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Історія педагогіки Радянської України пов’язана з історією складного, 
іноді прихованого протистояння гуманістичного та авторитарного напрямів у 
вихованні. Більшість українських педагогів підтримували гуманістичні 
підходи, але через небезпеку дістати певний ідеологічний ярлик не завжди 
досить чітко висловлювали свої позиції. Що ж до В.Сухомлинського, то він 
став сміливим співцем реального педагогічного гуманізму у нелегкий час. 

Багатогранна педагогічна система провідного педагога увібрала в себе 
ідеї великих мислителів-гуманістів минулого та традиції народного 
виховання. Вона вивчається науковцями в різних аспектах та була об’єктом 
ґрунтовних досліджень Е.Андреєвої, М.Антонця, І.Антонової, Р.Атоянома, 
Є.Березняка, І.Беха, Н.Бібік, Л.Бондар, А.Борисовського, М.Боришевського, 
В.Бутенка, В.Василенка, В.Волошиної, О.Дзеверіна, М.Красовицького, 
Б.Наумової, Д.Пащенка, А.Розенберга, О.Сухомлинської, В.Хайруліної, 
М.Ярмаченка та багатьох інших. 

Вивчення та аналіз теоретичних поглядів, педагогічного досвіду 
В.Сухомлинсього сприяє пошуку власних шляхів реалізації гуманістичних 
ідей у навчально-виховній практиці. Актуальність дослідження зумовила 
вибір теми нашої статті, мета якої висвітлити погляди В.Сухомлинського про 
виховання „важких дітей” у контексті освітніх проблем в Україні протягом 
40-50-их років ХХ століття. 

Українська освіта виступила в 40-і роки ХХ століття приборканим і 
слухняним інструментом тоталітарного режиму. У радянському суспільстві 
політичний розвиток в цілому і поступ кожної його підсистеми визначались 
догматами командної ідеології, закріпленими в рішеннях і постановах з’їздів, 
пленумів ЦК КПРС.  

Німецько-фашистська окупація України пов’язана з трагічними 
сторінками у становищі школи. У вирі війни німецькими агресорами було 
розграбовано та знищено більша частина приміщень шкіл, понад шість 
мільйонів томів книг, багато вчителів загинуло на фронтах, біля 125 тисяч 
дітей залишилися сиротами [1, 45].  

Народна освіта України відновлювалася в міру звільнення її території 
від окупантів. Програму перших кроків відбудови шкільництва визначала 
постанова ЦК КП(б)У та РНК УРСР “Про поновлення роботи шкіл у районах 
УРСР, звільнених від фашистських окупантів”, прийнята ще на початковому 
етапі визволення республіки 27 лютого 1943 року. Вона зобов´язала 
Народний Комісаріат Освіти, обласні та районні ради депутатів трудящих, 
партійні органи, відділи народної освіти негайно розпочати роботу щодо 
відбудови шкіл, вжити всіх заходів для поновлення навчального процесу [1, 
50].  

Навчальний процес розпочався у дуже складних умовах: не вистачало 
шкільних приміщень, багато з них не були пристосовані для занять, оскільки 



розміщувалися в уцілілих громадських будівлях, хлівах, а подекуди – 
землянках, бліндажах.  

Перебуваючи у складі Радянського Союзу, республіка фактично була 
усунута від проведення власної політики в галузі освіти, їй відводилась роль 
у виконанні партійно-державних рішень, що формувалися в Москві. У 
повоєнні роки залишалась існувати надцентралізована система управління 
освітою, яка складалася із двох підсистем: державних органів управління та 
партійних структур, які визначали стратегію розвитку освіти, її зміст, методи 
навчання і виховання. За такої централізації ігнорувалися культурні, 
національні, регіональні  і місцеві умови, в яких протікав освітній процес, і, 
як результат цього, утверджувалась одноманітність і однотипність у навчанні 
та вихованні молоді. 

Слід відзначити, що надзвичайно важкі матеріально-побутові умови 
дітей, їх сімей не могли не відбиватися на якості роботи загальноосвітніх 
шкіл. Дія механізму тоталітаризму мала універсальний характер, він 
пронизував усі сфери суспільства, у тому числі і освітню, що деструктивним 
чином вплинуло на становище загальноосвітньої школи України, особливо у 
роки штучного голоду 1946-47 рр. 

Красножон Н.Г. зазначає, що багато дітей у повоєнний час, аби 
прогодувати себе, а часто і батьків-інвалідів, змушені були кидати навчання в 
школі і йти працювати в колгосп [1, 52].  

На початку 1947 року голодування набуло відкрито виражених 
хворобливо-патологічних форм. За таких умов велика кількість спухлих від 
голоду дітей змушена була припинити відвідування школи.  

У цілому ж, за даними Красножон Н.Г., на початок 1946-47 н.р. поза 
школою в республіці з причин матеріально-побутового характеру 
залишилося 210145 учнів. До кінця першого півріччя неохопленість 
шкільним навчанням сягала  87152 дітей [1, 55]. 

Дитяча безпритульність та злочинність у 1946-1947 рр. стала 
надзвичайно гострим явищем. Дослідження істориків свідчать, що 
матеріальне становище в Україні в 1946-1947 рр. було надзвичайно важким, 
воно негативно вплинуло на становище учнів школи. Воно було наслідком 
війни, а також спричинене соціальною і продовольчою політикою 
центральних органів влади колишнього Союзу РСР; голод спричинив масові 
захворювання, смертність як серед дорослого населення, так і серед дітей. 
Особливо вразливими були освітяни і діти колгоспників, зрештою, все це не 
могло не вплинути руйнівним чином не лише на якість, а й на сам навчально-
виховний процес. Слід підкреслити, що влада кількісні дані про 
неохопленість навчанням дітей шкільного віку відносила до ряду державних 
таємниць і про це заборонялося писати [1, 56].  

Охоплення навчанням дітей шкільного віку залишалося відкритим 
упродовж післявоєнних років. Воно не була вирішене і до 1952/53 н. р. [1, 
56].  

В.Сухомлинський розпочав свою педагогічну діяльність у період 
сталінської політики насилля. У перші роки роботи в школі педагог зіткнувся 



з проблемою безпритульності та сирітства. Ця проблема особливо 
загострилася в повоєнний період Радянського Союзу.  

По  закінченні ІІ світової війни В.Сухомлинський протягом чотирьох 
років працював на посаді завідувача районним відділом народної освіти в 
Онуфріївському районі. Як керівник відділу освіти Василь Олександрович 
зробив багато для відбудови зруйнованих війною на вчально-виховних 
закладів району, добору, навчання і виховання вчительських кадрів. Серед 
розмаїття справ, над якими працював педагог у цей важкий час, важливе 
місце займала організація матеріально-побутового забезпечення дітей-сиріт. 
Але власну систему роботи зі знедоленими дітьми В.Сухомлинський 
розробив уже директором Павлиської середньої школи.  

У перший рік керівництва Павлиською середньою школою 
В.Сухомлинським навчальний заклад відвідувало 423 учні. Більша частина 
дітей, зазначав педагог, були знедоленими. Серед школярів, які відвідували 
школу, біля 5% дітей залишали школу з настанням холодів через відсутність 
одягу та взуття. Шестеро дітей були розумово відсталими. 

1951 року до першої групи Школи радості було взято на облік 31 
дитину, серед них: 11 дітей не мали батька, у двох не було ні матері, ні 
батька (вони стали жертвами війни). Водночас педагога хвилювало, що в 
окремих родинах не було сприятливої дружньої атмосфери  між батьками, і 
це негативно впливало на виховання дитини. У процесі педагогічної 
діяльності В.Сухомлинський створив власну навчально-виховну систему 
роботи зі знедоленими дітьми.  

В.Сухомлинський у педагогічній практиці дітей, які потребували 
забезпечення особливих потреб, називав “важкими дітьми”. До категорії 
важких дітей В.Сухомлинський відносив і важковиховуваних дітей, які 
потребували, на його думку, не виховання, а перевиховання. До типових 
відхилень у поведінці важковиховуваних дітей В.Сухомлинський відносив: 
цинізм, озлобленість, агресивність, лінощі, недисциплінованість, упертість, 
егоїзм. Виявляються вони у формі проступків, конфліктів з іншими дітьми, 
вчителями  і батьками, безвідповідальному ставленні до навчання, 
ігноруванні вимог дорослих. Причинами важковиховуваності, на думку 
педагога, є наслідки фізичної або психічної недуги, несприятливі впливи 
середовища, в якому зростала дитина, та невмілі виховні впливи дорослого, 
які нехтують індивідуальністю дитини. Особливу групу важковиховуваних 
дітей у педагогічній практиці В.Сухомлинського становили діти з певними 
соціально-психологічними проблемами: сироти, соціальні сироти, діти з 
неповних та проблемних сімей, малоздібні діти.  

У педагогічній спадщині В.Сухомлинського поняття “корекція” та 
“педагогічне коригування” не зустрічаються. Систему психолого-
педагогічного впливу, спрямованого на подолання або послаблення 
негативних і формування позитивних якостей особистості, В.Сухомлинський 
називає захисним вихованням. Захисне виховання як складова лікувальної 
педагогіки становило важливу частину всієї педагогічної системи педагога. 
Основним завданням коригуючого захисного виховання В.Сухомлинський 



вважав необхідність створення умов для  всебічного розвитку важкої дитини, 
зміцнення її здоров’я, розвиток емоційно-духовної сфери, моральності та 
самовиховної активності. Конкретні цілі і завдання коригування, а також 
методи та прийоми педагогічного впливу, на думку педагога, визначаються в 
кожному конкретному випадку видом і типом відхилень у поведінці.  

Коригуюче захисне виховання важковиховуваних дітей, за 
В.Сухомлинським, – це не відокремлено взяті вправи з удосконалення 
соціально-психологічної діяльності дитини, а система засобів, що 
здійснюються в процесі всієї навчально-виховної роботи. Педагог рішуче 
боровся проти прояву формалізму, шаблону, пустослів’я і бездушності в 
роботі з дітьми, особливо важкими. Він вважав, що формалізм у вихованні 
породжує байдужість і подвійну мораль, дитина звикає до лицемірства і 
нещирості. В.Сухомлинський був переконаними, що робота зі знедоленими 
дітьми – це глибоко індивідуальна творчість учителя, в основі якої лежить 
любов та повага  до дитини.  

У процесі педагогічної діяльності В.Сухомлинським було виділено 
основні принципи системи роботи  з важковиховуваними дітьми. 

Принцип гуманного підходу. В.Сухомлинський вважав виховання 
малоздібних та важковиховуваних дітей у школі “справжнім екзаменом на 
гуманність” [2, 505]. Основою лікувальної педагогіки, за твердженням 
педагога, є віра в можливості і сили дитини, збереження людської гідності, 
утвердження в людині поваги до себе, виховання у неї тонкої чутливості до 
добра і зла. 

Принцип індивідуально-диференційоваого підходу до учнів залежно від 
характеру їх відхилень у навчанні  та поведінці. В.О.Сухомлинський одним із 
перших виступив на захист ідеї індивідуалізації у навчальному процесі, 
стверджуючи, що немає і не може бути двох однакових дітей за способом 
сприйняття навколишнього світу, особливостями мислення. Аналіз 
навчального процесу, спеціальні спостереження за дітьми, бесіди з колегами 
переконали педагога, що змінити розумову діяльність учня засобами впливу 
на його волю неможливо. Індивідуальна робота з важкою дитиною, запевняє 
В.Сухомлинський, вимагає систематичного, уважного вивчення учня, рівня 
його розумового, емоційного розвитку і моральної вихованості, пошуку 
ефективних методів впливу на його  повноцінний розвиток. У роботі з 
важковиховуваними дітьми неодноразово наголошував, що причинами 
невдач у виховній роботі з цією категорією дітей є переконання педагогів у 
тому, що всі важкі діти однакові і виховувати їх потрібно за однією схемою. 

Принцип взаємодії педагога з сім’єю. Лише разом із сім’єю, спільним 
пошуком шляхів і способів впливу на дитину, переконував педагог, можна 
досягти певних результатів у вихованні важковиховуваної та малоздібної 
дитини. Педагог щотижня відвідував сім’ї важких дітей, виявляв джерела 
становлення їх моралі. 

Запорукою нормального розвитку та виховання важких дітей, на думку 
педагога, є створення сприятливих умов, а саме: 

– забезпечення почуття захищеності, стабільності дитини; 



– забезпечення терплячої підтримки з боку дорослих та потреби в 
любові, прихильності дитини; 

– забезпечення поваги до гідності дитини, віри в її можливості; 
– забезпечення інтеграції зусиль педагогів, учня та сім’ї у досягненні 

успіхів виховання. 
Ефективність захисного виховання та лікувальної педагогіки 

визначається передусім, на думку В.Сухомлинського, особистістю самого 
вчителя, його ставленням до учня, зацікавленістю його долею, стилем 
спілкування з дітьми, розумінням дитячих почуттів та вчинків. 

Іншою умовою успіху захисного виховання та лікувальної педагогіки є 
залучення до нього самого вихованця, опора на його психофізичні 
особливості, самосвідомість, внутрішні духовні сили, його бажання до 
самовдосконалення.  

Захисне виховання передбачало, на думку педагога, вивчення дитини, 
з’ясування причини її відхилень у поведінці та навчанні. Пізнавати дитину 
потрібно, на думку педагога, із з’ясування стану її здоров’я, вивчення сім’ї, 
де зростає дитина, пізнання її духовного світу. Часто причини розумових 
відхилень та важковиховуваності дитини, стверджує В.Сухомлинський, 
криються у неправильному вихованні дітей в сім’ї. Будь-яка деформація сім’ї 
призводить до негативних наслідків у розвитку особистості. Виховні родинні 
взаємовідносини, вважає В.Сухомлинський, тісно пов’язані й безпосередньо 
залежать від структури сім’ї, її морально-психічного клімату, рівня 
педагогічної культури батьків, а також від характеру поведінки власне 
дитини. Педагог неодноразово наголошував на необхідності налагодження 
системного спілкування з сім’єю важкої дитини з метою вивчення властивого 
їм стилю емоційно-ціннісних взаємин та координації зусиль учителів і 
батьків щодо єдиної виховної тактики.  

Робота з важковиховуваними дітьми, на думку В.Сухомлинського, має 
свою специфіку. Людина твориться любов’ю батьків і педагогів, вважав 
учений, глибокою вірою в гідність і красу людини. Якщо поряд немає 
людини, яка б навчила дитину любити, то вона цього ніколи не навчиться і не 
зможе цінувати хороше ставлення інших. Дефіцит любові і турботи, вважав 
педагог, обов’язково призведе до деформації особистості, до 
“товстошкірості”, нещасливої долі. Тому важливим етапом захисного 
виховання, за В.Сухомлинським, є пробудження у дитини почуття любові, 
симпатії до людини – вчителя, старшого товариша-школяра або самотньої 
людини, “задоволення потреби в людині”, однієї з “найвищих моральних 
потреб, які школа повинна утверджувати з дитинства” [3, 305]. Зближення з 
людиною, переконував В.Сухомлинський, починається з того, що вихователь 
учить самотню дитину співпереживати, тобто уявляти і відчувати чужі 
почуття і переживання. ”Чим глибше співпереживання, – писав педагог, – 
тим чутливішою стає дитина до людей, які її оточують” [3, 304]. 

Важливого значення у захисному та лікувальному вихованні  
В.Сухомлинський відводив змістовному заповненню емоційно-естетичного  
та духовного життя дитини, пробудженню в дитячому серці чутливості до 



краси і до слова. Звідси необхідність пошуку духовного інтересу дитини, 
діяльності, під час якої забезпечується потреба в її духовному спілкуванні, 
пробуджується здатність жити серцем. Найкращими засобоми 
пробудження духовного інтересу дитини, на думку педагога, є книги, етичні 
бесіди, казки, краса природи, живопису, музики.  Ці засоби емоційно 
збагачують духовний світ дитини, вчать її відчувати і переживати, 
пробуджують, виховують емоційну чутливість, вчать пізнавати світ не лише 
розумом, а й серцем.  

Поширеною помилкою у вихованні, на думку В.Сухомлинського, є 
зосередження уваги  на вадах особистості дитини. Усе виховання в такому 
разі зводиться до надокучливих докорів, критики. Дитина не в змозі змінити 
себе відразу, вважав педагог. Це нервує дітей, озлоблює їх і віддаляє їх від 
вихователів. Звідси важливе положення В.Сухомлинського: виховання – це 
не усунення вад, а зміцнення в дитині всього найкращого. Моральні сили для 
подолання своїх вад дитина черпає в своїх успіхах і саме в тій діяльності, в 
якій вона може найкраще себе виявити, розкрити всі свої духовні сили. З цієї 
причини, вважав вчений, у роботі зі знедоленою дитиною  необхідно 
віднайти діяльність, відповідну до її можливостей,  вподобань, у якій 
дитина змогла б проявити себе, пережити почуття успіху. Важливо, щоб 
діяльністю дитина захопилася, щоб вона вважала цю справу глибоко 
особистою, відчувала  відповідальність за неї, переживала почуття гордості. 
Тільки там, де маленька людина переживає почуття гордості від того, що 
вона в чомусь досягла значних успіхів, виявила себе в індивідуальному 
духовному житті, є енергія думки, переконував В.Сухомлинський. 

Захисне виховання, вважав педагог, обов’язково повинно 
доповнюватися організацією самовиховання учня, спрямованого на 
формування позитивних якостей, волі, уміння обмежувати свої бажання, 
підкорювати їх інтересам інших. Уся виховна робота з дитиною повинна 
пробуджувати внутрішню роботу розуму і серця, спрямовану на 
самопізнання і самовдосконалення, тому що, переконував педагог, 
“поведінка не диктується вказівками, настановами, а випливає із внутрішніх 
спонукань людини” [4, 552]. 

Отже, результати дослідження дозволяють стверджувати, що: 
1) у педагогічній практиці та творчому доробку В.Сухомлинський у 

роботі з „важкими дітьми” відстоював необхідність використання 
лікувальної педагогіки. Лікувальна педагогіка, за В.Сухомлинським, 
включала в себе систему психолого-педагогічного впливу, спрямовану на 
подолання або послаблення негативних і формування позитивних якостей 
особистості; 

2) основним завданням лікувальної педагогіки педагог вважав 
створення умов для оптимального забезпечення єдності морального, 
фізичного та психічного розвитку знедоленої дитини, розвитку її емоційно-
духовної сфери та самовиховної активності; 

3) фундаментальними принципами лікувальної педагогіки 
В.Сухомлинського були визнання знедоленої дитини повновартісною 



людиною, соціально-ціннісною особистістю; повага до її гідності, 
самобутності та віра в її можливості і сили; індивідуально-диференційований 
підхід у вихованні цієї категорії дітей залежно від характеру їх відхилень у 
навчанні та поведінці; взаємодія педагога з сім’єю в роботі з важкими дітьми; 
взаємодія виховання та самовиховної активності дітей;  

4) основною і незмінною умовою ефективності виховання „важких 
дітей”, за В.Сухомлинським, є створення атмосфери захищеності та 
стабільності, взаєморозуміння між дорослими та дітьми, а також між самими 
дітьми, вимогливості та відповідальності 

5) аналіз системи роботи з „важкими дітьми” В.Сухомлинського 
засвідчив, що лікувальна педагогіка В.Сухомлинського носила 
гуманістичний характер і сприяла емоційно-духовному збагаченню дітей та 
їх самоствердженню. 
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