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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДОВІДПОВІДПОВІДНОГО ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ У ПЕДАГОГІЦІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Тетяна КРАВЦОВА (Кіровоград)
У статті розглядаються наукові погляди та освітня діяльність В.О. Сухомлинського, щодо організації 

природовідповідного виховання учнів. Автор акцентує увагу на основних підходах до організації природовідповідного 
виховання учнів.
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В статье рассматриваются научные взгляды и образовательная деятельность В.А. Сухомлинского по организации 

природосообразного воспитания учащихся. Автор акцентирует внимание на основных подходах природосообразности 
организации воспитанияучеников.

Ключевые слова: природосообразное воспитание, принцип природосообразности, личностно-ориентированное 
воспитание.
В умовах реформування вітчизняної освіти 

при переході до парадигми особистісно
зорієнтованого виховання і навчання учнів, 
безумовно, зростають вимоги до реалізації 
основних завдань і напрямків розвитку
національної системи освіти. Серед них на 
чільному місці -  гуманізація, гуманітаризація 
освіти, визнання головною цінністю
індивідуальності учня, особистісна орієнтація 
виховного процесу, створення умов для розвитку 
індивідуальних здібностей учня, продуктивний 
характер навчання, необхідність виховання
активної, духовно багатої особистості. В цих 
умовах особливої актуальності набуває
дослідження педагогічного досвіду в контексті 
організації вільного, природовідповідного 
виховання.

Інтерес до теми дослідження пов’язаний 
насамперед з її універсальністю, 
різноплановістю, багатоперспективністю,
загальною гуманістичною спрямованістю. Тому, 
незважаючи на значну кількість досліджень, 
актуальною є спроба узагальнення та 
систематизації поглядів на організацію 
природовідповідного виховання у педагогічній 
спадщині В.О.Сухомлинського.

Окремі аспекти реалізації
природовідповідного виховання
B.О.Сухомлинським у розумовому, моральному,
трудовому, естетичному, фізичному,
екологічному вихованні розглядаються у 
наукових роботах Є.К.Андреєвої, І.Д. Беха, 
Л.С.Бондар, Т.Г.Будняк, С.Г.Карпенчук, 
Т.І.Когачевської, В.О.Кравцова М.В.Лев- 
ківського, М.Г.Стельмаховича, Б.С.Тар-
тановського, І.Г. Слюсаренка, З.М. Шевців, 
К.А.Юр’євої та ін.

Багато уваги проблемі організації
природовідповідного виховання учнів різних 
вікових груп, викладанні окремих навчальних 
курсів і предметів приділяли педагоги
Г.І.Сухомлинська, Я.І.Лисак, Р.Н. Зора,
Н.М.Жаленко, Г.О.Нестеренко, Г.Я.Вовченко,
C.О.Сухомлинський, З.Г.Курньова.

Мета дослідження полягає у науковому
аналізі і визначенні особливостей організації 
природовідповідного виховання в педагогіці 
В.О.Сухомлинського, завдання -  обґрунтувати 
основні підходи до організації
природовідповідного виховання у педагогічній 
спадщині В.О.Сухомлинського.

Зауважимо, що головну мету освіти 
В.О. Сухомлинський бачив у вихованні 
гармонійної, всебічно розвиненої особистості. 
"Виховання всебічно розвиненої особистості як

педагогічне керівництво різноманітними її 
відношеннями до навколишнього природного і 
суспільного середовища залежить від 
найрізноманітніших умов, від великої кількості 
явищ, що їх бачить і осмислює дитина, в яких 
перед нею відкривається світ” [4, с. 71] -  вважав 
видатний педагог і додавав: “Виховання всебічно 
розвиненої особистості -  це вміння розібратися у 
великій кількості найскладніших і немовби 
непомітних на перший погляд залежностей” [4, 
с. 71].

Відтак, успішність виховання має велику 
залежність від того, наскільки ґрунтовно 
вихователь вивчив природні особливості своїх 
вихованців (анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, 
національні, психологічні) та як він їх врахував у 
виховному процесі.

Отже, організація природо відповідного 
виховання займала одне з провідних місць у 
педагогічній системі В.О.Сухомлинського. 
“Знати дитину -  це та найголовніша точка, де 
стинаються теорія і практика педагогіки, де 
сходяться всі нитки педагогічного керівництва 
шкільним колективом” [7, с. 441] -  був
переконаний видатний педагог, який значно 
розширив зміст принципу природовідповідності, 
створив нову ідеологію взаємин людини і 
природи.

В.О.Сухомлинський зазначав, що потрібно 
побудувати природовідповідне виховання в світі, 
близькому й зрозумілому дитині. Не дивно, що у 
“Школі під блакитним небом” (інша назва
“Школи радості”) принцип природовідповідності 
визначав і форму, і зміст навчання.

Педагог практично відійшов від традиційної 
класно-урочної системи і проводив заняття 
виключно на лоні природи. Головна мета цих 
занять -  “навчити думати, сприймати,
спостерігати” [10, с. 99]. Природа стає першим 
об’єктом дослідження в процесі спілкування з 
нею учнів. При цьому вчитель використовує ці 
взаємини для закладання основ не тільки 
розумового, а й морального, естетичного,
фізичного розвитку своїх учнів, створення 
дитячого колективу. “Школа радості” стає 
своєрідним містком між дошкільним життям і 
шкільним навчанням, дозволяє педагогу 
реалізувати свої філософські гуманістичні ідеї 
про можливість вільного виховання.

Крім того, організоване спілкування дітей з 
природою в цей час виконує визначальну 
функцію у виявленні педагогом в процесі 
спостереження індивідуальних здібностей,
нахилів, задатків учнів, вивчення індивідуальних 
особливостей процесів сприймання, мислення,
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розумової праці, здоров’я. Все це дозволить 
ефективно організовувати процес навчання у 
шкільні роки і реалізовувати одну з головних 
складових принципу природовідповідності -  
врахування індивідуальних потреб і здібностей 
дитини при організації процесу виховання.

Отже В.О.Сухомлинський так визначав роль 
природовідповідності у виховному процесі: 
“Природа -  величезної ваги виховний фактор, що 
накладає свій відбиток на весь характер 
педагогічного процесу. Природа, як світ, в якому 
дитина народжується, пізнає навколишню 
дійсність і саму себе, полегшує виховну роботу і 
водночас ускладнює її, робить її багатшою, 
багатограннішою” [15, с 537].

В.О.Сухомлинський був впевнений у 
необхідності поступового введення учнів у нове 
для них життя. Тому перші роки навчання мало 
відрізнялися від “Школи радості”. Педагог 
відзначав: “Поступовість у підготовці дітей до 
класних занять -  неодмінна умова повноцінного 
трудового, морального й розумового виховання. 
Кінцева мета в тому, щоб навчити людину 
працювати в будь-яких умовах” [10, с. 114].

Зазначимо, що В.О.Сухомлинський прагнув 
організовувати природовідповідне виховання для 
учнів різного віку. Так, головне призначення 
природо відповідного виховання у молодшому 
шкільному віці -  сприяти розвитку 
індивідуальних здібностей, творчого мислення, 
фізичному загартуванню, заохоченню до 
навчання, адаптації до шкільного життя.

У великій мірі, організація 
природовідповідного виховання у молодших 
класах визначала спілкування з природою як 
ефективну форму організації навчання.

Більш активна, самостійна
природовідповідна діяльність учнів
організовується у роки юнацтва. Великою мірою 
організація природовідповідного виховання у 
старшому шкільному віці показана Василем 
Олександровичем у рукописі монографії 
“Виховання юнацтва”,де головною метою 
природовідповідного виховання у старших 
класах є врахування природних нахилів і 
здібностей учнів з метою їхньої підготовки до 
вибору професії, що реалізовується через 
навчальні предмети і діяльність факультативів та 
предметно-наукових гуртків.

Зауважимо, що організація
прородовідповідного виховання учні спирається 
на вивчення і врахування природно- 
індивідуальних здібностей дитини, на 
організацію творчого, активного спілкування 
учнів з природою, на пріоритетність духовного 
розвитку, екологічне виховання.

Слід зазначити що, у педагогіці 
В.О. Сухомлинського природовідповідність 
відіграє провідну роль в усіх сторонах всебічного

розвитку особистості: розумовому, моральному, 
фізичному, трудовому, естетичному вихованні.

В основу механізму побудови розумового 
виховання В.О.Сухомлинський поклав 
філософські ідеї гармонійної цілісності при 
визначені мети виховання і створенні системи, за 
допомогою якої вона реалізується. Він 
діалектично підходив до процесу сприйняття 
учнями навколишньої дійсності через творчу 
працю і активне, організоване спілкування з 
природою, поклав філософію гуманізму і ідеї 
педоцентризму в основу методики розумового 
виховання. В. О. Сухомлинський був впевнений 
у необхідності спеціальної спрямованості на 
постійний і планомірний розвиток розумових сил 
і здібностей дітей.

Видатний педагог приділяв багато уваги в 
своїй творчості вивченню і створенню умов для 
цілеспрямованого розвитку розумових 
здібностей учнів. Серед здібностей, які 
визначають розумовий розвиток, він називав 
спостережливість, гнучкість, самостійність, 
критичність, місткість, дисциплінованість, 
допитливість, системність [2, с 246].

Велику роль у їхньому розвитку 
В.О.Сухомлинський відводив організації 
природовідповідного виховання шляхом 
організації керованого спілкування і взаємодії 
учнів з природою. Він був впевнений, що 
особливе місце у розумовому вихованні займає 
пізнання світу за допомогою художніх засобів. 
“Могутнім союзником думки” [1, с. 395] називав 
Василь Олександрович емоційне сприймання 
явищ навколишнього світу, природи. В цьому 
положенні знайшла відображення думка про 
ідейність розумового виховання, зв’язок етики і 
знань.

Виходячи з ідеї, що справжнє розумове 
виховання орієнтує людину на життя, в усьому 
його різноманітті і багатстві,
В.О. Сухомлинський передбачав реалізацію 
кількох взаємопов’язаних, підпорядкованих одне 
іншому завдань: розумовий розвиток
неможливий без його спеціальної спрямованості 
на постійний і планомірний розвиток розумових 
сил і здібностей; розумове виховання повинне 
носити світоглядноформуючий характер, 
будуватись у тісному взаємозв’язку з іншими 
видами виховної діяльності; розумове виховання 
повинне організовуватись без насилля над 
природою і психікою дитини, сприяти 
формуванню психологічно врівноваженої, 
творчої, активної особистості.

Найповніше реалізація
природовідповідності у моральному вихованні 
просліджується у таких працях
В.О.Сухомлинського, як “Виховання 
радянського патріотизму у школярів”, 
“Духовний світ школяра”, “Моральний ідеал
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молодого покоління”, “Виховання особистості у 
радянській школі”, “Серце віддаю дітям”[10], 
”Павлиська середня школа”[3], “Народження 
громадянина”[1] та ін.

Виходячи з власних філософських поглядів, 
В.О.Сухомлинський на перше місце в практиці 
морального виховання ставив виховання 
людяності, гуманності. При цьому педагог 
вказував, що у формуванні духовного світу 
школяра, а відтак -  і його моральних переконань 
першочерговий вплив має розумова діяльність 
В.О.Сухомлинський вважав, що “радість як 
джерело оптимістичної впевненості дитини в 
своїх силах є умовою того багатства дійсного 
ставлення до навколишнього світу, без якого 
неможливий духовний розвиток”.

Разом з прищепленням учням 
загальнолюдських цінностей, В.О.Сухомлин- 
ський реалізовував природовідповідность у 
вихованні для формування комплексу моральних 
почуттів і переконань, які об’єднуються в 
понятті патріотизму.

Видатний педагог був переконаний, що 
“патріотизм починається з любові до людини” [5, 
с. 318] Розглянемо ще один важливий аспект у 
моральному вихованні -  залежність особистої 
свободи і самообмеження в свідомості 
особистості. Слід зазначити, що 
В.О.Сухомлинський був ініціатором виховання 
“без покарань”, принаймні у молодшому 
шкільному віці. Але абсолютна свобода веде до 
хаосу. Тому він розробив систему виховних 
впливів, активно реалізовуючи при цьому 
принцип природовідповідності виховання. По- 
перше, регулярні заняття на природі дають змогу 
дати вихід внутрішній енергії малюків, захопити 
їхню увагу; по-друге, вивчення гармонійного, 
відносно сталого і впорядкованого світу природи 
зароджує в учнів думки про необхідність 
прилаштування своїх інтересів, потреб, 
діяльності до умов вселенського порядку, тим 
самим зароджуються ази дисципліни; по-третє, 
діяльність носить чітко виражений колективний 
характер, зацікавленість більшості колективу 
вивченням природних явищ змушує дітей 
прилаштовувати свої інтереси до суспільних. 
Саме тут зароджується колективне виховання 
через осуд або підтримку дій конкретного учня 
його товаришами; нарешті, подальший розвиток 
естетичних почуттів, етичних переконань, що 
відбувається при спілкуванні з природою, начала 
природоохоронної діяльності -  все це закладає 
основи почуття самообмеження,
відповідальності за свої вчинки.

Разом з тим, В.О.Сухомлинський був 
переконаний, що дитина може залишитись 
черствою, холодною, байдужою, якщо вона 
тільки “споживає” радість і добро, а не здобуває 
їх працею, напруженням всіх духовних сил. 
“Величезною моральною силою, що

облагороджує дітей, є творіння добра для людей” 
[10, с. 227] -  вважав видатний педагог. Тому, 
навчивши учнів творити добро в природі, він 
вчив співпереживати почуття інших людей, 
ставити себе на їхнє місце.

Пильну увагу В.О.Сухомлинського в 
моральному вихованні школярів усіх вікових 
груп привертала проблема так званих “важких” 
дітей. У своїх основних працях, статтях “Про 
“важких” і “неможливих”, “Розмова про важких 
дітей” [6], монографії “Важкі діти” та інших він 
ґрунтовно характеризував дві групи учнів з 
девіантною поведінкою: діти з аномаліями
розумового розвитку та діти з моральними 
проблемами

Головним шляхом проникнення вихователя 
в духовний світ вихованця, розуміння його 
людської сутності і впливу на неї називав 
В.О.Сухомлинський формування моральних 
звичок. Без моральної звички, на думку педагога, 
неможливі самоутвердження, самовиховання, 
самоповага. Моральні звички повинні ввійти у 
підсвідомість учня, стати “голосом совісті” [1, 
с.452], духовними інстинктами, що визначають 
природну сутність справжньої людини. Слід 
відмітити, що проблемі реалізації принципу 
природовідповідності в естетичному вихованні 
школярів видатний педагог приділив значну 
увагу в своїх основних творах, монографіях, 
багатьох статтях.

В.О.Сухомлинский також вважав категорію 
естетичного важливою складовою процесу 
сприйняття людиною навколишнього світу. Тому 
здатність до естетичних почуттів і оцінок він 
називав однією з визначальних рис природи 
людини як соціально-біологічної істоти. 
Виходячи з необхідності врахувати 
взаємозалежність природного і соціального в 
дитині, він визначав мету естетичного 
виховання: “Навчити дитину бачити в красі 
навколишнього світу духовне благородство, 
доброту, сердечність і на основі цього 
утверджувати прекрасне в собі” [2, с. 369]. Він 
вважав, що “дитина за своєю природою -  
допитливий дослідник, відкривач світу. Так 
нехай перед нею відкривається чудовий світ у 
живих фарбах, яскравих і трепетних звуках, у 
казці та грі, в особистій творчості, в красі, що 
надихає її серце, у прагненні робити добро 
людям “ [10, с. 32]. У цих словах видатного 
педагога -  програма естетичного і чуттєвого 
виховання дитини.

З ідеї природовідповідного виховання 
випливає і гуманістичне переконання 
Сухомлинського, що кожна дитина художньо 
обдарована. Відтак, мета реалізації принципу 
природовідповідності у естетичному вихованні -  
розкрити і розвинути ці задатки, прищепити 
учням основи художніх смаків і уподобань.
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Наразі зауважимо, що В.О.Сухомлинський 
розглядав розумову і фізичну працю в 
органічному взаємозв’язку, виходячи з цілісної 
природи людської особистості. Тому, 
реалізовуючи природовідповідне виховання, він 
домагався, щоб фізична праця з раннього 
дитинства ввійшла в духовне життя учнів як 
розумовий інтерес. “Панування розумової 
фізичної праці в школі” [3, с. 553] -  ось, на 
думку В.О.Сухомлинського, необхідна 
передумова ефективного трудового виховання, 
поєднання розвитку розумових і фізичних сил 
дитини.

Важливого значення у трудовому вихованні 
Василь Сухомлинський надавав
самообслуговуванню, вихованню вмінь 
задовольняти свої особисті потреби. Це -  
природовідповідна діяльність, сенс якої 
зрозумілий кожній дитині. Видатний педагог 
наголошував на необхідності виховання звички 
до самообслуговування як життєвої потреби з 
раннього дитинства, тісно пов’язував цей процес 
з вихованням емоційно-естетичної чутливості до 
навколишньої обстановки.

Крім того, ідея природовідповідності у 
трудовому вихованні розглядалась
В.О. Сухомлинським як фактор зростання 
соціальної зрілості учнів. Організація праці, 
суттю якої було активне спілкування учнів з 
природою, дозволяла вченому-педагогу зробити 
дитячу працю нелегкою, але посильною, надати 
їй продуктивного характеру. Практична цінність 
такої діяльності в тому, що в процесі подолання 
труднощів у дітей розвиваються морально- 
вольові якості, вони отримують моральне 
задоволення не тільки від подолання труднощів 
під час праці, але й від кінцевого результату 
(вирощених власними руками хліба квітів, овочів 
тощо). Відтак, у них формується почуття 
гордості за свою працю, позитивна мотивація 
продовжувати важливу для суспільства роботу, 
усвідомлення суспільної значущості своєї 
діяльності.

Значне місце у творчій спадщині Василя 
Сухомлинського займають проблеми фізичного 
виховання школярів. Видатний педагог 
розглядав фізичне виховання як важливу сторону 
виховання всебічно розвиненої особистості, 
передумову повноцінного розумового, 
морального, естетичного, трудового розвитку 
учня. Оскільки мета фізичного виховання -  
передусім розвиток біологічних, природних 
якостей особистості, відповідно
В.О.Сухомлинський надавав пріоритетного 
значення реалізації природовідповідності 
виховання, яка ґрунтується на врахуванні та 
розвиткові природних особливостей дітей, на 
визнанні спорідненості біологічної сутності 
людини з природою.

Слід відмітити, що В.О.Сухомлинський 
наголошував на необхідності організації 
природовідповідного, екологічного виховання, 
але відзначав складність, довготривалість і 
значущість цього процесу: “Потрібно багато 
місяців терплячого, постійного, розумного 
доторкання педагог до розуму дитини, 
доторкання з тією метою, щоб дитина побачила 
себе як частинку природи, здивувалася, навіть 
була вражена думкою про те, що людина до того 
часу сильна й могутня, поки вона вірний син 
матері-природи, що вміє берегти почуття 
вдячності за те, що вона живе, поки вона діяльна 
клітина організму, що називається природою. З 
цього, на мій погляд [Сухомлинського], повинні 
починатися освіта і виховання” [3 с. 559].

Отже В.О.Сухомлинський надавав 
пріоритетного значення ідеї
природовідповідності в своїй педагогічній 
системі, яка активно реалізовувалася в усіх 
сторонах виховної діяльності; особливо у 
розумовому, моральному, естетичному, 
фізичному, трудовому вихованні.

Таким чином ми можемо зробити висновок 
на необхідності забезпечення в педагогічному 
процесі всіх основних ідей та поглядів видатного 
вітчизняного вченого щодо організації
природовідповідного виховання учнів. Їх
розгортання може дійсно призвести до 
принципової зміни педагогічної системи в 
напрямі її олюднення і гуманізації, сприятиме 
реалізації природовідповіднного виховання 
протягом всього періоду навчання дітей в школі, 
ґрунтуватиметься на врахуванні і розвиткові у 
процесі виховання природних, психолого- 
вікових особливостей учнів, через організацію 
спілкування учнів з природою.
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