмічав Василь Олександрович. [7, 
с. 204] 

І тут велику роль відіграє індивідуальна 
робота з кожним читачем. Основною формою 
цієї роботи є бесіди, які проводяться під час 
запису учня до шкільної бібліотеки, при 
рекомендації йому книги, при її поверненні до 
бібліотеки.  

Надзвичайно важлива роль у вихованні 
творчої особистості належить учителю 
початкових класів. Від нього залежить, 
полюблять діти читання, чи залишаться 
байдужими до літератури, облишить чи 
продовжить учень після закінчення школи свої 
контакти з великою літературою. А від цього і 
формуватиметься духовний світ молодої 
людини.  

Щоб спрямувати дитину до творчої 
діяльності, необхідні, так звані, «потреби на 
творення». Мається на увазі певний емоційний 
настрій, мотивація, настанова, ступінь власної 
активності особистості тощо. Без усіх цих 
компонентів неможливе виникнення творчої 
ситуації, а, отже, і самої творчості. Якщо ми 
хочемо розвивати творчі здібності, маємо 
відповідно організовувати творчу діяльність.  

Методи активізації мислення ефективні в 
роботі з дітьми за таких умов:  

– якщо ознайомлення завдання відбувається 
в ігровій формі;  

– якщо використовується наочний матеріал;  
– якщо в процесі ознайомлення діти є 

активними творцями.  
У процесі використання цих методів у дітей 

з’являється інтерес до винахідництва, 
розвиваються увага, пам’ять, уміння знаходити 
залежності, закономірності, формується 
здатність до комбінування, просторове уявлення 
та уява, розвиток зв’язного мовлення.[3, с. 25 ]  

Шкільна бібліотека, здійснюючи 
бібліотечно-інформаційне забезпечення 
навчально-виховного процесу,відповідно меті 
школи та проблемній темі, над якою школа 
працює, разом з педадогічним колективом 
виконує єдину для школи державну програму 
національної освіти та виховання учнів.  

Наша бібліотека як центр духовного 
становлення особистості:  

- сприяє успішному засвоєнню учнями 
навчальних програм; 

- розвиває творчу думку, пізнавальні 
здібності та інтереси школярів; 

- формує духовну культуру школярів, 
духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння 
надбань вітчизняної та духовної культури.  

У своїй роботі над проблемною темою 
працюємо над завданнями:  

- володіти вмінням співвідносити форми і 
методи роботи з моральними потребами і 
мотивами поведінки учнів; 

- прагнути через книгу формувати творчу 
особистість; 

- звертати посилену увагу до особистості 
кожного учня, залучати його до різносторонньої 
діяльності.    

Для розвитку творчих здібностей дітей 
використовуємо процеси організації свят та 
інших масових заходів. Головне – забезпечити 
ефективне сценарне прогнозування, досягнення 
оригінальності як самого свята, так і його 
сценарних елементів, залучення дітей до участі у 
всіх його подіях. Активну участь приймають 
учні в оформленні виставок і тематичних 
поличок. Щороку у березні цікаво проходить 
тиждень дитячої та юнацької книги. Проводяться 
бесіди про великого Кобзаря, про нові цікаві 
книги, а також про книги, які в цьому році 
відзначають свій ювілей, з переглядом кіно – або 
мультфільмів.  

Шкільна бібліотека, як ніхто інший, сприяє 
розвитку творчих здібностей дітей, адже саме до 
нас вперше приходять маленькі читачі. Це саме 
той вік, коли закладаються основи гармонійного 
розвитку особистості, формування навичок 
систематизації та аналізу, прагнення до пошуку 
інформації.  

Щоб досягти зрілості, високої духовної 
культури, розвитку творчих здібностей людини 
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потрібні не лише знання, а й уміння самостійно 
шукати інформацію. Порадувала активність 
учнів 6-7 класів у конкурсі «Найкращий читач 
України». Причому участь брали не тільки 
відмінники, які багато читають, а й ті, хто не 
мають високих оцінок, але є активними 
читачами. Приємно вразив вибір творів, 
представлених на конкурс, від Григора 
Тютюнника і Василя Сухомлинського до міфів 
давньої Греції. Учень 7 класу Невкритий 
Михайло став учасником обласного конкурсу 
«Кращий читач». 

Головне в роботі шкільної бібліотеки – 
навчити учнів працювати з довідково – 
бібліографічним апаратом, різними джерелами 
інформації, володіти способами роботи з 
критичною літературою, періодичними 
виданнями, самостійно формувати свої творчі 
потреби і запити.  

Талановитість і геніальність видатних 
людей завжди була пов’язана з великою працею 
над книгою. В.О. Сухомлинський зазначав, що 
людина, для якої книжка уже в дитинстві стала 
такою необхідною, як скрипка для музиканта, 
пензель для художника, ніколи не відчуває себе 
обділеною, збідненою, спустошеною. [7, с. 198] 

Які умови потрібно створити для 
оптимального розвитку творчих здібностей 
дитини? Американський психолог Дж. Гален, 
розробив цікаві рекомендації:  

1. Створіть дитині затишні і безпечні 
психологічні умови для пошуків.  

2. Підтримуйте здатність дитини до 
творчості і висловлюйте співчуття при невдачах. 
Уникайте негативної оцінки творчих ідей 
дитини.  

3. Терпляче сприймайте найдивовижніші її 
ідеї, уважно ставтеся до будь – яких запитань 
дитини. Намагайтеся відповідати на всі 
запитання, навіть якщо вони здаються 
безглуздими. Поясніть, що на більшість її 
запитань не завжди можна одразу відповісти. 
Для цього потрібен час і терпіння.  

4. Надавайте дитині можливість побути на 
самоті. Надмірне опікування заважає творчості. 
Бажання і цілі дітей належать їм, отже, стороння 
допомога може сприйматися як «порушення 
кордонів» особистості.  

5. Знайдіть слова підтримки для нових 
творчих починань дитини, не критикуйте її 
перших починань, навіть невдалих.  

6. Допомагайте дитині інколи покладатися 
на ризик та інтуїцію: найімовірніше, що саме це 
допоможе справжні відкриття.  

7. Підтримуйте необхідну для творчості 
атмосферу, допомагаючи дитині уникнути 
несхвалення навколишніх, негативної реакції 
однолітків.  

8. Допоможіть дитині знайти собі товариша 
за віком і з такими самими здібностями, що й у 
неї, аби позбутися самотності та дефіциту 
спілкування.  

Як створити умови, за яких кожна дитина 
змогла б розкрити свій талант, стати єдиною і 
неповторною, а головне – щасливою? Як 
допомогти творчому вчителеві 
самореалізуватися? Адже лише тоді він зможе 
осягнути душу дитини, зрозуміти її. Відповіді на 
ці запитання можна отримати, ознайомившись зі 
списком літератури за вказаною темою, а саме: 

У посібнику окреслено проблеми, які 
виникають у взаємодії з обдарованими дітьми, 
розкрито досвід навчальних закладів, які 
успішно розв’язують ці проблеми.  

2. Клименко В. Механізм творчості: чи 
можна його розвивати? Шкільний світ – 2001 – 
№2-3. Спеціальний випуск.  

На сторінках газети професор Клименко 
знайомить читачів зі своїм новим, цілком 
оригінальним поглядом на механізм творчості 
людини, на його складові, звідки він з’являється і 
чому його сила вичерпується.  

3. Клименко В. Механізм творчості: чим 
його розвивати? Шкільний світ 2001 – №25-28. 
Спеціальний випуск.  

У новій книзі автор розглядає міфологічний 
і буденний образ людини – творця; діяльність 
визначається як механізм життя, становлення, 
розвитку і творчості людини; рівні розвитку 
механізму творчості – виконавець, ерудит, 
дилитант, талант, геній, мудрець.  

4. Коваль В. Підтримка обдарованої дитини: 
розвиток творчості. Виховна робота в школі 2005 
№10 с. 47-52.  

Велика увага бібліотеки повинна 
приділятися обдарованим дітям.  

Робота з ними має проводитись 
індивідуально. Це діти – члени МАН, учасники 
предметних олімпіад, конкурсів, змагань. На 
основі проведення анкетування складається 
список обдарованих дітей, який щорічно 
поповнюється. На формулярах творчо 
обдарованих дітей робляться помітки, щоб знати, 
в якому напрямку з ними працювати.  

Для виявлення обдарованих дітей 
проводимо анкетування (тестування), 
індивідуальні бесіди при видачі книг, створюємо 
картотеки періодичних видань, складаємо списки 
рекомендованої літератури для учнів-членів 
МАН, оформляємо постійно діючі виставки 
робіт творчо обдарованих дітей. 

Працюючи з такими дітьми, бібліотекар 
повинен володіти психолого-педагогічними 
знаннями, тактом, вмінням розкривати та 
розвивати талант учнів, повсякчас пам'ятати, що 
кожен учень – особистість, якій потрібно 
допомогти повірити в свої сили.  
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Літературні ранки, КВК, свята,вікторини, 
конкурси, брейн – ринги, інформаційні хвилинки 
до знаменних та пам`ятних дат, виставки з 
популяризації книги у бібліотеці – це хороша 
пропаганда книги і підготовка учня духовно до 
самостійного життя. Результативність співпраці 
бібліотеки з педагогічним колективом залежить 
від того, наскільки майстерно шкільний 
бібліотекар разом з педагогами школи, прилучає 
дитину до книжки, вчить оволодівати 
мистецтвом літературного читання, активно 
популяризує книжку, закріплює читацькі 
навички, розвиває художній смак і самостійність 
суджень, розширює діапазон читацького досвіду 
та знань, формує національну свідомість, 
характер, моральні якості.  

Навчити дитину любити книгу, сприймати її 
як невичерпне джерело пізнання світу, знань і 
мудрості народної – головне завдання нашої 
шкільної бібліотеки. Велику роль у розв'язанні 
цього завдання займає масова робота шкільної 
бібліотеки. 

Не оминайте наш поріг,  
Беріть скарби нетлінні в руки.  
Нема прекрасніших доріг,  
Ніж, в цей вселюдський храм науки. 

 «Знання переростають у переконання, 
тільки тоді, коли вихованцям хочеться бути 
схожими на вихователя, коли слово в його устах 
є привабливою і надихаючою силою,»- писав 
В.О.Сухомлинський.[ 7, с. 206] 
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ДУХОВНА КУЛЬТУРА В РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
Ольга ШУЛЬГА (Кіровоград) 

Розглянуто проблему впливу глобалізаційних процесів на подальший розвиток суспільства та шляхи подолання 
кризових проблем. Акцентовано увагу що: однією із головних проблем суспільного розвитку є недостатній рівень культури 
та духовності суспільства й особистості. Одним із головних шляхів підняття рівня духовної культури суспільства 
вбачається в поліпшені системи освіти, в зростанні освіченості та духовності громадян. Освітянський процес у державі 
має бути спрямованим на духовне збагачення і творчу діяльність особистості. Ідеї Сухомлинського сьогодні цілком 
актуальні та пропонують оптимальні шляхи управління розвитком особистості. 

Ключові слова: глобалізація, духовність, культура, цінності, особистість, інформаційні технології, філософія освіти, 
Сухомлинський. 

Рассмотрена проблема влияния глобализационных процессов на дальнейшее развитие общества и пути преодоления 
кризисных проблем. Акцентируется внимание что: одной из главных проблем общественного развития является 
недостаточный уровень культуры и духовности общества и личности. Одним из главных путей повышения уровня 
духовной культуры общества видится в улучшенные системы образования, в росте образованности и духовности 
граждан. Образовательный процесс в государстве должно быть направленным на духовное обогащение и творческую 
деятельность личности. Идеи Сухомлинского сегодня вполне актуальны и предлагают оптимальные пути управления 
развитием личности. 

Ключевые слова: глобализация, духовность, культура, ценности, личность, информационные технологии, философия 
образования, Сухомлинский. 
Актуальність проблеми. У світовому 

розвитку глобалізація є об’єктивним процесом, 
однак процес глобалізації є суперечливим. 
Спрямовуючи зусилля більшої частини людства 
на забезпечення успіху подальшого розвитку 
людської цивілізації, на його шляху виникло 
декілька глобальних проблем, що потребують 
негайного вирішення. Як на загальносвітовому 
рівні, так і стосовно окремих спільнот та 
особистостей, однією з головних проблем 
суспільного розвитку є недостатній рівень 
культури та духовності в суспільстві. Зокрема на 
рівні українського суспільства.  

Новий етап в історії людської цивілізації, 
основним змістом якого став її перехід до 
постіндустріального суспільства, позначається 
кардинальними змінами практично в усіх сферах 
життя і діяльності людей. Ці зміни  стрімко й 
незворотно відбуваються і в сфері матеріального 
виробництва, і в духовній сфері, у тому числі в 
науці, освіті й культурі. 

Тенденції загально цивілізаційного розвитку 
об’єктивно висувають науку як сферу, що 
продукує нові знання, і освіту, що олюднює 
знання, робить їх дійовими, діяльнісними, в 
число головних пріоритетів будь-якого 
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суспільства, яке претендує на 
конкурентоспроможність у сучасному світі. 

Кожне нове століття, досягнення науки та 
суспільної практики формують щодо освіти 
низку вимог які послідовно змінюються 
протягом років, десятиріч, століть. 

Завдання освітньо-наукової сфери – 
прокласти шлях до найрозвиненішого 
суспільства, заснованого на знаннях. Масове 
виробництво  і розповсюдження знань, масове 
використання засобів роботи з інформацією 
обіцяє змінити суспільство за історично 
короткий період, можливо за життя кількох 
поколінь. Стрімкий розвиток інформаційно-
комунікативних технологій як потужних 
інструментів для роботи з інформацією та 
знаннями суттєво прискорює такі зміни. На 
відміну від індустріального виробництва, в 
науково-інформаційних технологіях усе 
вирішуватиметься рівнем розвитку особистості, 
її самодостатністю, інтелектуалізацією нації, 
вмінням кожної людини на певному історичному 
етапі працювати по-сучасному. 

Сутність сучасного процесу навчання 
становить не лише збагачення особистості 
певною сумою знань чи формування навичок 
практичної діяльності, а й усебічна підготовка 
людини до життя в глобалізованому 
інформаційному просторі створенням рівних 
умов доступу до якісної освіти, забезпеченням 
освіти протягом життя, формуванням 
толерантного світогляду і взаємодії народів та 
культур. 

Сучасний етап розвитку системи освіти в 
Україні характеризується освітніми інноваціями, 
спрямованими на збереження досягнень 
минулого й, водночас, на модернізацію системи 
освіти відповідно до вимог новітніх надбань 
науки, культури і практики. Характерною 
особливістю цього періоду розвитку освітньої 
сфери є розробка на засадах сучасної філософії 
освіти нової парадигми організації і змісту освіти 
в системі інформаційного суспільства. Адже 
сьогодні новітні інформаційні технології 
відіграють дуже велику роль в будь-якому 
суспільстві – вони дозволяють швидко 
обробляти величезні банки інформації, змінюють 
структуру комунікації між людьми, загалом 
проявляються у всіх сферах людського життя. 

Інтенсивне входження інформаційних 
технологій в освітньо-педагогічний простір 
розширює його межі, водночас ставлячи нові, 
більш складні і неочікувані проблеми. 
Вирішення проблем загальної освіченості, 
розвиток системи середніх і вищих навчальних 
закладів у світовому масштабі, підвищення рівня 
культури, законодавче забезпечення дотримання 
загально цивілізаційних цінностей все ж не 
врятувало людство від кризових явищ у духовній 

культурі. Обмеженість, жорстокість, цинізм, 
аморалізм, формалізм, догматизм стали 
тривожним аспектом сучасного буття. 

Проблема відсутності необхідних 
культурних, духовних засад для успішного 
суспільного розвитку виявляється як на 
загальносвітовому так і на регіональному та 
національному рівнях. Вона пов’язана з 
наявністю різних світоглядних, релігійних 
позицій, а також із низьким рівнем культури і 
системи освіти. Завдання сучасної освіти 
стосовно її впливу на розвиток духовної 
культури особистості ускладнюється також 
необхідністю протидіяти засобам масової 
інформації, наповнення яких нерідко суперечить 
потребам культурної людини. 

Сьогодні в навчальних закладах України від 
змісту і спрямованості навчального та виховного 
процесу залежить духовна, морально-
психологічна культура учнів, студентів, узагалі 
молодих людей. Враховуючи неоднозначні 
соціокультурні впливи на стан особистості, 
освітянський процес у державі має 
спрямовуватись на духовне збагачення і творчу 
діяльність особистості, що розкриває свої 
здібності до самореалізації, та сприяє 
саморозкриттю інших людей. 

Інформатизація суспільства зумовлює 
перехід вітчизняної освіти на інноваційний шлях 
розвитку. Педагогічна інноватика повинна 
забезпечити плекання свідомості та інтелекту 
кожної особистості в дусі універсальних 
цінностей і самовдосконалення, навчити 
поважати принцип плюралізму, не зраджуючи 
водночас власні принципи і переконання. 

«Чим більше суспільство 
самоорганізовується, чим більшу у нього 
з’являється прагнення до самоудосконалення, 
тим більше воно починає приділяти увагу освіті, 
проблемам виховання. І тоді обов’язково 
актуалізується інтерес до спадщини 
Сухомлинського. За словами Василя 
Олександровича: «все життя людини, все життя 
нашого суспільства залежить вирішальною 
мірою від того, яка буде моральна серцевина у 
нашої людини» [3, с. 19]. 

Спираючись на реалії сьогодення та 
прогнозовані перспективи суспільства необхідно 
визначити пріоритетні цінності. «Такими для 
України історично були і залишаються цінності 
гуманізму, людської гідності, патріотизму, 
демократизму, соціальної ініціативи та 
відповідальності, національної самосвідомості з 
її центром – національною ідеєю. Не рівень 
освіти, а саме її характер, спрямованість є 
актуальними з погляду вирішення сучасних 
проблем розвитку культури, духовності 
особистості в суспільстві, що має також 
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незаперечне позитивне значення для подолання 
суперечностей процесу глобалізації» [4, с. 129]. 

Зокрема, у Національній доктрині розвитку 
освіти України визначено стратегію і пріоритетні 
напрями та шляхи створення життєздатної 
системи навчання й виховання, яка б 
забезпечувала умови для розвитку і 
самореалізації кожної особистості як 
громадянина України, формувала покоління, 
здатні навчатися протягом усього життя, 
створювала й розвивала цінності громадянського 
суспільства.  

Ідеї Сухомлинського сьогодні цілком 
актуальні та пропонують оптимальні шляхи 
управління розвитком особистості. Вони 
виведені з закономірностей педагогічного 
процесу, ґрунтуються на мудрості народної 
педагогіки, є шляхом єдності педагогічної думки 
і практики навчання та виховання. 

Новітні технології повторюють шлях 
педагогічного пошуку В. Сухомлинського. Нова 
освіта спрямовує увагу на особистість, що здатна 
критично мислити, спроможна опрацьовувати 
різну інформацію, прагне змінити на краще 
власне життя і життя своєї держави. Сучасні 
вчені дійшли висновку, що критичного мислення 
можна і необхідно навчати, його культуру слід 
цілеспрямовано й терпляче нарощувати на всіх 
рівнях, починаючи з першого класу школи. Саме 
«Уроки мислення», за В. Сухомлинським, 
перегукуються з розуміннями поняття «критичне 
мислення». 

Василь Олександрович прагнув, щоб розум і 
талановитість стали основою успіхів у навчанні, 
щоб кожен учень не вчився нижче за свої 
здібності. Тому педагог постійно шукав 
різноманітні форми організації навчального 
процесу та форми навчальної діяльності учнів, 
оригінальні методи, багато з яких тепер 
пов’язують з методами новітніх технологій. 

Роль вчителя у педагогічній системі 
В. Сухомлинського особлива, бо він і поводир, і 
керівник, і наставник, і фахівець високого 
ґатунку, але й старший друг, товариш, високий 
авторитет якого тримається на силі його 
духовної величі. Без учителя, вихователя, 
наставника немає саморозвитку й самовиховання 
учнів. «Підходи Василя Олександровича до 
проблеми учитель – учень актуальні в сучасних 
умовах, коли й дорослому досить важко 
визначитись і в повсякденних реаліях, і в 
духовних, моральних цінностях, 
ідеалах,імперативах» [2, с. 29]. 

Тому ключовою проблемою забезпечення 
інноваційного розвитку освіти є наявність 
кваліфікованих педагогічних кадрів, здатних 
забезпечити впровадження у навчальний процес 
новітніх інформаційних технологій. Необхідно 
насамперед забезпечити тіснішу інтеграцію 
освіти і науки, розвивати нові її форми. 

Постійне вдосконалювання професійної 
підготовки фахівців жадає від молодого 
покоління формування й розвитку цілісної 
системи універсальних знань, умінь, навичок, а 
також досвіду самостійної діяльності й особистої 
відповідальності. Від уміння добування знань 
якісно нового змісту по освоєнню інновацій 
залежить підвищення ефективності навчального 
процесу. Найважливіша здатність, що повинна 
придбати молодь у навчальних закладах – це 
здатність учитися, самостійно добувати знання й 
творчо мислити. Від цього буде залежати його 
професійне становлення. Навчитися вчитися, 
самостійно працювати й творчо мислити – 
важливіше, ніж засвоїти конкретний набір знань, 
які в наш час швидко застарівають. Формування 
загальної культури студентів відноситься до 
однієї із пріоритетних завдань вищої освіти, а 
рівень культури людини, сформований в 
студентські роки, визначає благополуччя в його 
професійній діяльності. У зв'язку із цим 
проблема формування інформаційної культури 
студента набуває особливого значення. 
Інформаційна культура студента являє собою в 
широкому плані інструмент освоєння нового з 
обраної професії. Вона являє собою невід'ємний 
фрагмент культури і є однією зі складових 
професійної майстерності.  

Саме загальнокультурний розвиток, засвоєння 
загальнокультурної спадщини минулих поколінь і є 
тією єдиною системою координат, в якій можливий 
прогрес людства у всій його національно-культурній 
багатогранності перед глобальними викликами 
дійсності. 

Звільняючи твори В. Сухомлинського від 
надмірної ідеологізації, обов’язкової для 
радянської епохи, його освітня система виховує 
людину і громадянина, зміцнює родину, об’єднує 
народ, утверджує віру, надію і любов як 
найбільш фундаментальні загальнолюдські 
цінності. 

«Виховання серця, – писав В. 
Сухомлинський, – це цілий світ турбот і тривог, 
про які ми, дорослі, ніколи не повинні забувати. 
Я бачу своє найголовніше виховне завдання  в 
тому, щоб у дитячій душі стверджувались 
співчуття, жалість, доброта до всього 
прекрасного, що є в світі, і насамперед до 
людини» [7, с. 114]. 

Переживаючи різні трансформації, 
українському суспільству вкрай необхідна 
гуманістична педагогіка Сухомлинського, бо 
свобода особистості, демократизм, уболівання за 
долею дітей, «моральне лікування» є сьогодні 
невичерпними проблемами. 

На мій погляд, сьогодні перед суспільством 
головним завданням постає призупинення 
руйнівних процесів у сфері культури, у царині 
духовності наці,ї та створення належних умов 
для розвитку творчості талановитої молоді. 
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Василь Сухомлинський – це зразок високої 
морально-етичної, естетичної культури і 
духовності, одержимо-жертовного, 
патріотичного покликання жити і творити задля 
гуманістичного виховання підростаючих 
громадян Української держави. 
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ВПЛИВ СІМ’Ї НА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ 

Віталій ЩЕРБИНА (Херсон) 
У статті на основі педагогічної спадщини В.Сухомлинського досліджено родинновиховний концепт розвитку творчих 

здібностей дитини. Розкрито суть принципу опори на позитивні взаємостосунки у сім’ї, проаналізовано роль батьків у 
процесі формування творчих здібностей дитини. 

Ключові слова: родинновиховний концепт, сімейне виховання, творчі здібності, батьки, родинне життя. 
В статье на основе педагогического наследия В. Сухомлинского исследован семейновоспитательный концепт 

развития творческих способностей ребенка. Раскрыта суть принципа опоры на положительные взаимоотношения в 
семье, проанализирована роль родителей в процессе формирования творческих способностей ребенка. 

Ключевые слова: творческие способности, родители, семейная жизнь, семейновоспитательный концепт, семейное 
воспитание.  
Педагогічна спадщина великого Учителя 

В.Сухомлинського – це невичерпне джерело 
народної мудрості, досвід взаємодії школи і сім’ї 
у надважкому і надважливому процесі – 
вихованні дитини. У доробку педагога можна 
віднайти відповіді на питання, що цікавлять 
батьків та вчителів; зрозуміти поведінку дитини 
у різних ситуаціях; вивчити методику виховання 
в особливий для кожної людини період – 
дитинство, коли сім’я відіграє провідну роль у 
психологічному, моральному, естетичному, 
розумовому, фізичному становленні дитини. 

В.Сухомлинський не міг залишитися 
осторонь цього дуже важливого і цікавого 
періоду людського життя. Він був переконаний, 
що в свідомості людини закарбовуються спогади 
дитинства, назавжди зберігаються відчуті в 
ньому яскраві картини та образи. Саме в цей 
період формуються основні творчі здібності. У 
дитини можна простежити перші нахили до 
творчості. 

Питанню формування творчих здібностей у 
дитини на основі педагогічної концепції 

В.Сухомлинського приділяли свою увагу чимало 
сучасних педагогів та істориків педагогіки. 
Серед них називаємо А.Богуш, що визначила 
такі педагогічні концепти: дитиноцентризм, 
природодоцільний, лінгводидактичний та 
родинновиховний концепти у спадщині 
В.Сухомлинського [1, c.5]. Крім неї, особливості 
формування творчих здібностей у дитини 
досліджували Н.Гарань, О.Зотова, Т.Кочубей, 
Н.Рогальська та багато інших. 

Метою даної наукової розвідки є спроба 
дослідити специфіку впливу сім’ї на формування 
творчих здібностей дитини на основі 
педагогічної спадщини В.Сухомлинського. 

Згадуючи своє власне дитинство, педагог 
писав: «Когда я припоминаю свое детство, в 
памяти моей всплывает то солнечное утро с 
дремучими вербами над тихим прудом, то 
тревожный шелест тополей над грозой, то куст 
калины с красными гроздьями, горящими на 
желтом лугу, то горячий летний день в поле» [2, 
c. 38]. І все це на фоні дорогого материнського 
обличчя: «… тревожные и задумчивые глаза 
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матери сопровождают все мои воспоминания о 
том, что окружало меня в годы детства» [2, с.38-
39]. 

Мати і батько – саме ті люди, які роблять 
дитину щасливою, без яких дитинство було б не 
періодом пізнання світу, відносин між 
навколишніми, смислу і сенсу існування, 
чарівності реальності, а періодом страждань та 
мук. Саме сім’я – те джерело, з якого дитина 
черпає сили для свого життя, натхнення для 
уявлення. Саме в родині основи розумового 
виховання дають змогу зрозуміти всю складність 
існування. У сім’ї народжується, виростає любов 
до батька і матері, яка згодом обов’язково 
переростає у любов до ближніх, до оточення, до 
країни, до всіх людей загалом; пошана до всього 
рідного, захоплення прекрасним, гордість за свій 
народ. 

Але як виховати дитину, яка б мала всі 
вищеперераховані якості? На це питання ми 
знаходимо відповідь у «Батьківській педагогіці» 
В.Сухомлинського. Педагог відповідає на 
питання, що ставлять собі батьки, що хочуть 
виховати свою маленьку дитину, підготувати її 
до школи незалежно від часу, місця, країни. 

Виховання дітей – це віддавання духовних 
сил. Людину ми творимо любов’ю – любов’ю 
батька до матері і матері до батька, любов’ю 
матері і батька до людей, глибокою вірою в 
красу і гідність людини. Чудові діти виростають 
у тих сім’ях, де батько і мати по-справжньому 
люблять одне до одного і водночас люблять і 
поважають людей. «Я відразу бачу дитину, в якої 
батьки глибоко, сердечно, красиво, віддано 
люблять одне одного. У цієї дитини – мир і 
спокій в душі, глибоке душевне здоров’я, 
щиросердна віра в добро, віра в красу людську, 
віра в слово вихователя» [3, с.413]. Вплив сім’ї 
на дитину настільки великий, що людина 
відчуває, несе в собі протягом усього життя. 
Починає дитина пізнавати світ людини з батька і 
матері, далі учитель разом з батьком і матір’ю 
веде її по першій стежці життя. 

Творчість видатний український педагог 
трактує як могутній стимул духовного життя. 
Відсутність творчого начала в духовному житті 
вбиває інтерес до навчання [4, с.565]. 
В.Сухомлинський переконував, що і батькам і 
вчителям необхідно дати дитині радість успіху у 
навчанні. Саме, відчувши його, дитина 
прагнутиме повторити і відчути його знову.  

У своїй педагогічній практиці 
В.Сухомлинський використовував уроки 
мислення, що проходили на лоні природи. Вони 
навчали учнів 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 вчителя? 

Як приклад можемо навести опис однієї з 
подорожей до «куточка нашої мрії», протягом 
якої учні вдивлялись у дерева і кущі, що 
вкривали схили урвища, звідти до них на 
хмаринках туману випливали казкові герої. 
Десятки різних образів швидко виринали з 
глибин дитячої свідомості: Шура роздивився у 
кронах дерев стадо корівок, котрі гуляють по 
пасовищу. Сергійко зауважив: «А де ж вони 
пасуться, там же трави нема?» І думки Шури 
понеслися вже в іншому напрямку: це вже не 
корови, а хмари, що на ніч лягли відпочити. 
Вчитель стурбований: мовчить Мишко, Ніна, 
Славко. Невже в них не виникло ніяких 
асоціацій? Аж раптом наймовчазніший Мишко 
промовив: «Це розлючений бик кинувся на 
скелю, не зміг її подолати і зупинився. Дивіться, 
він от – от відсуне урвище...». Новий образ 
миттю запалив уяву всіх учнів. Діти побачили, як 
бик уперся ногами, як вигнулася його шия, як 
жили бринять від напруги, а роги ввійшли в 
землю... 

Фантазія Мишка виявилась найяскравішою, 
земною, наближеною до життя [4, с.41].  

Спостерігаючи за учнями, мудрий вчитель 
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 вчителя 
запалює вогник дитячої творчості, і навпаки. 

В.Сухомлинський зазначає вагому роль 
казки у навчанні дітей мислити, фантазувати, 
бачити незвичайне у звичайному, завдяки 
яскравому емоційному забарвленню казкових 
образів. «Казка є тим різцем, який відточує 
найтонші риси індивідуального мислення кожної 
дитини і водночас розкриває дитячі серця 
назустріч одне одному» [3, с.510]. 

Саме казка сприяє розвитку уяви, 
моральному, розумовому, естетичному 
становленню дитини. Почута з вуст батьків казка 
має найвищу силу.  

В.Сухомлинський був переконаний, що наші 
батьки через казку, слово передають нащадкам 
свої заповіти, любов до рідної землі. На думку 
педагога, казка – це «благодатне джерело 
виховання любові до Батьківщини, яке нічим не 
можна замінити», «творіння народу», «духовні 
багатства народної культури, пізнаючи які, 
дитина пізнає серцем життя народу», «активна 
естетична творчість, що захоплює всі сфери 
духовного життя дитини – її розум, почуття, 
уяву, волю [4, с.177,178,184]. В.Сухомлинський, 
аналізуючи організаційні та змістові засади 
Кімнати казки, зауважив, що серед казок різних 
народів пріоритетними для нас мають бути 
українські народні казки. Тут, у Кімнаті казки, 
вперше інсценізувалася українська народна казка 
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про Рукавичку. Створені у Павлиській школі 
Кімната казки, ляльковий театр і драматичний 
гурток, як і багато інших оригінальних заходів, 
сприяли відтворенню, збереженню і передачі 
українських традицій, тому вони варті 
впровадження в сучасній школі. 

Обґрунтування педагогом ідеї про 
неперевершене значення народної казки у 
вихованні дитини сягає у його власне дитинство 
– незабутні враження від казок бабусі Марії. 
Особливо запам’яталася казка про Працьовитого 
і Ледачого, в якій возвеличувалася людська 
праця [3, с.518]. Ефективним методом усебічного 
розвитку дитини було колективне складання 
казок, що практикувалося вчителем. «Творення 
казки – найщасливіші хвилини мого духовного 
спілкування з дітьми, а для них – незрівнянна 
радість мислення» [3, с.510]. В.Сухомлинський 
вважав, що без казки неможливо уявити 
інтелектуальних взаємин між дітьми: без 
захоплення казкою немає колективного 
переживання; без творення казки дитині 
недоступні радість, одухотворення думкою. 
«Казка – це колиска думки, зумійте поставити 
виховання дитини так, щоб вона на все життя 
зберегла хвилюючі спогади про цю колиску» [3, 
с.520]. 

Пізнання світу дитиною – процес, який 
батьки не мають права пропустити. Не 
задовольнивши пізнавальної активності 
дошкільнят, вони загальмують у ній розвиток 
спостережливості, уваги, пам’яті, мислення. 
Окрім того, що батькам заборонено пропускати 
цей процес, вони ще повинні своєчасно впливати 
на розвиток їх розумових здібностей, 
контролювати його: «Коли дитина опиняється 
віч-на-віч з синіми сутінками, із струмком, що 
пурхає у балці, з метеликом, що пурхає над 
квіткою, внутрішній духовний світ маленької 
людини відкривається перед вами тоді, коли ця 
людина напружує розумові зусилля …» [5, 
с.204]. 

В.Сухомлинський великого значення надає 
проблемі формування у школярів здатності до 
наукової творчості. Розуміючи природу 
дослідницької 

діяльності – від задуму до здійснення – він 
вважав, що треба створити для школярів ситуації 
випробування, міркування, спілкування, які б 
сприяли сприйманню, усвідомленню та 
оцінюванню задуму, імпровізації (веденню 
пошуків, формуванню наочно – чуттєвого 
уявлення образу, фантазуванню).  

Батьки, котрі разом з учителями залучали 
учнів до дослідницької творчості, створювали 
гармонію умінь і знань [3, с.100]. 

Педагог переконаний, що творчість 
починається там, де інтелектуальні й естетичні 
багатства, здобуті у родині, стають засобом 

пізнання, освоєння, перетворення світу. 
В.Сухомлинський вважав книгу найважливішим 
засобом самостійного інтелектуального 
розвитку. Прищеплення любові до читання 
відбувається у родині. Саме батьки, які читають 
дітям колискові, стимулюють до розвитку їх 
творчу уяву. Підтримував таке прагнення і 
В.Сухомлинський. У Павлиській школі кожен 
учень протягом років навчання збирав власну 
бібліотеку. По закінченню школи бібліотека 
підлітка налічувала від 150 до 500 книг. Був 
створений кооператив по розповсюдженню 
книги, гуртки, які об’єднували однодумців в тій 
чи іншій галузі науки тощо. В.Сухомлинський 
розробив цікаву «формулу» інтелектуального 
розвитку: 

Вранці – виконання домашнього завдання + 
уроки = обов’язкові знання. 

Після уроків – розумова праця в гуртках, 
самоосвіта, читання [3, с.424]. 

На глибоке переконання В.Сухомлинського 
значне місце у розвитку творчої особистості учня 
відіграє музика. Спочатку це, звичайно, 
колискова, яку співає немовляті мати. Потім – 
класична музика. Слухаючи зі своїми 
вихованцями музичні твори, педагог помічає: 
«Музика будить енергію мислення навіть в 
самих інертних дітках... У цьому підйомі 
розумових сил під впливом музики і є емоційне 
джерело мислення» [4, с.63], шлях до 
самовираження. Маленька Лариса, слухаючи 
«Осінню пісню» П.Чайковського, говорить про 
те, як вони з татом ходили до рівчака, 
спостерігали зелену красу лісу, що зеленою 
стіною вкриває урвище, слухали горлицю. Шура 
згадує, як мама брала його в поле. По обіді вона 
поклала сина 

спати на ожеред соломи, разом вони 
піднялися й полетіли до пташки, що пурхала 
високо в небі... «Музика – уява – фантазія – 
творчість – це доріжка, йдучи по якій дитина 
розвиває своє духовне «я» [4, с.64]. Музика 
надихала 

учнів до творчості: діти починали писати 
власні музичні композиції, малювати, складати 
вірші, казки, оповідання, майструвати тощо. 

Вершиною залучення дітей до творчості, як 
засобу самореалізації, В.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» [ 3, с.166]. 

Принцип трудового навчання покладений в 
основу систему трудового виховання Павлиської 
школи. Педагог був переконаний, що праця – не 
стежка, устелена трояндам, що виховує вона 
лише остільки, оскільки вона нелегка, копітка. 
Трудова діяльність у Павлиській школі була 
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різноманітною: «Учні доглядали за двигунами, 
створювали спеціальні машини, які полегшували 
працю людини, доглядали за садом, допомагали 
дорослим будувати ферму, вирощувати 
пшеницю, ліпили з глини у керамічній 
майстерні, виготовляли деталі на замовлення 
колгоспної майстерні, складали моделі з 
розмонтованих вузлів та деталей» [6, c.274]. 

Праця дітей на благо сім’ї, своєї школи, 
країни – єдино правильний шлях розвитку, 
розквіту і процвітання держави. Вчити любити 
працю – це завдання, напередусім, батьків і 
школи. 

У процесі сімейного виховання у дитини 
формуються основні цінності, якими вона має 
дорожити, – любов до батьків, рідних, 
взаємоповага, бажання прийти на допомогу у 
будь-яку хвилину. Діти вчаться цінувати 
бажання і прагнення батьків. Любов дітей до 
матерів і батьків – це радість затрати духовних 
сил в ім’я того, щоб принести щастя улюбленій 
людині.  

В.Сухомлинський з позицій гуманізму, 
зорієнтованості на особистість розглядав процес 
розвитку дитини, він мав повне право сказати 
про себе: «Серце віддаю дітям!». Саме так мають 
робити всі вчителі, кожна мати і батько. Любити 
дітей – ось їх головне покликання у житті. Тільки 
в любові дитина може вільно творити, розвивати 
свої здібності. 

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. 

Сім’я, в основі якої єднання «батько-мати-
дитина», приречена на успіх. У ній на основі 
любові, взаємоповаги дитина ввійде в шкільне 
життя підготовленою. Педагог був переконаний, 
що дуже важливо не втратити золоті роки 
дитинства, адже саме в цей період «… ребенок 
не только утешается радостями, созданными для 
него родителями, но и сам создает радости для 
отца и матери» [2, c.80]. 

Поради В.Сухомлинського, що стосуються 
загальнолюдських цінностей, залишатимуться 
актуальними доти, доки існуватиме сім’я, школа, 
батьки і діти. З педагогічного доробку педагога 
ще довго черпатимуть знання та мудрість 
наступні покоління. 
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КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Надежда ЮРЧЕНКО (Прилуки) 
У статті автор відмічає значення правильно організованої і методично забезпеченої дослідницької діяльності в 

професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів, наводить приклади дослідницьких завдань для студентів у 
процесі їх практичної підготовки. 

Ключові слова: компетентнісно-орієнтований підхід, дослідницька робота, творча діяльність, словниково-
орфографічна робота. 

В статье автор отмечает значение правильно организованной и методически обеспеченной исследовательской 
деятельности в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов, приводит примеры 
исследовательских заданий для студентов в процессе их практической подготовки. 

Ключевые слова: компетентностно-ориентированный подход, исследовательская работа, творческая деятельность, 
словарно-орфографическая работа. 

 
Постановка проблемы. Основные 

стратегические документы в области развития 
образования Украины рекомендуют 
использование компетентностного подхода в 

системе общего образования, первым звеном 
которого является начальная ступень обучения. 
О необходимости внедрения компетентностно-
ориентированного обучения уже в начальной 



НАУКОВI ЗАПИСКИ         Серія: Педагогічні науки                   Випуск123(ІІ) 
 

 

 395

школе достаточно убедительно высказался один 
из ведущих его исследователей А.В. Хуторской: 
«... мы вводим понятие образовательной 
компетенции как процедуры, позволяющей 
поэтапно формировать или хотя бы задавать 
векторы того образовательного движения, в том 
числе и проектирования образования, которые 
приводили бы к компетентностным связкам. То, 
где и на каком уровне это вводить, нуждается в 
исследовании. Но убежден, что это должно быть 
введено уже в начальной школе» [14]. 

В новой программе по русскому языку для 
1-4 классов (2011г.) отмечается: «Обучение 
русскому языку должно быть ориентировано на 
интересы и возможности учащихся начальной 
школы и тесно связано с формированием 
ключевых компетентностей, предполагающих 
способность учащихся выполнять учебные и 
познавательные действия в соответствии с целью 
и условиями, в которых выполняется задание» 
[7]. 

В качестве ключевых компетенций ученые 
(Зимняя И.А., Хуторской А.В., Дубова М.В., и 
др.) выделяют следующее – учение, 
исследование, думание, общение, кооперация 
(взаимодействие), умение доводить дело до 
конца, принимать себя. 

Дубова М.В. отмечает, что 
компетентностный подход к обучению является 
актуальной тенденцией мирового образования, 
позволяющей разрешить противоречия между 
программными требованиями, запросами 
общества и потребностями личности в 
результатах обучения [ 2, с.90]. 

Новые требования к качеству образования 
на уровне мировых стандартов инициируют 
разработку способов реализации 
компетентностного подхода во всей 
отечественной образовательной системе. 

Важно, чтобы педагогический акцент в 
современной школе переносился с системы 
знаний на раскрытие способностей и умений 
каждого ребенка в его учебно-познавательной 
деятельности, на воспитание личности 
школьника. Общение должно строиться не 
столько на разъяснениях, указаниях, замечаниях 
учителя, сколько на поисковых действиях 
каждого ребенка, ведущих его от успеха к 
успеху, такого важного и значительного для 
каждого ребенка. Таким образом, путь от успеха 
к успеху, предложенный В.А. Сухомлинским, 
обретает сегодня магическую силу, он сохраняет 
и укрепляет в детях мотивацию учения, делает 
стабильным положительное отношение к 
учебной деятельности, развивает творческие 
способности учащихся и формирует их 
исследовательские умения. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Данные исследований 

(Л.П. Виноградова, А.В. Леонтович, 
А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков) дают 
возможность констатировать, что 
исследовательская деятельность младших 
школьников – это творческая деятельность, 
направленная на постижение окружающего 
мира, открытие детьми новых для них знаний и 
способов деятельности. Она обеспечивает 
условия для развития их ценностного, 
интеллектуального и творческого потенциала, 
является средством их активизации, 
формирования интереса к изучаемому 
материалу. 

В психолого-педагогической литературе 
рассматриваются разные аспекты организации 
учебно-исследовательской деятельности 
школьников (В.П. Вахтеров, Н.И. Новиков, 
Б.Е. Райков, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский). 
Методические и дидактические основы 
использования проблемных, исследовательских 
методов обучения обоснованы И.Я. Лернером, 
М.И. Махмутовым, М.Н. Скаткиным, 
Н.Ф. Талызиной, И.С. Якиманской. Значимость 
творческой исследовательской деятельности в 
школе подчеркивают В.И. Андреев, И.А. Зимняя, 
А.М. Матюшкин, Л.А. Казанцева, 
А.В. Леонтович, Е.А. Шашенкова, 
Н.Л. Головизнина, Е.Н. Землянская и др. 

Ученые Л. Ахмедзянова, И. Зязюн, 
Е. Карпова, Л. Кондрашова, Л. Михайлова, 
О. Цокур и др. обращают внимание на то, что в 
профессионально-педагогической подготовке 
будущего учителя должное место обязана занять 
творческая исследовательская деятельность 
студентов. 

Цель статьи – поделиться опытом 
использования идей В.А. Сухомлинского в 
профессиональной подготовке будущего учителя 
начальных классов в условиях педагогического 
колледжа. 

Изложение основного материала. 
Общемировые изменения: глобализация, 
ускорение темпа информационных потоков, 
вхождение Украины в европейское 
образовательное пространство – справедливо 
требуют от системы образования смены курса в 
сторону формирования мобильной, творческой и 
самостоятельной личности. 

Учитывая требования мировой 
образовательной системы, особое внимание в 
подготовке будущих учителей следует уделять 
становлению специалиста как субъекта научно-
исследовательской деятельности, 
конкурентоспособного профессионала, 
владеющего опытом научно-творческой 
деятельности, целесообразно изменяющего 
образовательное пространство. 

Таким образом, высшие учебные заведения 
приобретают новую, исследовательски-
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поисковую функцию, появляется необходимость 
переориентации у будущих учителей знаний, 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Исследовательская деятельность студентов 
– это процесс, формирующий будущего педагога 
путем индивидуальной познавательной работы, 
направленной на получение нового знания, 
решение теоретических и практических проблем, 
самовоспитание и самореализацию своих 
исследовательских способностей и умений [13, 
с.42]. 

«По самой своей логике, по философской 
основе, по творческому характеру 
педагогический труд невозможен без научного 
исследования. Если вы хотите, чтобы 
педагогический труд давал учителю радость, 
чтобы ежедневные уроки не стали скучной, 
однообразной повинностью, процедурой, ведите 
каждого учителя на дорогу научно-
педагогического исследования», – звучит 
призывом мысль ученого-практика, обращенная 
в будущее [11, с.70]. 

Эта дорога начинается в педагогическом 
колледже, когда правильно организованная и 
методически обеспеченная учебно-
исследовательская деятельность студентов в 
процессе их методической подготовки 
способствует повышению профессиональной 
компетентности и педагогического мастерства 
будущего учителя начальных классов. 

Ученые, методисты сегодня выделяют 
компоненты, из которых складывается 
исследовательская деятельность педагога, 
основы которой должны быть заложены в ходе 
получения профессионального образования. 
Работая с младшими школьниками, педагоги:  

- сталкиваются с проблемой, как создать 
условия для индивидуального развития ребенка; 

- выдвигают идеи и гипотезы о возможных 
путях, формах, способах решения этой 
проблемы; 

- выбирают и обосновывают методы 
собственной профессиональной деятельности;  

- получают определенные результаты 
собственной профессиональной деятельности и 
обосновывают их в итоге реализации программы 
четырехлетнего обучения младших школьников 
[5, с.26]. 

В настоящее время традиционный урок не 
обеспечивает полной включенности каждого 
школьника в учебный процесс, поскольку 
ребенок является не активным субъектом, а 
скорее объектом воздействия: учитель сам 
планирует, организует процесс учения, вносит 
изменения в деятельность ученика. Таким 
образом, ребенок, оставаясь пассивным, не имеет 
возможности проявлять самостоятельность, 
развивать личностные качества. 

Решение проблемы развития творческого 
потенциала младших школьников означает 
организацию их деятельности, направленную на 
самостоятельное открытие нового. У Василия 
Александровича Сухомлинского есть очень 
известные слова: «Страшная это опасность – 
безделье за партой; безделье шесть часов 
ежедневно, безделье месяцы и годы. Развращает, 
морально калечит человека – и ничто не может 
возместить того, что упущено в самой главной 
сфере, где человек должен быть тружеником, – в 
сфере мысли». 

Одним из главных факторов развития 
современной личности младшего школьника 
становится именно познавательная творческая 
деятельность самого ребенка. «Только в 
процессе активной деятельности, – утверждает 
В.П. Беспалько, – формируется и развивается 
личность. Более того, свойства личности зависят 
от характера той деятельности, в процессе 
которой она формируется» [1, с.15]. 

Общеизвестен тот факт, что творчество 
является величайшей потребностью человека, 
приносит ему огромное наслаждение, радость, 
прибавляет ему силы. Ребенок устает от 
рутинной, однообразной работы гораздо больше, 
чем от обучения, в котором он может проявить 
себя, сделать очень маленькое открытие. Об этом 
писал В. Сухомлинский: «Мы добиваемся, чтобы 
наш ученик читал журналы, научно-популярную 
литературу: чем больше он читает в силу своего 
интереса к книге, к науке, тем легче он 
овладевает основами наук, тем меньше времени 
идет у него на подготовку домашних заданий... 
Перегрузка же получается там, где умственный 
труд имеет односторонний характер: ученик 
только заучивает. Устранение перегрузки 
зависит не от механического уменьшения круга 
знаний, предусмотренных программой, а от 
содержания, характера интеллектуальной жизни 
ученика» [10, с.256]. 

Обеспечить своих питомцев всеми 
знаниями, необходимыми в жизни, школа, 
конечно, не может. Она вооружает ученика лишь 
основами наук и вместе с тем призвана научить 
его умению приобретать знания, творчески 
применять их на практике. Для этого необходимо 
знакомить учащихся с методами наук и 
прививать им исследовательские навыки [4, 
с.15]. 

Дети младшего школьного возраста, как 
отмечают многие ученые, по природе своей 
исследователи. Они с большим интересом 
участвуют в самой разной исследовательской 
работе. Неутомимая жажда новых впечатлений, 
любознательность, постоянно проявляемое 
желание экспериментировать, самостоятельно 
искать истину распространяются на все сферы 
деятельности. В мудром педагогическом 
наследии В. Сухомлинского мы находим слова: 
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«Радость познания даётся человеку только тогда, 
когда он познаёт несравненно больше, чем 
требуется знать. Предупреждение 
неуспеваемости – отставания, равнодушия к 
знаниям, науке, книге, школе – состоит не в том, 
чтобы без конца подгонять и спасать 
неуспевающих, а в том, чтобы ввести каждого в 
мир богатой интеллектуальной жизни 
коллектива»[12, с.116 ]. 

Целью организации исследовательской 
деятельности учащихся является формирование 
у них познавательной активности. Цель может 
быть достигнута, если будут решены следующие 
задачи: развитие логического мышления, 
творческих способностей, кругозора, устной и 
письменной речи; умений обобщать и 
систематизировать информацию, 
коммуникативных умений; формирование 
наблюдательности и внимания, умений работать 
с художественными и научными текстами [9, 
с.17]. 

В программе для начальных классов по 
русскому языку указывается, что у школьников 
важно развивать умение составить 
самостоятельное суждение о предмете, явлении, 
событии; высказать такое суждение и обосновать 
его, выслушать и понять другие суждения, 
сопоставить их со своей точкой зрения, изменить 
своё мнение в случае убедительных аргументов 
других участников дискуссии. 

Важно учить школьников различать в 
учебном материале новое и то, что было уже им 
известно, анализировать ход и способы учебной 
деятельности, причины успехов и неудач. 

Осознавая требования программы, готовим 
студентов к организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся на 
уроках русского языка. 

Чтобы планировать в будущем 
исследовательскую деятельность младших 
школьников на уроках русского языка, студенты 
обязаны хорошо ориентироваться в учебно-
методическом аппарате школьного учебника, 
понимать, с какой целью предлагается каждый 
вопрос и задание. Поэтому на одном из 
практических занятий по методике обучения 
русскому языку и предлагается сделать анализ 
учебно-методического аппарата учебника по 
одной из тем. Ориентировочная схема анализа 
такая:  

І. Тема урока, цели изучения данного 
материала. Требования программы. 

ІІ. Соблюдение пошагового (поэтапного) 
усвоения конкретного понятия, правила. 

ІІІ. Характер вопросов и заданий для 
учащихся: 

- с целью повторения изученного, 
систематизации фактов, понятий, формирования 
навыков; 

- с целью овладения методами 
логического мышления и творческой 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, уточнение, конкретизация, 
систематизация, самостоятельная работа); 

- с целью применения полученных 
знаний (выполнение самостоятельных работ, 
овладение умениями и навыками); 

- с целью организации индивидуального 
и дифференцированного подхода к обучению; 

- с целью развития исследовательских 
навыков; 

- с целью усиления коммуникативной 
направленности обучения; 

- с целью развития устной и письменной 
речи учащихся; 

- с целью установления 
внутрипредметных и межпредметных связей; 

- с целью развития навыков 
самоконтроля. 

ІV. Средства организации учебно-
познавательной деятельности (условные 
обозначения, инструкции, памятки, таблицы, 
значки-символы, рекомендаци, графические 
средства (подчеркивание, обведение). 

V. Характер языкового материала: 
доступность, ясность, логичность, краткость, 
познавательность, связь с жизнью, 
высокохудожественность.  

Умение анализировать методический 
аппарат школьного учебника позволит в 
будущем учителю активизировать процесс 
обучения, придать ему творческий, 
исследовательский характер.  

Бесспорным сегодня признается 
утверждение, что процесс подготовки 
специалистов должен основываться на 
принципах сотрудничества, когда задействованы 
субъективно значимые для студентов мотивы, 
цели, созданы условия для выбора форм и 
методов достижения целей, когда совместно 
определяется прогнозируемый результат. 

В качестве примера приведем некоторые 
направления подготовки будущего учителя к 
организации и проведению словарно-
орфографической работы в начальных классах. 

Формирование языковой компетенции 
предполагает, прежде всего, обогащение 
словарного запаса учащихся, развитие 
грамматических умений и навыков. Главная 
задача работы над словом – обогащение и 
активизация словарного запаса учащихся, 
развитие умения вдумываться в значение слова, 
замечать его выразительно-изобразительные 
возможности; развивать внимание к незнакомым 
словам, потребность выяснять их значение, 
правильно употреблять в речи. 

Словарная работа – это не эпизод в работе 
учителя, а систематическая, хорошо 
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организованная, педагогически целесообразно 
построенная работа. О её значении Василий 
Сухомлинский писал: «Влюблённый в красоту 
слова, человек становится чувствительней и 
требовательней к эстетическому и моральному 
бытию вокруг себя. Чем тоньше 
чувствительность к слову, к богатству его 
оттенков, тем глубже восприимчивость юного 
сердца к моральным поучениям, к тончайшим 
средствам влияния на духовный мир подростка – 
слову воспитателя и красоте всего 
человеческого» [12, с.256].  

Система в словарной работе состоит в том, 
чтобы слово было в тексте понято со всеми его 
оттенками, вошло бы в активный словарь 
ученика и воспроизводилось им в нужных 
случаях, чтобы оно прошло через специальные 
упражнения, в которых углубляется его 
понимание; усваивается его сочетаемость, 
подготавливается его употребление. 

Какой бы прием ни использовался для 
осмысления слов, хороший результат получится 
лишь тогда, когда дети активны, внимательны к 
слову и к работе над ним. 

В методической литературе выделяются 
основные направления работы по овладению 
младшими школьниками 3-4 классов лексикой 
родного и второго близкородственного языков: 

- развитие внимания к лексическому 
значению слов; 

- практическое усвоение учениками 
наиболее употребительных многозначних слов, 
синонимов и антонимов в процессе выполнения 
разнообразных упражнений; 

- наблюдения над использованием 
лексических групп слов в художественных 
текстах (реализация межпредметных связей); 

- на основе анализа достаточного 
количества языковых фактов формирование 
элементарных лексических понятий на уроках 
родного языка и перенос знаний на второй язык; 

- активизация лексической речевой 
деятельности младших школьников [6, с.23].  

В соответствии с этими требованиями 
студентам предлагается взять одно слово из 
списка «трудных» и подготовить языковой 
материал по таким разделам: 

- толкование значения слова; 
- к истокам слова; 
- сочетаемость слова; 
- синонимы, антонимы; 
- когда так говорят; 
- практический материал: загадки, 

пословицы, поговорки, тексты из 
художественных произведений, в которых 
употребляется рассматриваемое слово. 

В качестве примера приводим презентацию 
«Энциклопедия слова спесивый», 
подготовленную студенткой вместе с учащимися 

3-го класса к уроку чтения сказки 
В.А. Сухомлинского «Спесивая буква»: 
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Проведенная работа и ее результативность 

позволили студентам осознать значение 
творческого подхода в профессиональной 
деятельности учителя, его готовности к 

исследовательской деятельности в современной 
школе. 
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УДК 378.14 

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ КЛАСУ 

Світлана ЯКИМЕНКО (Миколаїв) 
В статті автор розкриває питання розвитку творчої пізнавальної діяльності молодших школярів, важливим 

завданням педагога є сформувати в дитини вже у перші роки навчання в школі дослідницько-пошукові здібності, без яких 
опанування нею сучасним навчальним матеріалом буде неякісним, не відповідатиме сучасним умовам, що їх висуває школа 
і життя. Сьогодні питання про формування й розвиток творчої пізнавальної діяльності учня знову ставиться на порядок 
денний у педагогічній науці й практиці. Це пов’язано з тим, що, творча діяльність представляється однією з ключових 
якостей особистості. 

Ключові слова: здібності, творчість, дослідно-пізнавальна діяльність, освітній простір класу. 
В статье автор раскрывает вопросы развития творческой познавательной деятельности младших школьников, 

важной задачей педагога является сформировать у ребенка уже в первые годы обучения в школе исследовательсько-
поисковые способности, без которых овладение современным учебным материалом будет некачественным, не будет 
отвечать современным условиям, которые выдвигает школа и жизнь. Сегодня вопрос о формировании и развитии 
творческой познавательной деятельности вновь ставится на повестку дня в педагогической науке и практике. Это 
связано с тем, что, творческая деятельность представляется одной из ключевых качеств личности. 

Ключевые слова: способности, творчество, исследовательско-познавательная деятельность, образовательное 
пространство класса. 
Постановка проблеми.  
Людство нині перебуває на стадії переходу 

від індустріального виробництва до 
дослідницько-інформаційних технологій, що 
істотно змінює роль особистості. 

У зв’язку з підвищенням потреб сучасного 
суспільства в активній особистості проблема 
розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів 
стає особливо актуальною. Щоб визначити 
модель становлення цієї якості в учнів, 
необхідно виявити сутність понять: «творчість», 
«активність особистості» і «творча активність». 

На момент вступу до школи дитина є носієм 
власного пізнавального досвіду. І основна 
функція школи полягає не в нівелюванні, 
загальмовуванні досвіду дитини як несуттєвого, 
а навпаки, в максимальному його виявлені, 
використанні, збагачені. 

З урахуванням цього до змісту середньої 
освіти включаються нові предмети, 
розширюється коло наукових знань, яке має 
засвоїти дитина, а найсприятливішим періодом 
для активізації творчості, фантазії та уяви, 
пізнавальної спроможності і формування та 
розвитку дослідницько-пошукових здібностей є 
молодший шкільний вік.  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми 
формування в молодших школярів науково-
пошукових здібностей широко обговорюються 
на сторінках фахових педагогічних видань у 
фундаментальних працях такими вченими як 
Н.М.Бібік, В.І.Бондар, С.У.Гончаренко, 
В.В.Давидов, А.В.Занков, Я.А.Коменський, 
Г.С.Костюк, В.Ф.Паламарчук, О.Я.Савченко, 
В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський та іншими. 

У педагогічній літературі творчість або 
творча діяльність визначається як діяльність, що 
дає нові, уперше створювані оригінальні 
продукти, які мають суспільне значення (В.І. 

Андрєєв, Ю.Л. Козирєва. Ю.Н. Кудюткін та ін.). 
Дослідники Л.К.Веретеннікова, С.Г. Глухова, 
П.Ф. Кравчук та ін. розглядають сутність 
творчості як через особистість, її 
характеристики, так і через процеси, що мають 
місце у творчій діяльності. Однак більшість 
вчених виділяє як характерні ознаки творчості 
новизну, оригінальність та унікальність, і 
визначають творчість як діяльність, яка 
породжує щось нове, те, що раніше ніколи не 
мало місця. Ряд авторів таких як Т.Г. Браже 
А.М.Матюшкін, І.Ф.Харламов підкреслюють, що 
характерною рисою творчості крім новизни є 
також соціальна значимість результату 
діяльності. Виражаючи загальновизнане 
розуміння творчості І.Б. Гутчин пише: 
«Творчість – це цілеспрямована діяльність 
людини, яка створює нові цінності, що мають 
суспільне значення… Творчість завжди містить у 
собі елементи новизни й несподіванки». [7] 

Поняття «творчості» ми зустрічаємо у 
працях Платона й Аристотеля. У філософській 
літературі такі вчені як Н. А. Бердяєв, К. Юнг, 
В. Ф. Овчинніков та ін. феномен творчості 
визначається як те, що властиво живій і неживій 
природі, людині й суспільству, і він виступає як 
механізм продуктивного розвитку. Психологи 
Д. Є. Богоявленська, А. Н. Леонтьєв, Я. А. Поно-
марьов та ін. розглядають творчість як продукт 
розумової діяльності, яка має принципове 
значення для нашого дослідження, як один з 
найважливіших механізмів розвитку особистості 
[10]. 

Сучасні дослідники творчості виходять із 
розуміння творчого процесу як складного 
психічного акту, обумовленого об’єктивними 
факторами й поєднуючого в собі елементи 
образного й логічного пізнання, який синтезує 
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аналітичний і безпосередньо почуттєві моменти 
сприйняття й відтворення дійсності. 

Формулювання цілей статті. Метою даної 
роботи є розвиток творчої пізнавальної 
діяльності молодших школярів в освітньому 
просторі класу. Відповідно до мети нами 
поставлено такі завдання: 

визначити сутність і значення формування 
дослідницько-пошукових здібностей у молодших 
школярів; 

простежити, як відбувається розвиток 
творчої пізнавальної діяльності в освітньому 
просторі класу; 

Виклад основного матеріалу. 
Здібності – це психологічні особливості 

людини від яких залежить успішність набуття 
знань, навичок і умінь, але які самі по собі не 
вичерпуються наявністю цих знань, навичок і 
умінь. [10] Здібності, уміння і навички не 
тотожні, але відносно навичок, умінь і знань 
здібності людини виступають як деяка 
можливість. Подібно до того як кинуте в ґрунт 
зерно є лише можливістю стосовно колосся, що 
може вирости з цього зерна лише за умови, що 
структура, склад і вологість ґрунту, погода тощо 
виявляться сприятливими, здібності людини є 
лише можливістю для придбання знань і умінь. 
А будуть чи не будуть придбані ці знання й 
уміння, чи перетвориться можливість у дійсність, 
залежить від безлічі умов. У число умов входять, 
наприклад такі: чи будуть оточуючі люди – у 
родині, школі, трудовому колективі – зацікавлені 
в тому, щоб людина оперувала цими знаннями й 
уміннями; як його будуть навчати, як буде 
організована трудова діяльність, у якій ці уміння 
і навички знадобляться і закріпляться. [10] 

Тому важливим завданням педагога є 
сформувати в дитини вже у перші роки навчання 
в школі дослідницько-пошукові здібності, без 
яких опанування нею сучасним навчальним 
матеріалом буде неякісним, не відповідатиме 
сучасним умовам, що їх висуває школа і життя. 

Значення розвитку в учнів початкової школи 
дослідницько-пошукових здібностей полягає в 
тому, що етап початкового навчання є 
перехідним від звичного способу 
життєдіяльності в період дошкільного дитинства 
до способу, який домінує в режимі 
життєдіяльності молодшого, а потім і старшого 
підліткового віку. Основне завдання початкової 
школи – підготовка дітей до систематичного і 
цілеспрямованого предметного навчання, 
виховання позитивної мотивації учіння, 
емоційно благополучного ставлення до школи і 
навчальної праці, формування пізнавальних 
потреб, інтересу і активності, виховання 
моральних якостей і розвиток необхідних 
психофізіологічних якостей особистості. 

Результативність і ефективність навчання в 
початковій школі, яка не востанню чергу 
спирається на здібності дитини, створює основу 
для успішного розв’язання соціальних і 
дидактичних завдань на наступних етапах 
навчання. Тут формуються початкові вміння і 
навички навчальної і, зокрема, дослідницько-
пошукової роботи, які є підґрунтям розвитку 
здібностей дитини. Але успішно розв’язати 
завдання формування дослідницько-пошукових 
здібностей можна тільки з урахуванням 
особливостей, зумовлених специфікою 
молодшого шкільного віку характерними для 
нього видами посильної і захоплюючої 
діяльності. 

Новизна, як критерій творчості, входить 
майже в усі визначення і є ключовим словом. 
Однак, уявлення про новизну у різних авторів 
сильно різниться. Одні підкреслюють 
суб’єктивний характер новизни, тобто її 
значимість для самого суб’єкта-творця, 
вважаючи неважливим, чи визнає ідею 
суспільство. Інший підхід відзначає, що новизна 
може характеризувати лише окремі моменти 
діяльності, наприклад, творчу розробку вже 
відомої ідеї. Треті акцентують увагу на 
соціальній значимості новизни. Але в кожному 
разі, саме термін «новизна» є 
системоутворюючим щодо уявлення про 
творчість. 

Сьогодні питання про формування й 
розвиток творчої пізнавальної діяльності учня 
знову ставиться на порядок денний у 
педагогічній науці й практиці. Це пов’язано з 
тим, що, по-перше, творча діяльність 
представляється однією з ключових якостей 
особистості, по-друге, якщо ми визнаємо учня 
суб’єктом навчання, то питання про його 
активність в навчально-пізнавальній діяльності 
має лежати в основі рішення всіх інших проблем. 
Тому що, на думку філософів, активність – це 
«перша й необхідна ознака» суб’єкта, яка 
«відмежовує його від об’єкта» (М.С.Коган). По-
третє, активність не є незмінною спадкоємною 
властивістю, вона формована. І, нарешті, 
актуальність досліджень проблеми розвитку 
творчої активності обумовлена вимогами 
особистісно-орієнтованого підходу у навчанні. 

У поглядах на виникнення й стимулювання 
активності людини, вітчизняні й західні 
психологи багато в чому близькі, приймаючи за 
них прагнення, потреби. Так, А.А.Боричів, 
посилаючись на зарубіжниих психологів 
М.Аптера, Д.Брунера, Ж.Піаже, стимулом 
розумової активності вважає «прагнення до 
впорядкування, організації, структуруванню 
інформації про навколишній світ». Джерелом 
активності особистості Н.Ф.Добринін, 
І.Л.Баскакова, М.В.Гамезо, І.А.Домашенко та 
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інші вважають «різні потреби». Це потреби в 
навчанні, діяльності, грі, спілкуванні, 
відпочинку, творча потреба, потреба в 
самореалізації [2]. 

Потрібно зауважити, що формування в 
молодших школярів дослідницько-пошукових 
здібностей має відбуватися у руслі 
розвивального навчання в освітньому просторі 
класу. Розвивальний освітній простір – це одна з 
нових форм і вона є праобразом принципово 
нової системи в освіті.  

Проблеми розвитку творчої пізнавальної 
діяльності молодших школярів і формування 
інтелектуальних та дослідницько-пошукових 
здібностей досліджувалися вітчизняними 
вченими Н.М.Бібік, В.І.Бондарь, С.У.Гонча-
ренко, О.Я.Савченко,В.О.Сухомлинського. 
Василь Олександрович висував низку ідей 
стосовно творчої педагогічної діяльності. 
Зокрема, він вважав, що: творча особистість 
учителя може і повинна виховати творця; 
педагогічна праця неможлива без елемента 
дослідження; вивчення й аналіз фактів дають 
змогу вчителеві бачити у і звичайному новее 
;об’єкт праці вчителя – дитина – повсякчас 
змінюється; педагогічна культура вчителя – це 
творча педагогіка повсякденної праці; 
індивідуальне читання – джерело 
інтелектуального багатства вчителя; вчитель має 
здійснювати керівництво мислительними 
процесами на уроці, яке планувалося ще в 
процесі підготовки до нього. [3]. 

Перш за все як основоположний принцип 
активізації творчої пізнавальної діяльності слід 
розглядати принцип забезпечення максимально 
можливої адекватності пізнавальної діяльності 
характеру практичних завдань. Практичний курс 
завжди був складовою частиною навчання учнів. 
Суть даного принципу полягає в тому, щоб 
організація навчально- пізнавальної діяльності 
учнів за своїм характером максимально 
наближалася до реальної діяльності. Це і 
повинно забезпечити у поєднанні з принципом 
проблемного навчання перехід від теоретичного 
осмислення нових знань до їх практичного 
осмислення [2]. 

Не менш важливим при організації творчої 
пізнавальної діяльності учнів є принцип 
взаємонавчання. Слід мати на увазі, що учні в 
процесі навчання можуть навчати один одного, 
обмінюючись знаннями. Для успішної 
самоосвіти необхідні не тільки теоретична база, 
але і уміння аналізувати і узагальнювати явища, 
які, вивчаються, факти, інформацію; уміння 
творчо підходити до використання цих знань; 
здатність робити виводи з своїх і чужих 
помилок; уміти актуалізувати і розвивати свої 
знання і уміння. 

Дуже важливо, щоб творча пізнавальна 
діяльність учнів носила пошуковий характер і по 

можливості включала елементи аналізу і 
узагальнення. Процес вивчення того або іншого 
явища або проблеми мають за всіма ознаками 
носити дослідницький характер. Це є ще одним 
важливим принципом активізації творчої 
пізнавальної діяльності. [1] 

Таким чином, творча діяльність є одним з 
рівнів пізнавальної діяльності. Цей рівень 
характеризується інтересом і прагненням не 
тільки проникнути глибоко в суть явищ та їх 
взаємозв’язків, але і знайти для цієї мети новий 
спосіб. Характерною особливістю цього рівня є 
прояв високих вольових якостей учнів, завзятість 
і наполегливість в досягненні мети, широкі і 
стійкі пізнавальні інтереси.  

Принциповою для ідеї розвитку творчої 
пізнавальної діяльності молодших школярів є 
концепція побудови освітнього простору класу, 
можливість усунення розриву між початковою та 
середньою ланками шляхом зміни змісту освіти у 
початковій школі. Зауважимо, що основним 
методом дослідження розвитку творчої 
пізнавальної діяльності був тривалий 
експеримент на шкільних майданчиках, у ході 
якого одночасно реалізувалися завдання, власне 
психологічні – з вивчення механізмів розвитку 
здібностей дитини та педагогічні – щодо 
побудови інтегрованого освітнього простору 
класу, який забезпечує реалізацію поставлених 
цілей. Для того, аби спростувати тезу про те, що 
в молодшому шкільному віці діти не сприймають 
теоретичні знання, не здатні до дослідницько-
пошукової діяльності, потрібно на першому етапі 
з’ясувати вікові можливості опанування 
теоретичних знань і навичок пошукової роботи у 
ході навчання, визначити психологічні умови 
формування і розвитку їх здібностей в 
початковій школі. 

Отже, для цього потрібно докорінно змінити 
організацію навчальної діяльності і, 
користуючись засобами інтеграції побудувати 
освітній простір класу. 

Таким чином, на підставі матеріалу, 
опрацьованого в статті, ми можемо зробити 
висновок, що найсприятливішим періодом для 
формування і розвитку дослідницько-пошукових 
здібностей дитини є молодший шкільний вік. 
Тому вчителю у педагогічній роботі потрібно 
користуватися інноваційними методиками, які 
формують творчу, мислячу, здатну до наукового 
пошуку особистість дитини, її самобутність і 
самоцінність, організовують навчання дітей без 
примусу, розвивають в них стійкий інтерес до 
знань, потребу їх самостійного пошуку. В основі 
такого підходу – визнання індивідуальності учня, 
розвиток власного неповторного суб’єктивного 
досвіду, дослідницько-пошукових і творчих 
здібностей, розкриття багатств індивідуального 
світу дитини. 
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Висновки і перспективи подальших 
розвідок напряму 

Отже, своєрідним епіцентром формування 
дослідницько-пошукових здібностей у дітей та їх 
подальший розвиток є впершу чергу інтерес, 
позитивне ставлення молодших школярів до 
процесу результату своєї праці. Саме інтерес до 
навчання дарує радість творчості, радість 
пошуку, радість пізнання, пов’язані з гостротою 
сприймання навколишнього світу, увагою, 
пам’яттю, мисленням, волею, які 
використовуються дитиною у ході дослідницько-
пошукових дій. 

Навчально-пізнавальну діяльність 
молодших школярів доцільно будувати в такій 
послідовності: цікаво – шукаю – знаю –вмію. 
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ІДЕЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДОЛОГІЇ 
ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Тамара ЯНЧЕНКО (Чернігів) 
 У статті розглядаються ідеї вчених-педологів П. Каптєрєва, О. Нечаєва, М. Рум`янцева, Я. Чепіги, що стосуються 

різних аспектів розвитку особистості і були поширені в педології у період її становлення як наукової галузі (початок ХХ 
ст.). Особлива увага приділяється проблемі впливу шкільної освіти на розвиток дитини. 

Ключові слова: педологія, дитина, освіта, виховання, розвиток, особистість. 
В статье рассматриваются идеи ученых-педологов П. Каптерева, А. Нечаева, Н. Румянцева, Я. Чепиги, которые 

касаются разных аспектов развития личности и были характерны для педологии в период ее становления как научной 
отрасли (начало ХХ в.). Особое внимание обращается на проблему влияния школьного образования на развитие ребенка. 

Ключевые слова: педология, ребенок, образование, воспитание, развитие, личность. 
Постановка проблеми. Реформування 

вітчизняної освітньо-виховної системи 
передбачає її орієнтацію на принципи 
демократизму, гуманізму та педоцентризму, 
всебічного розвитку особистості, урахування 
індивідуальних особливостей дитини. Подібні 
ідеї не є новими для української педагогіки. 
Вони у свій час були належним чином 
обґрунтовані  й активно втілювалися у життя в 
Україні у різні історичні періоди, зокрема у 
першій третині ХХ ст. завдяки  ґенезі 
педологічної науки та поширенню практичної 
діяльності на її засадах. Окрім того, вітчизняна 
педагогічна традиція  розвитку особистості 
дитини була суттєво збагачена завдяки науково-
практичній спадщині В. Сухомлинського. 
Можемо констатувати, що вивчення такого 
історико-педагогічного досвіду, пов’язаного з 
ідеями всебічного розвитку особистості дитини, 
є актуальним і у контексті сучасних суспільних 
освітньо-виховних тенденцій. 

Сучасні наукові дослідження, присвячені 
характеристиці основних теоретичних і 
практичних положень педології, здійснені 
Н. Дічек, Ю. Литвиною, О. Петренко, 
О. Сухомлинською. 

Метою даної статті є висвітлення ідей 
розвитку особистості дитини, що були 
характерними для педології у період її 
становлення як комплексної науково-практичної 
галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Педологія – це наука про розвиток дитини. Вона 
має своїм предметом вивчення дитини й охоплює 
змістом анатомію, фізіологію, біологію, 
психологію та соціологію дитини [4, с. 128]. 
Домінуючою у педології стає вимога всебічного 
вивчення дитини на різних онтогенетичних 
стадіях, аналізу закономірностей і тенденцій 
розвитку, виявлення внутрішніх його передумов 
(схильностей, здібностей, мотивів, інтересів) і 
особливостей середовища. Це є основою 
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розуміння педології як синтетичної наукової 
дисципліни, покликаної дати цілісне знання про 
дитину. Глибоке знання особистості дитини, 
законів її розвитку й виховання розглядаються 
педологією як основа ефективного педагогічного 
процесу, що включає не тільки пізнання дитини, 
але й її цілеспрямовані зміни [6, с. 27 – 28]. 

Підґрунтям зародження та подальшої 
еволюції у педології ідей про розвиток 
особистості стали дослідження у галузі 
експериментальної психології кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. Представники цього напряму 
Е. Мейман, Е. Клапаред і Т. Сімон розвинули 
експериментальну педагогіку, що 
характеризується висуненням кількісних та 
якісних методик і проведенням широких 
експериментів, застосуванням статистичних 
теорій, вимірників, тестів інтелектуального 
розвитку дитини (А. Біне, і Т. Сімон), розробкою 
різних проектів і програм, упровадженням 
перших спеціалізованих методів навчання, 
максимально наближених до життя дитини та її 
розвитку. У цій системі розвиток і навчання 
дитини розглядалися як тотожні, а сам розвиток 
розцінювався як двофакторний – біологічний і 
соціальний, рекапітуляційний. Найбільш 
характерною рисою цього періоду є те, що ідеї 
розвитку дитини на психологічних засадах 
відразу ж екстраполювалися на школу [9, с. 42]. 

На теренах Російської імперії відбувалися 
аналогічні процеси [9, с. 43]. Педологія як 
наукова галузь, що стосувалася розвитку 
особистості дитини, ґрунтувалася на засадах 
психології та фізіології. Ідеї розвитку 
особистості знайшли належне відображення у 
наукових теоріях вітчизняних (тих, які жили на 
території Російської імперії, оскільки між 
частинами імперії – російською та українською 
існував достатній науково-інформаційний обмін) 
вчених-педологів початку ХХ ст.: П. Каптєрєва, 
О. Нечаєва, Н. Рум`янцева, Я. Чепіги. 

П. Каптєрєв у роботі «Історія російської 
педагогії», перше видання якої було здійснене у 
1909 р., звертається до педології як «однієї з 
помітних течій у сучасній російській педагогіці, 
що відбиває прагнення експериментально 
дослідити різні педагогічні питання і явища» [3, 
с. 71]. Автор наголошує, що перед вступом 
дитини до школи, як початкової так і середньої 
гімназійної, слід здійснити ретельне дослідження 
фізичного та духовного розвитку особистості 
майбутнього учня і на основі отриманих 
результатів будувати дидактичні та виховні 
програми [3, с. 76]. Для таких досліджень 
доцільно використовувати спостереження, 
експеримент, анкетування [3, с. 72 – 75]. 
П. Каптєрєв пропонує визначати рівень розвитку 
дитини з тією метою, щоб «виділити із 
звичайних шкіл дітей малоздібних, відсталих та 
тих, які повільно розвиваються», оскільки вони 

«лежать на класі важким тягарем». А відтак слід 
«поділяти школи на: 1) звичайні школи – для 
нормальних дітей; 2) допоміжні – для відсталих і 
3) повторювальні – для малоздібних» [3, с. 79]. 
Вчений зазначає, що у Москві та Петрограді при 
деяких міських школах діють спеціальні 
відділення для відсталих дітей. В основу 
організації їх діяльності покладені такі 
принципи: обмежена кількість учнів (15 – 20 
осіб); індивідуалізація виховання; увага не до 
кількості навчального матеріалу, а до якості його 
засвоєння; орієнтація на фізичне виховання та 
фізичний розвиток дітей [3, с. 79]. З іншого боку, 
необхідна увага педагогів і до обдарованих дітей, 
які мають високий рівень розвитку. Автор 
повідомляє, що у Москві діє товариство пам’яті 
Ломоносова, яке має за мету надання 
обдарованим селянським дітям вищої освіти. Для 
визначення рівня розвитку таких дітей члени 
товариства користуються методом психічних 
профілів Г. Россолімо [3, с. 80]. 

Викликає інтерес експериментальне 
дослідження, описане П. Каптєрєвим, стосовно 
порівняння особливостей розвитку хлопців і 
дівчат (мускульної сили, уваги, швидкості 
розумових процесів, запам’ятовування, 
судження, асоціативних процесів і творчості). 
Були досліджені діти 11 – 12 років, які 
навчаються у петроградських міських школах і 
мають приблизно однакове соціальне оточення, 
тобто їх розвиток відбувається в аналогічних 
умовах. Результати дослідження показали, що: 1) 
хлопці мають перевагу щодо розвитку 
мускульної сили, уваги, формулювання суджень, 
асоціативних процесів і творчості; 2) дівчата 
мають перевагу у швидкості розумових процесів 
і запам’ятовуванні. Автор робить висновок, що 
розвитку дітей обох статей буде сприяти їх 
спільне навчання у школі [3, с. 81 – 82]. 

Отже, ідеї П. Каптєрєва про розвиток 
особистості ґрунтуються на засадах психології та 
результатах психологічних досліджень дитини. У 
той же час важливим чинником розвитку 
особистості дитини він вважає освіту, звертає 
увагу на такі умови її організації: створення шкіл 
для дітей з різним рівнем розвитку, як для 
малоздібних, так і для обдарованих; спільне 
навчання хлопців і дівчат. 

Я. Чепіга у статті «Педологія, або наука про 
дітей» (1911 р.) називає педологію 
експериментальною педагогікою, визначає її 
завдання та основні методи дослідження 
особливостей розвитку дитини: експеримент, 
спостереження, самоспостереження та 
анкетування [10, с. 209]. Автор пов’язує розвиток 
дітей з їх освітою, навчанням у школі, але за 
умови, що програми та методи навчання 
пристосовані до потреб дітей. Для такої адаптації 
необхідно дослідити психологічну природу 
дитини та особливості її розвитку [10, с. 210]. 
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Завданням педології Я. Чепіга вважає вивчення 
природи дитини й організацію нової системи 
освіти та виховання, спрямованої на розвиток 
особистості [10, с. 212]. Отже, на думку вченого, 
для розвитку особистості дитини доцільним є її 
попереднє дослідження та використання його 
результатів у навчально-виховному процесі. 
Засоби освіти відіграють провідну роль у 
розвитку особистості дитини. 

Таку ж думку про провідну роль школи й 
освіти у розвитку особистості дитини поділяють 
і інші вчені-педологи. Так, у роботі «Лекції з 
педагогічної психології для народних вчителів» 
(1909 р.) М. Рум`янцев наголошує, що школа має 
піклуватися про всебічний розвиток дитини, у 
той же час, сприяючи розвитку її індивідуальних 
особливостей [7, с. 19]. Педагога бентежить той 
факт, що у народних школах Російської імперії 
діти перебувають тільки до 11 – 12 років. Це 
зумовлено не педагогічними, а здебільшого 
соціально-економічними причинами. Але у 
такому віці розвиток особистості продовжується, 
тому завершувати навчання у школі недоцільно, 
його варто продовжувати хоча б «до закінчення 
перехідного віку, до 15 – 16 років» [7, с. 21]. 

Наголосимо, що М. Рум`янцев характеризує 
поняття «розвиток», як «зміни, що ведуть до 
покращення, удосконалення живої істоти» [7, 
с. 89]. На розвиток особистості впливають 
спадковість і середовище. «Межі розвитку 
визначені природними задатками індивідуума. 
Але пробуджуються природні задатки і 
починають розвиватися під впливом 
пристосування індивідуума до оточуючого 
середовища» [7, с. 89]. З розвитком людини 
безпосередньо пов’язане поняття «виховання», 
що є, на думку вченого, нічим іншим, як 
сприянням розвитку. Розвиток спрямовується 
вихованням дитини у школі або самовихованням 
дорослої людини. Тому одним із важливих 
завдань школи є підготовка людини до 
самовиховання, формування у неї здатності до 
подальшого розвитку, руху вперед і після 
закінчення школи. Ще одне із завдань освіти та 
виховання полягає у розвитку природних 
задатків людини [7, с. 92]. 

М. Рум`янцев зазначає, що знання про 
особливості розвитку особистості школа і 
педагогіка отримують від педагогічної 
психології – науки про закони та форми 
духовного розвитку дитини [7, с. 21]. У той же 
час існує ще одна галузь психології, що вивчає 
розвиток особистості або психогенезис – 
генетична психологія. Дана наука досліджує 
особливості психологічного розвитку людини у 
різні вікові періоди. Але найбільш інтенсивно 
розвиток відбувається у дитячі роки, тому 
генетичну психологію часто називають 
психологією дитячого віку і своїм змістом вона 

охоплює дитинство, отроцтво та юність [7, с. 51]. 
Психологічне підґрунтя розвитку особистості 
забезпечується саме завдяки дослідженням у цих 
наукових галузях. 

М. Рум`янцев порушує ще одне важливе для 
педології питання, пов’язане з розвитком дітей, а 
саме: створення та діяльність допоміжних шкіл 
для дітей, які відстають у розумовому та 
психічному розвитку. Важливим, на думку 
вченого, є питання про визначення рівня 
розвитку дитини. «Вчителі, зазвичай, вважають 
відсталими тих дітей, які залишаються у тому ж 
класі на другий, третій рік. Цей прийом, 
очевидно, не можна вважати цілковито 
надійним, оскільки можливе змішування 
розумової відсталості з педагогічною 
занедбаністю, за якої дитина залишається в 
одному класі не із-за відсутності здібностей до 
навчання, а у зв’язку із зовнішніми, випадковими 
причинами, як то: перехід із однієї школи в іншу, 
перенесення інфекційних хвороб, 
неблагополучна сім’я, неправильна постановка 
початкового навчання. Тому необхідними є 
об’єктивні психологічні дослідження дитини» [7, 
с. 56]. Вони забезпечать подальший розвиток 
дитини у школі, яка найбільше відповідає її 
здібностям, потребам і можливостям. 
М. Рум`янцев зазначає, що першу вдалу спробу 
використання психологічних досліджень 
особистості дитини у процесі її навчання 
зроблено С. Холлом, американським психологом 
та засновником педології. М. Рум`янцев 
наводить думку С. Холла, що головним 
недоліком школи є те, «що вона намагається 
втиснути кожну дитину у раз і назавжди 
вироблені форми виховання, адаптовані до 
середнього, не існуючого у дійсності учня і те, 
що не школа існує для дітей, а діти для школи». 
Школа є сколоцентричною, бо вона намагається 
адаптувати здібності учнів до існуючих методів і 
програм, а має бути педоцентричною – такою, 
навчання у якій ґрунтується на розумінні 
природи дітей і спрямоване на розвиток їх 
здібностей та інтересів. Тому педагогу потрібно, 
перш за все вивчити психофізичну природу і 
закони розвитку дітей, а педагогіка має 
ґрунтуватися на дослідженнях дітей [7, с. 57]. 
Отже, для розвитку особистості дитини 
необхідні відповідні психологічні дослідження та 
переорієнтація роботи школи на основі їх 
результатів. 

Дитину, яка відстає у розвитку вчений 
називає «істотою з нерівним, частковим 
розвитком». Він зазначає, що така дитина взагалі 
здатна до навчання, але не здатна до навчання 
традиційними методами. У спеціальній школі 
для відсталих дітей, де викладання ведеться 
наочно, де діти не тільки слухають, що їм 
розповідає вчитель, а й самі займаються ручною 
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працею, малюванням, ліпленням, дитина починає 
розвиватися, у неї з`являється інтерес до 
навчання і формується здатність до мислення [7, 
с. 97]. 

М. Рум`янцев звертає увагу і на проблеми 
навчання обдарованих дітей. Їх він називає 
«чудо-діти» або «вундеркінди». Таких дітей 
небагато і школа «повинна ними дорожити, 
підтримувати усіма засобами священний вогонь, 
що робить їх особливими» [7, с. 98]. Наголосимо, 
що педагог вважає зайвим організовувати 
спеціальні  навчальні заклади для обдарованих 
дітей, оскільки вони «є прикрасою школи і 
можуть підняти рівень занять у ній, залучаючи 
інших, менш обдарованих, але старанних учнів». 
Обдаровані діти не постраждають у звичайній 
школі, якщо «вчителі не придушують їх яскраву 
індивідуальність і дають широкий простір для 
розвитку їх здібностей» [7, с. 99]. 

Природні задатки людини можуть бути 
розвинуті або навпаки атрофовані під впливом 
середовища, насамперед сім’ї. Так, на розвиток 
дітей впливають культурно-освітній рівень 
батьків і матеріальне становище сім’ї. Негативно 
впливає на розвиток алкоголізм, поширений 
навіть у дитячому середовищі. М. Рум`янцев 
зазначає, що у деяких Петербурзьких початкових 
школах понад 90 % хлопчиків і дівчаток 
вживають спиртні напої. На розвиток дітей 
також впливає тип поселення (місто чи село), у 
якому живе дитина. Зазначимо, що, на думку 
педагога, традиційний селянський побут, спільна 
праця батьків і дітей, природа здійснюють на 
дитину більш позитивний вплив, ніж міське 
середовище. Школа може здійснювати, як 
позитивний, так і негативний вплив на дитину. 
Негативно вплив школи на фізичний розвиток 
дітей виявляється тоді, коли діти завчасно (за 
віком) починають навчання. Окрім того, шкільні 
приміщення, погано обладнані, з недостатньою 
кількістю повітря, недостатньо освітлені, 
шкодять фізичному розвитку дітей. Позитивно 
впливає на розвиток учнів виховання, 
планомірно та систематично здійснюване 
шкільними вчителями. Отже, природні задатки 
дитини розвиваються під впливом оточуючого 
середовища: природи та людей, сім’ї та школи  
[7, с. 99 – 106]. 

Важливе значення для розвитку школярів 
має особистість вчителя, його педагогічна 
майстерність, талант, професійні знання, любов 
до своєї справи [7, с. 106]. Окрім того, 
«необхідно, щоб вчитель ясно усвідомлював, що 
він усією своєю поведінкою, мовою, манерами 
навіює дітям вчинки, думки, почуття, настрої, що 
впливають на формування їх особистості» [7, 
с. 146]. 

Окрім розвитку дітей засобами освіти, 
М. Рум`янцев говорить про важливість розвитку 
соціальної особистості, яка, на думку вченого, 

формується у віці 12 – 13 років, коли 
відбувається поєднання «наших власних 
інтересів з інтересами оточуючих». У цьому 
випадку «суспільство є середовищем, що 
необхідне для дітей, для того, щоб вони могли 
правильно розвиватися» [8, с. 83]. Школа 
повинна поєднувати свої зусилля щодо розвитку 
особистості з аналогічною діяльністю інших 
соціальних інституцій – сім’ї, церкви. Зміст такої 
діяльності визначається «соціальним, 
громадянським вихованням» підростаючого 
покоління. М. Рум`янцев вважає, що 
громадянське виховання дітей організовано 
краще у демократичних країнах. У зв’язку з цим 
вчений наводить приклад США та діяльності 
С. Холла. Школа має розвивати у дітей почуття 
солідарності, соціальної єдності, виховувати 
повагу до законів [8, с. 116]. Для вільного 
розвитку дитини у школі у неї мають бути не 
тільки обов’язки, а й права. «У вільній державі і 
школа має бути вільною. Свобода повинна 
полягати не тільки у тому, щоб дітям давалися 
обов’язки, а, щоб їм давалися і права, щоб їх 
обов’язки витікали з цих прав» [8, с. 125]. 
Вчений рекомендує запроваджувати у школах 
учнівське самоуправління на зразок США та 
багатьох європейських країн. Це розвиває 
почуття відповідальності та солідарності, сприяє 
соціальному розвитку дітей [8, с. 126]. 
М. Рум`янцев вважає, що розвиток особистості 
може забезпечити тільки прогресивна, 
демократична школа, де панує гуманістична 
атмосфера співробітництва між педагогами та 
учнями. 

Отже, основою наукових поглядів 
М. Рум`янцева на розвиток особистості  дитини є 
урахування різних чинників, що впливають на 
даний процес: природних задатків, середовища, 
освіти, виховання. Але вчений визнає 
пріоритетність педагогічного компоненту 
розвитку дитини, оскільки шкільне навчання та 
виховання, спрямовані на позитивні зміни 
людини та  забезпечують її особистісне 
зростання й у зрілому віці. 

О. Нечаєв у «Курсі лекцій з педагогічної 
психології, прочитаному на літніх педологічних 
курсах у Санкт-Петербурзі» (1907 р.) зазначає, 
що «педологія – це широка галузь знань про 
дитину як предмет виховання. Вона охоплює усі 
знання стосовно людини з першого дня її 
народження і до закінчення шкільного віку, 
тобто приблизно до 21 року» [5, с. 6]. Саме у цей 
період відбувається інтенсивний особистісний 
розвиток. Автор радить педагогам особливу 
увагу звернути на розвиток дитини у перехідний 
(підлітковий) вік, що триває приблизно 4 роки і 
поділяється на 2 періоди: 1 – співпадає з 
початком статевого дозрівання і 
характеризується «послабленням розумової 
діяльності, пам’яті та швидкою втомлюваністю»; 
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2 – визначається завершенням статевого 
дозрівання та формуванням «уявлень дитини про 
мистецтво, здатності до розумової діяльності, 
інтересу до читання книжок, працездатності, 
витривалості» [5, с. 153 – 154]. 

Вирішити завдання, пов’язані з всебічним 
розвитком особистості, школа може тільки за 
умови її реформування. Реформа школи 
передбачає «спеціалізацію учня», що 
визначається, зазвичай, шляхом опитування 
учня, чим він бажає переважно займатися: мовою 
чи математикою, куди спрямовані його інтереси. 
Але вчений критикує такий спосіб визначення 
нахилів і здібностей дітей. Він вважає, що 
«питання про диференціацію здібностей учня ні 
він сам, ні педагоги, ні батьки не можуть 
вирішити». Воно може бути вирішене тільки 
шляхом психологічних досліджень дитини: 
спостереження за роботою школярів і її 
результатами, аналізу письмових робіт учнів [5, 
с. 68 – 69]. О. Нечаєв визнає, що розвиток дитини 
можливий у школі, навчально-виховний процес у 
якій організовано з урахуванням психологічних 
досліджень особистості, комплексних знань про 
дитину. «Головне завдання школи – це 
виховання особистості людини. Ні на чому 
іншому не повинні ґрунтуватися навчання і 
виховання, окрім вивчення законів розвитку цієї 
особистості. Головна мета виховання – 
сформувати здорову особистість у людині» [5, с. 
163]. Особистість виявляється у розвитку 
естетичного, морального та громадянського 
почуттів людини, її світогляду, ставленні до 
оточуючих людей [5, с. 202]. 

Отже, О. Нечаєв дотримується цілком 
традиційної для педології думки стосовно 
розвитку особистості дитини, враховуючи 
результати її психологічних досліджень та 
застосовуючи прогресивні освітні засоби. 

Висновки. Таким чином, у педології 
відбувається поєднання психологічного 
обґрунтування розвитку дитини з умовами 
шкільної освіти, оскільки педологія передбачає 
організацію навчання та виховання дитини 
відповідно до закономірностей її розвитку, 
визначених у процесі комплексного дослідження 
особистості. Вчені-педологи наполягали на 
перенесенні психологічних досліджень у 
шкільну практику та розбудові діяльності школи 
на засадах гуманізму, вільного виховання, 
педоцентризму, всебічного розвитку дитини. 

Педологія обґрунтувала положення про 
вплив на розвиток дітей оточуючого середовища, 
сім`ї, навчально-виховного процесу у школі, 
активних методів навчання, особистості вчителя, 
індивідуальних особливостей дитини, збагачені у 
другій половині ХХ ст. завдяки науково-
педагогічній діяльності В. Сухомлинського. Як 
зазначає О.Сухомлинська, він почав 

вибудовувати систему впливів і взаємовпливів на 
всю сутність дитини – фізичну, психічну, 
інтелектуальну, моральну – через створення 
гуманного середовища, здатного пробудити 
допитливість, тобто створюючи мотиваційне 
середовище і включаючи в нього сім’ю, природу, 
школу, учителя, колектив, різні види й типи 
діяльності. Педагог розглядав навчання і 
виховання як процес, що стимулює, інтенсифікує 
процес розвитку дитини у всій його 
різноманітності й багатогранності. 
В. Сухомлинський спирався на систематичне 
вивчення дитини, законів її розвитку, 
розробляючи на цій основі свій стиль навчання і 
виховання [9, с. 46]. 

Успіх у реалізації проблеми особистісного 
розвитку дитини вирішується великою мірою від 
продукування оригінальних ідей, появи цікавих 
мислителів, дослідників, педагогів, які 
народжують конструкції, зразки, що 
залишаються і через багато років 
інтерпретаційними джерелами для розробки 
нових напрямів освіти і виховання [9, с. 47]. 
Такими джерелами є ідеї педології та ідеї 
В. Сухомлинського про всебічний, гармонійний 
розвиток особистості дитини. 

На сьогодні, попри наявність ґрунтовних 
досліджень з історії становлення теорії та 
практики педології, її вплив на подальший 
розвиток вітчизняної освітньо-виховної системи 
залишається недостатньо вивченим і потребує 
об’єктивного висвітлення. 
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