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Характерною рисою освіти ХХІ ст. є динамізм. Система освіти 

України, як і більшості європейських країн, переживає серйозну структурну 

перебудову, відбувається активна модернізація змісту, методів і засобів 

навчання. Реформування шкільного змісту має відбуватися на гуманістичних 

засадах, зокрема утвердження головних цінностей освіти: дитина як головна 

педагогічна цінність і педагог, здатний до її розвитку, соціального захисту, 

збереження індивідуальності. Це розуміння повною мірою співзвучне з тими 

цінностями, які обстоював у своїх працях В.О.Сухомлинський. 

Пафос дидактики В.О.Сухомлинського – в утвердженні гуманістичних 

функції освіти, яка повинна стати засобом облагородження особистості. 

Адже головне призначення культури — плекання того, що постійно 

поліпшує життя людини, робить її вільною, щасливою, продуктивною. Одна 

з найважливіших гуманістичних ідей, що пронизує всю педагогічну 

спадщину Василя Олександровича Сухомлинського – неприпустимість будь-

якого насильства над дитиною. Педагог в основу своєї педагогічної системи 

поклав її право бути суб’єктом навчально-виховного процесу, активним, 

рівноправним його учасником. 

Проблемі свободи дитини як рівноправного учасника навчального 

процесу не приділялось достатньої уваги дослідниками спадщини 

В.Сухомлинського. Окремі аспекти цієї проблеми висвітлювались у 

публікаціях М.Богуславського, А.Розенберга, О.Савченко, 

О.Сухомлинської. Цілісне ж вивчення проблеми свободи вибору в процесі 

оволодіння школярем змістом освіти як необхідної умови самореалізації 

особистості ще попереду. 

На жаль, сьогодні часто побутує думка, що основою загальної освіти 

має бути однаковість навчальних програм і навчального змісту. Однакова 

освіта, спільність навчального матеріалу, що вивчався – це те, що має 



дозволити випускникам школи отримати рівні стартові можливості. Саме 

так визначають зміст загальної освіти сучасні словники й енциклопедії 

(„Загальна освіта – сукупність загальнозначущих знань, умінь і навичок, 

достатніх для усвідомленої і продуктивної участі людини в житті 

суспільства‖). 

Але чи дійсно якийсь заздалегідь визначений обсяг спільних для всіх 

знань, умінь і навичок є основою самореалізації конкретної людини в 

суспільстві? Досвід свідчить, що проходження загальноосвітніх 

навчальних програм зовсім не гарантує рівності можливостей, скоріше 

навпаки – підкреслює реальну освітню нерівність випускників середньої 

школи. Однаковий зміст підручників і навчальних програм створює ілюзію 

загальної однакової освіти. Реально ж освіта в усіх учасників виявляється 

різною й визначається зовсім не змістом підручників і навчальних 

програм, а власною освітньою діяльністю учнів. Спільність навчального 

матеріалу не забезпечує спільності освітнього результату. Учні не лише на 

різному рівні засвоюють навчальний матеріал – в кожного з них 

виробляється в принципі різне знання, різне розуміння. І це, насправді, 

дуже добре – однакове розуміння і сприйняття навчального матеріалу в 

усіх учнів означало б культурну катастрофу: загальна освіта стала б у 

такому випадку синонімом нівелювання розмаїтості суспільства, 

інструментом його стандартизації. 

Проблема врахування в педагогічному процесі природи особистості, її 

потреб, інтересів, почуттів постала в центрі наукової та практичної 



педагогічної діяльності Василя Олександровича Сухомлинського в останнє 

десятиліття життя. Його ідеї звучать і сьогодні так актуально, вагомо. ―Не 

можна бачити мету навчання в тому, щоб будь-якими способами досягти 

засвоєння учнями програмного матеріалу, – писав педагог. Не можна 

ефективність способів і методів навчання оцінювати тільки по тому, яким 

обсягом знань оволоділи учні. Мета навчання полягає в тому, щоб процес 

оволодіння знаннями забезпечив оптимальний рівень загального розвитку... 

Ми в нашій школі оцінюємо ефективність методів навчання по тому, 

наскільки вони сприяють процесу загального розумового розвитку учня, в 

якій мірі процес навчання є одночасно процесом розумового, морального, 

естетичного виховання‖ [1]. 

У багатьох своїх працях Василь Олександрович наголошував, що 

―оптимальний рівень загального розвитку‖ – це поняття, яке не може бути 

стандартизованим і таким чином визначати навчальний успіх кожної 

конкретної дитини. Не може бути абстрактного учня, – застерігав педагог. 

―Уявімо собі, що всіх семирічних дітей, які тільки що стали школярами, 

змусили виконувати одну і ту ж фізичну працю – наприклад, носити воду. 

Один приніс п’ять відерець – і втомився, а інший може принести і двадцять. 

Змусь слабку дитину принести двадцять відер – це підірве її сили, завтра 

вона вже нічого не зможе зробити, а то й потрапить до лікарні. Такі ж 

неоднакові дитячі сили потрібні для розумової праці... немає абстрактного 

учня, до якого механічно можна було б застосувати всі закономірності 

навчання і виховання‖ [2]. Відносне, наголошує педагог, і поняття ―успіх у 

навчанні‖. Для однієї дитини четвірка – це топтання на місці, для іншої й 

трійка є її особистим досягненням. 

Таким чином, продовжує Василь Олександрович, у навчанні повинна 

бути індивідуалізація – і в змісті розумової праці, і в часі. Розумний педагог 

завжди буде пам’ятати, що головне в навчанні не кількість засвоєних знань, а 

успіх і просування, що визначаються індивідуально для кожної дитини [3]. 

Необхідною умовою досягнення учнями ситуації успіху в навчанні має 

стати, на думку педагога, зацікавленість кожної дитини якимось навчальним 

предметом. Така зацікавленість повинна торкатись її серця, душі, впливати 

на формування почуття самодостатності, впевненості у своїх силах та 

майбутньому. І не так важливо, що врешті-решт стане поштовхом до 

формування уподобань які, можливо, в подальшому визначать професійне 

майбутнє дитини: вдало посаджене дерево, перша самостійно розв’язана 

задача, досконалий столярний виріб. Досягнутий успіх стане стимулом до 

подальшого поглиблення знань і практичних умінь у цій галузі людської 

діяльності. 

На думку В.Сухомлинського, ―у природі немає і не може бути дитини 

безталанної, ні на що не здатної. Кожному можна дати щастя творення, 

кожного треба вивести в люди. Це перший, наріжний камінь моєї 

педагогічної системи, – якби не він, уся система виявилася б паперовим 

картковим будиночком‖ [4]. Педагог був глибоко переконаний, що 



найважливіше завдання вчителя: ―розпізнати, виявити, розкрити, виростити, 

виплекати в кожного учня його неповторний індивідуальний талант‖ [5]. 

Проте якщо немає безталанних дітей, то чому так багато ―важких‖ 

учнів, які відстають у навчанні, накопичуючи з року в рік невдачі та почуття 

відрази до школи. В.Сухомлинський, показуючи складну взаємозалежність 

між об’єктивними та суб’єктивними факторами в педагогічному процесі, що 

приводять до неуспішності окремих дітей, одним із перших у радянській 

педагогіці визнав обмежені можливості їх психолого-педагогічної корекції. 

Поставлене педагогом питання стосувалося не лише можливості, а й 

доцільності впливу на дітей з метою нівелювання їх індивідуальних 

особливостей. У казці ―Тракторист і скляр‖, як і в багатьох інших творах, 

педагог підкреслює важливість і цінність кожної окремої людини для 

суспільства. 

У казці Василя Олександровича ―Лінійка‖ два хлопчики-однокласники 

по черзі потрапляють у ситуацію успіху. Один з них, здібний до розумової 

праці, легко розв’язує складні математичні задачі. Інший, спасувавши перед 

найлегшою математичною вправою, зробив на уроці трудового навчання 

лінійку, що їй би позаздрив професійний столяр. Ідеально відшліфована та 

рівна, вона в наступні дні лежала перед гордим хлопчиком на уроках 

математики, як нагадування про такий важливий для його особистісного 

становлення успіх. І на неї з захопленням дивився його сусід по парті, якого в 

цій справі спіткала невдача. Ці хлопчики дуже різні, і кожен з них по-своєму 

талановитий. Опинившись за однією партою, оволодіваючи одним освітнім 

змістом, чи отримають вони однакові знання? І чи не скалічать душу 

майбутнього талановитого скульптора, художника чи столяра багатогодинні і 

багаторічні спроби оволодіти змістом складних для нього предметів, що 

постійно закінчуються невдачею? Це питання червоною ниткою проходить 

через більшість творів педагога. 

В.О.Сухомлинський ставився до кожної дитини як до головної мети та 

результату педагогічного процесу, який відповідно спрямовувався на 

створення необхідних умов її особистісного саморозвитку. У передмові до 

праці ―Серце віддаю дітям‖, педагог писав: ―Я прагну розповісти про те, як 

ввести маленьку людину в світ пізнання навколишнього середовища... як 

пробудити в її душі благородні почуття й переживання, як виховати людську 

гідність, віру й добре начало в людині‖. Адже, за глибоким переконанням 

павлиського учителя, навчання є важливою, але не єдиною сферою 

духовного життя людини [6]. 

Уже в другій половині ХХ ст., в часи найбільшого розквіту таланту 

В.Сухомлинського, криза середньовічної знаннєвої моделі загальної освіти 

стала очевидною для будь-якого мислячого педагога. Скільки не відкривай 

перед учнем нескінченні скарбниці з інтелектуальними надбаннями і скільки 

не вимірюй мінімуми необхідних знань, що їх вони повинні засвоїти – 

реальна освіченість від цього не збільшується. І Василь Олександрович 

приходить до висновку: чим складніший і об’ємніший інформаційний 



простір освіти, тим більш диференційованою (менш загальною) має бути 

освіта учнів. 

Василь Олександрович досить рідко у свої творах користується 

терміном ―свобода‖. Проте дитина у нього – це самодіяльна, незалежна 

особистість, котра висловлює в різноманітній діяльності свою особисту 

людську сутність [6]. Кожна дитина має індивідуальний талант, і тому не 

може бути єдиної для всіх ―усередненої освіти‖. Збагачення знаннями має 

відбуватися з урахуванням інтересів, можливостей кожного учня. І тоді 

свобода в навчанні – це право на вибір оптимального обсягу знань, 

необхідного і достатнього для розвитку закладеного в дитину природою. 

Адже здібності людини, згідно із сучасними дослідженнями, на 40-70% 

визначаються генетично, а на 60-30% – умовами розвитку людини. І щоб 

повноцінно використати 60% можливостей педагогічного впливу, потрібно 

витрачати зусилля цілеспрямовано, розвиваючи і поглиблюючи закладене 

природою, допомагаючи дитині відчути і оцінити свій потенціал. 

У часи, коли офіційна педагогіка підкреслювала головну функцію 

школи як закладу, що готує дітей до життя і певних професій, 

В.Сухомлинський, розкриваючи у своїх працях вічні загальнолюдські 

цінності, стверджував, що особистість має бути глибшою і ширшою своєї 

професії, її основне призначення творити нове. Павлиська школа Василя 

Олександровича розвивалась у 60-70 роках як трудова політехнічна. Він 

вважав, що загальноосвітня школа не ставить за мету дати учням професійну 

підготовку, бо „учень, який закінчив середню школу, повинен лише 

орієнтуватися в головних галузях виробництва і мати вміння та навички, які 

полегшують свідомий вибір спеціальності‖ [7]. 

Сучасна дитина живе в умовах стрімких змін та прогресу, прагне до 

творчості, самостійного пошуку, інтелектуального, психічного та 

духовного саморозвитку. І школа зобов’язана створити оптимальне 

середовище та всі умови для творчої самореалізації, самовизначення 

особистості, її успішної соціалізації. 

Таким чином, завдання освіти полягає не у визначенні необхідного 

для засвоєння учнями мінімуму знань, а у створенні оптимальних умов для 

освітнього діалогу особистості з різними галузями культури. А якість 

освіти має визначатись не максимальним засвоєнням формалізованого 

змісту освіти, а тим, наскільки учень зумів активізувати й розвинути свої 

освітні потреби й здібності в різних сферах життя соціуму. 

 

Список використаних джерел 

1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. 

– Т.4. – С.247-248. 

2. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. 

– Т.2. – С.467. 



3. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. 

– Т.2. – С.468. 

4. Сухомлинський В.О. Моя педагогічна система // Рад. школа. – 1988. 

– №6. – С.88. 

5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. 

– Т.5. – С.96. 

6. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. 

– Т.3. – С.8. 

7. Сухомлинська О.В. Ідея свободи у вихованні в європейській 

педагогіці і спадщині В.Сухомлинського // Європейська педагогіка і Василь 

Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст. Матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., присвяч. 75-річчю від дня народження видатн. укр. педагога. – 

К., 1993. – С.55. 

8. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. 

–Т.4. – С.318. 

 


