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ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Сьогоднішній розвиток школи як соціального інституту 
характеризується пошуками нової стратегії освіти, яка спрямована як на 
максимальний розвиток сутнісних сил і потенцій дитини, так і на адекватне її 
включення в складний, різноманітний, суперечливий світ з притаманним 
йому динамізмом, інтелектуалізацією праці, швидкою зміною техніки і 
технології. Сьогодні від освіти, школи суспільство очікує конструктивно-
творчої спрямованості, що певною мірою повинна випереджати або хоча б 
забезпечувати, задовольняти потреби суспільства не тільки в інтелектуальній, 
але й у матеріальній, виробничій сферах. Спостерігається інтенсивний потік 
нових підходів до практики навчання дітей, що містить у собі широкий 
спектр різний підходів до принципів, тенденцій, закономірностей, змісту, 
форм і методів навчання і виховання дітей. Усі вони спрямовані на творчий 
пошук нових навчальних технологій, оригінальних виховних ідей, форм і 
методів виховання. 

При всій різноманітності інноваційних підходів до навчання і 
виховання дітей усі вони, на наш погляд, концентруються навколо двох 
блоків педагогічних проблем, найтісніше пов’язаних між собою: це проблеми 
інтелектуального розвитку особистості і проблеми її морально-етичного 
виховання. 

Ці традиційні для педагогічної науки проблеми сьогодні кардинально 
переглядаються: від репродуктивного, асиміляційного розвитку інтелекту 
дитини педагогіка прагне до розробки активно-пошукових, критично-
творчих шляхів оволодіння знаннями. Щодо морально-етичного виховання 
дітей суспільний розвиток висунув нові аксіологічні пріоритети, що 
руйнують абсолютно звичні канони. 

Зупинимося спочатку на цій складній проблемі виховання. За всю 
історію свого розвитку людство створило велику кількість етичних систем, 
теорій і напрямів (абсолютизм, авторитаризм, гедонізм, ірраціоналізм, 
натуралізм, скептицизм, утилітаризм тощо; релігійна етика; те, що ми 
називали марксистсько-ленінською етикою і багато інших). Їхні 
послідовники висловлюють різні погляди, дискутують один з одним в 
основному щодо теоретичних питань, а саме – про походження і сутність 
моралі, але, у цілому, що стосується нормативної етики - цінностей, норм і 
правил поведінки, її категорій (добро, борг, чеснота, совість, гідність, честь 
тощо), то вони представниками різних напрямів не розділяються, особливо 
якщо розглядати їх під кутом зору етики і педагогіки, педагогічної етики. 
Сьогодні, незважаючи на те, у якому суспільно-політичному і соціальному 
середовищі піднімаються питання етики, вони стверджують моральність у 
вихованні, спрямовані на формування моральних переконань, почуттів і 
звичок відповідно до  моральних принципів. 



Наведемо один приклад: категорія добра (тобто морального) в етиці. 
Коли розглядається питання про те, яка природа цього етичного поняття, то 
тут спостерігаються різні підходи: християнська етика витлумачує добро як 
вираження волі і розуму Бога, натуралізм шукає його в природі людини, 
гедонізм - у насолоді тощо, марксизм бачить добро як похідне від соціальної 
практики. 

У педагогічній етиці за допомогою ідей добра вчитель учить дитину 
оцінювати все, що відбувається навколо неї – дії найближчих осіб, давати 
оцінку явищам. Будь-який педагог у будь-якому суспільстві буде вчити 
дитину, що добро – це увага до людини, турбота один про одного, про 
старших за віком, добро – це допомога, увага, повага до інших. 

Отже, в етичному вихованні принципи і категорії етики, практична 
мораль зараз, сьогодні, у сучасних умовах настільки близькі між собою і 
зіставні, сприймаються всіма цивілізованими людьми, що ми можемо 
говорити про єдність цілей у вихованні, про об’єднання зусиль у розробленні 
методів і форм, змісту етичної освіти в навчально-виховному процесі 
навчальних закладів різних країн. Тому сьогодні правомірно говорити про те, 
що поєднує педагогів різних країн, які працюють у різних умовах. Плідним 
шляхом є порівняльний аналіз підходів до етичного виховання в різних 
країнах, що дасть можливість виявити загальні підходи, відзначити 
розбіжності і намітити перспективи в їхньому вивченні, освоєнні і, можливо, 
застосуванні. Я спробую порівняти погляди американських і радянських 
педагогів, тих американських, про роботу яких у мене є інформація. 

Останніми роками з’явилися статті, присвячені створенню і практиці 
запровадження філософії для дітей у США (См.: Н.С.Юлина. Введение в 
философию: два подхода // Философские исследования. – 1993. - №2. – С.5-
11. Н.С. Юлина. О педагогической методике обучения миролюбию 
М.Липмана // Вопросы философии. – 1995. – №2. – С.106-121.). Автор цих 
публікацій розкриває термін “філософія для дітей” у розумінні 
американських фахівців, його джерела, основи формування і зміст, 
відзначаючи при цьому, що цей термін досить широко розповсюджений у 
філолофсько-педагогічній літературі Західної Європи й Америки. 

Оскільки для вітчизняної педагогічної науки це поняття досить 
незвичне, процитую його визначення. Це насамперед  відповіді на питання: 
“Чому завтра не стає сьогодні? Куди іде час? Де я був, коли не було мами і 
тата?  Куди пішла бабуся,  що вмерла?  Чому люди бувають гарні і погані?..  
Питання такого роду, власне кажучи філософсько-метафізичні питання про 
природу часу, існування, взаємовідношення людини і природи, 
самототожність, добро і зло тощо, як з рогу достатку надають на батьків, як 
тільки дитина опановує мову і починає усвідомлювати себе і навколишній 
світ” (Н.С.Юлина. Введение в философию: два подхода // Философские 
исследования. – 1993. - № 9.  –  С.  151.).  Отже,  під філософією для дітей 
розуміють кардинальні питання філософії (як онтології, так і гносеології), але 
поставлені і розв’язувані в дусі дитячого мислення професійними 
педагогами-філософами, що створили чи створюють продуману систему 



ознайомлення, уведення дітей у пізнання й оволодіння світом мови 
дитинства. Надалі я буду дотримуватися цього трактування. У вищезгаданих 
публікаціях говориться про те, що існує досить багато концепцій і технологій 
упровадження такої філософії в шкільну освіту, але власне кажучи, в обох 
статтях досить докладно описується досвід створення і застосування 
філософії для дітей, розробленої американським професором Метью 
Лімпаном і його співробітниками з Інституту розвитку філософії для дітей 
при Монтклерському державному університеті (США). 

Для докладнішого ознайомлення з його методикою я посилаю до цих 
публікацій, а тут лише коротенько відзначу, що Метью Ліпман побудував 
свою концепцію навчання дітей філософії з: 1) написаних ним текстів для 
дітей (дитяче читання), де закладені у прихованій чи явній формі одне чи 
кілька філософських питань; 2) навчально-методичної літератури для 
вчителів, де викладається методика роботи педагога з цими текстами; 3) і, 
нарешті, третє, з теоретико-педагогічних робіт, де аналізуються досвід, 
досягнення і недоліки навчання філософії в школі. Безпосередній метод 
викладання, який застосовує проф. Ліпман – це сократичний діалог між 
вчителем і учнем. 

Безсумнівно, цей досвід і запропонована ним методика становлять 
великий науковий і практичний інтерес, розширюють наші уявлення про 
багатство ідей і методик у світі; особливо тому, що вони спрямовані на 
розвиток мислення дитини, формування в ньому пізнавальних і етичних 
уявлень і установок. 

Цей досвід тим більш цікавий, що в Україні є свої наробки в навчанні і 
вихованні дітей у плані філософського пізнання й освоєння світу. Я маю на 
увазі педагогічну спадщину Василя Олександровича Сухомлинського (1918 - 
1970) і, зокрема, написані ним розповіді для дітей і розроблену систему 
занять, упроваджену в практику керованої ним Павлиської середньої школи в 
Кіровоградській області на Україні. В.Сухомлинський написав близько 1500 
розповідей для дітей, що стосуються різних сторін розвитку, формування і 
виховання дитини. І серед них розповіді, що будять допитливість, “радість 
пізнання”, як говорить про це Василь Олександрович, що дають уявлення про 
конкретні чи абстрактні предмети, відображені в словах, діях; процес 
пізнання в дитячих відчуттях, сприйнятті, уяві. 

Подивимося на цю педагогічну спадщину в контексті розвитку 
радянської педагогічної науки крізь призму проблематики, яка нас цікавить – 
філософії для дітей. Погляди на інтелектуальний розвиток і етичне виховання 
не залишалися непорушними протягом більш ніж 70-літнього радянського 
періоду розвитку науки і практики виховання, вони змінювалися разом із 
трансформаціями, що відбувалися в СРСР. 

У контексті розглянутої проблеми нас цікавить період правління 
Н.С.Хрущова, з яким зв’язують “часткову демократизацію радянського 
суспільства”. “Відлига” 1956 року дала могутній стимул інтелігенції 
Радянського Союзу для розвитку творчості в різних галузях гуманітарних і 
природничих наук. У цей період з’являється багато вчених-філософів, 



психологів, педагогів, що починають висувати нові ідеї, розвивати 
новаторські за формою і змістом концепції. До їхнього числа належить і 
Василь Олександрович Сухомлинський (1918 - 1970). Він почав свою 
педагогічну і наукову діяльність наприкінці 40-х рр. і спочатку діяв у строгих 
канонах авторитарної парадигми “Школи навчання” (М.В.Богуславский. 
Абстрактный гуманизм В.А.Сухомлинского // Свободное воспитание 
(Влади). – 1993. – Вып. 3. – С.14). Поступово його виховна концепція, а, 
отже, керована ним шкільна практика, перетерплювали значних змін: “У його 
філософії освіти, у палітрі педагогічних впливів комунізм усе більше 
ототожнювався не з класовою боротьбою, принципом партійності, а з такими 
“інтелігентськими штучками” як щастя і радість, любов і серце, душа і 
почуття, совість і провина, тобто з усім тим, що якраз і називається 
абстрактним гуманізмом” (Там само, с.15). 

У другій половині 60-х років, цілком розмежувавшись з офіційною 
педагогікою, Василь Олександрович створює праці, що не тільки йдуть у 
розріз, але і кардинально суперечать офіційній педагогіці і школі. Він ставить 
особистість дитини в центр виховного процесу, а саме: виховання будує 
насамперед на довірі і повазі до особистості, говорить про її унікальність і 
головним інструментом виховання вважає добро. Саму ж навчальну 
діяльність трактує як насичений творчими відкриттями процес; у своїх 
педагогічних пошуках він спирається на пробудження внутрішніх сил, 
потенцій дитини, творить його внутрішній духовний світ, а не шукає засобу 
впливу на нього в соціумі, як було в повсякденній практиці. 

І виходячи з цієї виховної парадигми, Василь Олександрович так будує 
навчально-виховний процес у школі, що виховання торкається сфер, що були 
тривалий час стороннім тілом у радянській педагогіці. 

Наприкінці 60-х років В.О.Сухомлинський зосереджує свою увагу на 
етичній проблематиці, вважаючи її наріжним каменем виховання 
особистості. Він створює посібник для вчителів “Як виховати справжню 
людину (Етика комуністичного виховання)” і “Хрестоматію по етиці 
(розповіді для дітей)”. На жаль, Василь Олександрович так і не дочекався 
виходу цих робіт, вони з’явилися в друці після його смерті. Але протягом 
усіх 60-х років він упроваджував систему етичного виховання в роботі своєї 
школи, щоб потім узагальнити і представити у галузі науково-педагогічних 
посібників. 

“Хрестоматію з етики”, написану Сухомлинським, ми розглядаємо, як 
філософію для дітей. Насамперед  обмовимося, що не всі твори Василя 
Олександровича, що ввійшли до цього збірника, можна зарахувати до таких 
праць. Зміст “Хрестоматії з етики” - це розповіді, казки, легенди, притчі, 
новели, що розкривають сутність пізнання світу через моральність, що 
стимулює пробудження допитливості, радості відкриття. Через художні 
образи В.О.Сухомлинський розглянув проблеми розвитку творчої 
пізнавальної діяльності школярів, формування в дітей моральної свідомості, 
моральних відносин, моральної діяльності, моральних цінностей. Розповіді 
для дітей,  що входять у Хрестоматію,  складаються з художніх мініатюр,  що 



розкривають такі поняття і категорії, як краса, радість, здивування, скорбота, 
совість, честь, вірність, сором, ганьба, любов, повага, шанування, гідність, 
добро, зло, доброзичливість, провина, культура людських бажань і ін. У 
розповідях В.О.Сухомлинський також говорить про те, що розум без 
сердечності, знання без моральності свідчать про бездуховність і бідність 
особистості. 

У “Хрестоматії з етики” Василь Олександрович уперше в історії 
радянської педагогіки звернувся до таких етичних категорій і понять, як 
народження і смерть людини, сенс життя, зло, горе, лихо, страждання, 
розпач, любов, совість, терпимість у загальнолюдському понятті цих явищ. 

Приведемо кілька прикладів, узятих із Хрестоматії: 
 

Нехай будуть і Соловей, і Жук 
У саду співав Соловей. Його пісня була прекрасна. Він знав, що його 

пісню люблять, і тому дивився з гордістю на квітучий сад, на яскраве синє 
небо, на маленьку Дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню. 

А поруч із Солов’єм літав великий рогатий Жук. Він літав і дзижчав. 
Соловей перервав свою пісню і говорить з досадою Жуку: 

- Припини своє дзижчання. Ти не даєш мені співати. Твоє дзижчання 
не потрібне нікому, і взагалі краще було б, якщо тебе, Жука, взагалі не було. 

Жук з гідністю відповів: 
- Ні, Соловей, без мене, Жука, теж світ неможливий, як і без тебе, 

Солов’я. 
- От так мудрість! - розсміявся Соловей. - Виходить, ти теж потрібний 

людям? От запитаємо в Дівчинки, вона скаже, хто потрібний людям і хто не 
потрібний. 

Полетіли Соловей і Жук до Дівчинки, запитують: 
- Скажи, Дівчинка, кого потрібно залишити у світі - Солов’я чи Жука? 
- Нехай будуть і Соловей, і Жук, - відповіла Дівчинка. І подумавши, 

додала: - Як же можна без Жука? 
 

Велике і маленьке 
У корови Лиски народилося Телятко. Воно і обсохнути не встигло, але 

вже брикається. Припало Теля до матері, напилося молока і захотілося йому 
погуляти.  

Пішло воно по дворі, дивиться: сидить маленьке звірятко. 
Доторкнулося Теля до маленького звірка. На ньому пух м’який-м’який. 

- Хто ти такий? - запитує Теля. 
- Я стара Кролиця, - відповідає маленьке звірятко. 
- Виходить, у тебе і діти є? 
- Є, є. Веселі, пухнасті кроленята. А ти хто такий? 
- Я Теля. Я недавно народилося. 
- Чудно! Недавно народився - і такий величезний, - здивувалася 

Кролиця. 



- А ти стара, діти в тебе є, а маленька! - у свою чергу здивувалося 
Теля, а про себе подумало: “Дивно якось усе улаштовано: старі - маленькі, 
діти - великі. Незрозуміле, дивне життя”. 

 
Як усе це було без мене? 

Аринці виповнилося сім років. Завтра їй йти до школи. 
Мама відкрила шафу, розклала доччині плаття, перебирає, думає: яке 

вибрати красивіше? 
І отут Аринка побачила серед плаття малесеньку сорочку - трохи 

більшу маминої долоні і трохи меншу батькової. 
- Це твоя перша сорочка, - пояснила мама. 
Аринка сплеснула руками. 
- І довго я була такий маленькою? - запитала вона. 
- Ні, усього з тиждень. 
- А до цього? 
- А до цього тебе не було. 
Дівчинка дивилася на маму зі здивуванням. 
- Як так мене не було? А дерева, квіти, голуби, кішка - усе це було? 
- Як же все це без мене?.. 
 

Я хочу сказати своє слово 
Катерина Іванівна повела своїх малят-першокласників у поле. Був 

тихий ранок ранньої осені. Далеко в небі летіла зграя перелітних птахів. 
Птахи тихо курликали, і від цього в степу було смутно. 

Катерина Іванівна сказала дітям: 
- Сьогодні ми будемо складати твір про осінь, небо, про перелітних 

птахів. Кожний з вас нехай скаже, яке зараз небо. Дивіться, діти, уважно, 
думайте. Вибирайте в нашій рідній мові красиві, точні слова. 

Діти притихли. Вони дивилися на небо і думали. Через хвилину почули 
перші твори-мініатюри: 

- Небо синє-синє... 
- Небо блакитне... 
- Небо чисте... 
- Небо лазурне... 
І усі. Діти знову і знову повторювали ті ж слова: синє, блакитне, чисте, 

лазурне. 
У стороні стояла маленька синьоока Валя і мовчала. 
- А ти чому мовчиш, Валю? 
- Я хочу сказати своє слово. 
- Ну, яке ж твоє слово про небо? 
- Небо ласкаве... - тихо сказала Валя і смутно посміхнулася. 
Діти притихли. І в цю мить вони побачили те, чого не бачили дотепер. 
- Небо смутне... 



- Небо тривожне... 
- Небо сумне... 
- Небо студене... 
Небо грало, трепетало, дихало, посміхалося - як жива істота,  і діти 

дивилися в його смутні сині-сині осінні очі. 
 

Камінь 
На галявині, під крислатим дубом, жив колодязь. Багато років він давав 

людям воду. Під дубом, у колодязя, любили відпочивати подорожні. 
Один раз до дуба прийшов хлопчик. “А що буде, якщо я візьму камінь і 

кину в колодязь? От, напевно, сильно булькне!” - подумав він, підняв камінь 
і кинув у колодязь. 

Роздався сильний сплеск. Хлопчик засміявся, утік і швидко забув про 
свою витівку. 

А камінь упав на дно і закрив джерело. Вода перестала наповняти 
колодязь, і він висох. Висохла трава навколо, і дуб висох, тому що підземні 
води пішли в інше місце. Перестав вити гніздо соловей. Змовкла солов'їна 
пісня. Тужливо і порожньо стало на лузі. 

Пройшло багато років. Хлопчик виріс, став батьком, потім дідусем. 
Один раз він прийшов туди, де колись зеленіла галявина, шумів 

крислатий дуб, надила подорожніх чиста кринична вода. 
Не стало ні галявини,  ні дуба,  ні колодязя.  Лише жовтів пісок та вітер 

розносив хмари пилу. 
“Куди ж усе поділося?” - подумав дідусь. 
 

Для чого говорять “дякую”? 
Лісовою дорогою йшли двоє - дідусь і хлопчик. Було жарко, захотілося 

їм пити. 
Подорожні підійшли до струмка. Тихо дзюрчала прохолодна вода. 

Вони нахилилися, напилися. 
- Дякую тобі, струмок, - сказав дідусь. 
Хлопчик засміявся. 
- Ви навіщо сказали струмку “дякую”? - запитав він дідуся. - Адже 

струмок не живий, не почує Ваших слів, не зрозуміє Вашої подяки. 
- Це так. Якби напився вовк, він би “дякую” не сказав. А ми не вовки, 

ми - люди. Чи знаєш ти, для чого людина говорить “дякую”? Подумай, кому 
потрібне це слово? 

- Хлопчик задумався. Часу в нього було багато. Шлях був довгий... 
 

Байдужість 
Жила в нашому селі бабуся Орина. Така стара, що ніхто і не пам’ятав, 

скільки їй років. У бабусі два сусіди - обоє трактористи. В одного була дочка 
Галя, семикласниця, а в іншого - дочка Ніна, третьокласниця. 

Одного разу запитала Ніна в бабусі: 



- Бабусю, коли Ваш день народження? 
- Завтра, дитинка, - відповіла бабуся. 
Дочекалася Ніна ранку, нарвала квітів і несе бабусі. А Галя запитує: 
- Куди ти несеш квіти? 
- Бабусі Орині. Сьогодні день її народження. 
Засміялася Галя і говорить: 
- А хіба вона твоя бабуся? Чому ти чужу бабусю поздоровляєш із днем 

народження? 
Ніну вразили слова Галі. Вона запитала з подивом: 
- А хіба може бути н і ч и я бабуся? 
 

Чому бабуся вийшла? 
Мама збирала третьокласницю Марійку в школу. 
Вона погладила Марійці платтячко і допомогла його надягти. Потім 

пов’язала Марійці краватку, адже недавно дівчинка вступила в піонери. 
Потім допомогла Марійці взути червоні туфельки. 

Червоні туфельки не сподобалися Марійці. Вона сказала: 
- Хочу зелені туфельки. 
Мама подала зелені туфельки і допомогла надягти. 
Але і зелені туфельки були дівчинці не по смаку. Вона зняла їх і 

сказала мамі: 
- Хочу чорні туфельки... 
Мама подала чорні туфельки і допомогла надягти. 
Біля вікна сиділа бабуся. Вона дивилася на Марійку, хитала головою. 

Коли Марійка сказала, що їй і чорні туфлі не подобаються, бабуся важко 
зітхнула і вийшла з хати. 

Чому вона вийшла? 
 
Як бачимо, у приведених прикладах В.О.Сухомлинський категоризує 

(добро - зло), моделює (велике - маленьке і маленьке - велике), інтегрує 
(краса: природи, вчинку людини), художній матеріал з метою пробудження в 
дитини допитливості, інтересу як головних складових частин активного 
пізнання навколишнього світу, і головною умовою цього пізнання вважає 
емоційний аспект сприйняття навколишнього світу, пізнання через єдність 
емоцій, інтелекту і діяльності (поведінку). 

Теми, що піднімаються В.О.Сухомлинським, виступають засобами для 
формування допитливої, одухотвореної і високоморальної особистості. Їхній 
зміст націлений на пробудження подиву, міркування про світ, про те, що 
морально, а що аморально. Кожна казка чи розповідь В.О.Сухомлинського 
містить у собі питання чи задачу, іноді кілька питань, що учитель разом з 
учнями можуть творчо вирішувати, пробуджуючи творчі сили дитини. 
Частина розповідей несуть в собі ситуацію морального вибору, мають на 
увазі вибір дитини між моральними дилемами: борг і безвідповідальність, 
жаль і черствість, участь і байдужність, духовність і порожнеча душі і т.д. 



Крім того, художні мініатюри побудовані на принципах розвивального 
навчання (чому - питань), спрямованих всередину дитини, на його 
самопізнання і саморефлексію. 

Як уже говорилося вище, Василь Олександрович створив методичний 
посібник для вчителів з етичного виховання учнів “Як виховати справжню 
людину”, що становить собою єдине ціле з “Хрестоматією з етики”. Посібник 
для вчителя з етики написаний у своєрідній художньо-публіцистичній формі, 
яка характерна для багатьох праць Василя Олександровича. Він складається з 
59 етичних повчань (моралей, заповідей, законів, бесід). Василь 
Олександрович звичайно планував і проводив на уроці або в позаурочний час 
одну бесіду, і її зміст доповнювався роздумами, міркуваннями, аналізом 
здобутків із Хрестоматії з етики. Тому кожне повчання має закінчену форму і  
значення, а кожне наступне випливає з попереднього. Повчання складається з 
двох частин: перша - етичне повчання - звернене до дитини, підлітка, юнака, 
дівчини. Воно розкриває зміст тієї чи іншої моральної категорії, поняття, 
норми поведінки, цінності тощо. Друга частина - це міркування. 
Звертаючись до вчителів, В.О.Сухомлинський міркує про шляхи формування 
мотивів і завдань дитини, про шляхи формування моральної свідомості, 
пропонує конкретні методи, прийоми й організаційні форми проведення 
занять з етики. 

Велике значення на загальному проблемному тлі книги посідають 
питання виховання любові, поваги і відданості рідним і близьким, потреби 
людини в людині, почуттів жалю, співпереживання, співчуття, поваги до 
горя, чуйності. Василь Олександрович вважав головною задачею вихователя 
вироблення в дітей таких рис характеру і звичок, як совісність, вірність, 
відданість, скромність, безкорисливість, непримиренність до зла, 
переконаність, неприйняття лицемірства, святенництва, байдужості, підлості. 
Цілий цикл бесід присвячений проблемам життя, смерті, любові між юнаком 
і дівчиною. 

Назвемо для прикладу деякі з повчань:  “Що таке горе і як учити дітей 
переборювати його? Людина повинна дорожити пам’яттю своїх предків; 
Виховання почуття поваги до дідуся і бабусі; Як формувати у вихованця 
радість пізнання; Совість - чуйний страж вчинків; Як з’єднати у вчинках 
дитини “треба”, “важко” і “добре”; Як формувати в юнаків і дівчат культуру 
людських бажань?”. 

Етичні бесіди доповнюються матеріалами з Хрестоматії з етики, що 
виступають не тільки як ілюстративний матеріал, але і здебільшого як 
матеріал для міркування, думки і вибору. 

Хотілося б трохи зупинитися на методах навчання і виховання, що 
широко застосовував В.Сухомлинський у своїй школі. Оскільки основою 
його концепції була повага і довіра до особистості дитини, то його підхід, 
його методи виховання не були авторитарними, а уроки проводилися як 
дискусія, бесіда, обмін думками. Причому дуже часто він виходив за межі 
класної кімнати - у природу, із широким використанням навколишньої 



середовища дитини, як людського, так і природного. Ці заняття на природі 
звалися “уроками мислення” і “подорожами по земній кулі”, під час яких діти 
училися відчувати, почувати, переживати. 

Подивимося, як уявляв собі Василь Олександрович формування 
допитливості і цікавості у дитини:  

“Перший рік навчання в школі - це величезний крок у розумовому 
розвитку дитини; шлях, що проходить дитина в цей рік, не йде ні в яке 
порівняння з улюбленим шкільним роком і з улюбленим десятиліттям 
післяшкільного періоду. Цьому року я надаю виняткового значення. 
Паралельно й одночасно із засвоєнням знань у класі хлопчики і дівчатка 
проходять школу мислення під відкритим небом. Ця школа складається із 
шістдесяти уроків, об’єднаних декількома темами: “Як природа готується до 
зими і весняного пробудження”, “Життя тварин і рослин у зимовому саду”, 
“Природа прокидається від зимового сну”, “Живе і неживе в природі”, “Як 
природа творить красу”, “Життя мурах і бджіл”, “Життя лугу і степу від 
ранкової до вечірньої зорі”, “Природа, людина і праця”. Кожний урок 
мислення - це спостереження, бачення, здивування перед загадкою природи, 
думання, відкриття істини, переживання радості пізнання і гордості 
мислителя. Дванадцять уроків мислення присвячуються спостереженням за 
маленькою вишневою брунькою. Діти спостерігають, як утворюється 
брунька, як її загартовують пекучі морози, як вона спить і чутливо 
прислухається до того, що робиться в природі, як весняний теплий вітерець і 
сонячний промінь відкривають її, і брунька “розпрямляє плечі і скидає із себе 
солодкі пелюшечки” (це слова дітей), як з’являються маленькі зелені 
листочки, вперше у вишневому саду народжується листя в майбутньому році. 
Перед дітьми - дивна картина життя, вони відкривають у світі десятки все 
нових і нових таємниць. Їхнє духовне життя в цей період визначається тим, 
що вони живуть у світі думки. Відчуття ні з чим не порівняної розкоші, 
принадності думки - це і є тонкий і міцний корінь творчої праці, що 
закладається в дитинстві і дає могутній паросток на все життя. Багато років 
виховання твердо переконали мене в тому, що, якщо в перший період 
шкільного виховання всі діти проходять школу мислення певною мірою 
незалежну від того, що робиться на уроках, не буде жодної невстигаючої 
дитини”. 

І ще один приклад: 
Діти вийшли з класу групою, йдуть з вами, учителем. Ви перебуваєте у 

світі людських радостей і прикростей, надій і чекань, віри і розчарування, ви 
йдете з дітьми в ліс. Проходите біля будинку, вікна якого щільно прикриті. 
Діти голосно розмовляють, сміються. Ви змушуєте їх замовчати і, 
відійшовши на значну відстань від будинку з прикритими вікнами, запитуєте: 
“Знаєте,  що зараз у цьому будинку відбувається?”.  Так,  багато хто з дітей 
знають: тут важкохвора людина. Можливо, він у ці миті вперше за багато 
годин спокійно заснув, а ми говоримо, кричимо... Притихлі діти 
задумуються. Це добре; нехай кожна дитина поміркує, до чого може 



привести безпам'ятність, необачність. Дайте дітям подумати; думка про 
власну помилку і провину - це стукіт у віконце, ім’я якому - совість.  Де 
немає думки, немає і каяття совісті. 

Ви повертаєтеся з лісу. Жаркий липневий день. Ви наближаєтеся до 
колодязя під високим дубом. Усім хочеться пити. Чим ближче колодязь, тим 
гостріше спрага. А з іншої сторони до колодязя наближається старий. Він йде 
здалеку, дуже утомився. Йому теж хочеться пити. Діти бачать старого, але в 
їхній свідомості немає думки про нього. Бачать очі, але не бачать розум і 
серце. І діти, і старий підходять до колодязя майже одночасно. На зрубі 
стоїть відро з холодною водою. Через мить діти наблизяться до колодязя, 
оточать відро і, поглинені єдиним бажанням - угамувати спрагу, відтіснять 
старого, ніхто і не згадає про нього. Страшна і потворна людина, коли 
інстинкт переважає в ній почуття гідності, яка дбайливо викохана на ґрунті 
розуму, думки. Умійте запобігти цій миті! Не давайте волю інстинкту, 
розбудіть у ваших вихованцях шляхетну людську думку, не упустіть 
прекрасної можливості засоромитися власних намірів. Тихим, але владним і 
рішучим словом: зупиніться! - ви змушуєте дітей оглянутися навколо себе. 
Вони побачили дідуся - сивого, виснаженою спекою, зі збудженими очима, 
на його обличчі - винувата посмішка. Думка про угамування спраги вже не 
палає в дитячій свідомості пожежею. Вона ледве жевріє десь у куточку. А 
мозок поглинений новою думкою: адже цей дідусь наблизився до колодязя 
одночасно з нами - із протилежної сторони... Ми бачили його. Чому ж не 
подумали про нього? Як це вийшло? 

- Сідайте, діти, відпочинемо...- тихо говорите ви. Діти сідають поруч з 
вами під дубом. 

- Пробачте нас, дідусь, - звертаєтеся ви до старого. - Ми ледве було не 
захопили відро. Пийте, будь ласка, потім ми нап’ємося. 

- Пробачте, дідусь, - один за одним повторюють діти. Побачивши  
старого, у якого руки і ноги тремтять від утоми, їм стає соромно, і слово 
пробачте в їхніх вустах не формальність, а щиросерде вираження почуттів. У 
ці миті  діти думкою малюють картину: вони випили б повне відро, у ньому 
нічого б не залишилося, і дідусеві - цього ще не вистачало! - довелося б 
тягти воду з глибокого колодязя. 

- Не турбуйтеся про мене, діти, - відповідає старий на дитяче 
пробачте. - Мені і пити не можна... Спека, потім спливу, серце слабке. От 
тільки очі промити б і в роті прополоскати... 

Здивовані діти бачать: дідусь, прополоскавши в роті, не випив ні краплі 
води, промив очі і знову відправився в дорогу, журячись про те, що не можна 
йому сідати відпочивати: сяду, посиджу, потім важко встати... Коли дідусь 
вирушав у путь, діти встали, побажали йому доброго здоров’я. 

Перед дітьми пройшла дивна для них картина людського життя. Ваш 
обов’язок, вихователь, - щоб вона запам’яталася в їхніх душах на все життя. 
Дідусь пішов, але ніхто на поспішає до відра з водою. Ви допомагаєте своїм 
вихованцям яскраво осмислити те, що смутно вимальовується в їхній 



свідомості. Ви створюєте думку - це одна із самих складних речей у 
вихованні.  У світлі думки стає глибше почуття - співчуття старому, 
переживання провини перед ним. 

Отже, вийти за межі школи, класу, відчути життя, причому 
зіштовхнути їх з моральним вибором, вчинком - ось завдання вчителя. 
Велике значення В.О.Сухомлинський надавав роздумам учня над вчинком 
наодинці із самим собою, своїм Я, що було для нього вищим результатом 
безпосереднього впливу на духовний світ людини. 

Такі погляди В.О.Сухомлинського на розумове й етичне виховання 
молоді. І сьогодні, розглядаючи цю спадщину крізь призму історичної 
перспективи, цікаво порушити питання про спосіб мислення як педагога. 

Його філософія для дітей була спрямована на розвиток самосвідомості 
особистості, її мислення. У її основі лежав гуманізм, що викладається ним у 
марксистсько-ленінській термінології, але власне кажучи в дусі ідеалізовано-
романтичного підходу. Класова етика завжди факультативна, власне 
людський, абсолютний елемент із неї вилучається. У В.О.Сухомлинського ж 
моральні істини носять загальнолюдський характер. Дозвіл ним етичних 
питань лежить у народній педагогіці, в українських народних традиціях, у 
їхніх морально-етичних імперативах і культах. Тому далеко не випадково 
серед художніх мініатюр В.О.Сухомлинський велику питому вагу займають 
казки, притчі, легенди, билини, епос українського народу. Інші ж уводять 
дитину в його найближче оточення, ґрунтуються на культурі, у якій живе 
дитина. Вони близькі і зрозумілі йому, стосуються звичних і повсякденних, 
буденних речей і подій. 

Але якщо продовжити думку, заглибитися в суть питання, то можна 
дійти висновку, що першоосновою, глибинною сутністю в етичній спадщині 
В.О.Сухомлинського є християнська етика, поза церковним змістом цього 
поняття, що акумулювала, синтезувала в собі всі чи більшість норм і правил 
моралі, що от уже протягом тисячоліть використовуються людством і, 
зокрема, українським народом. Англійський богослов К.С.Льюїс писав: 
“Великі вчителі моральності ніколи не висували яких-небудь нових правил. 
Цим займалися лише шарлатани і маніяки. Як сказав хтось: “Людям набагато 
частіше треба нагадувати, чим учити їх чомусь новому Я”. Щире завдання 
кожного вчителя моральності полягає в тому, щоб знову і знову повертати 
нас назад до простих старих принципів, що ми постійно забуваємо”  
(К.С.Льюис. Христианское поведение // Иностранная литература. – 1991. - 
№7. – С.208). 

Поняття про добро (чесноти), розвиток у християнському навчанні, такі 
як розсудливість, помірність, справедливість, стійкість, віра, надія, любов 
прийнятні і сприймаються кожною цивілізованою, розсудливою людиною. Ці 
поняття знайшли в даний час загальну універсальність, незалежно від того, 
чи вірує людина чи ні. 

У сучасному контексті ці християнські за своєю первісною сутністю 
етичні імперативи набувають загальноуніверсального, 



загальногуманістичного, загальнолюдського характеру і в такій якості 
функціонують у методології і методиці виховання дітей у різних країнах. 

Такими є підходи В.О.Сухомлинського до філософії для дітей. Як 
бачимо, тут дуже багато загальних точок дотику, загальних підходів із 
системою навчання, запропонованою американським професором 
М.Ліпманом. По-перше, і в того, і в іншого основою навчання є тексти для 
дітей, написані самими творцями системи; по-друге, ці тексти подаються 
разом з посібниками для вчителів, що розкривають шляхи, засоби і методи 
навчання. По-третє, їх поєднує, на наш погляд, загальна кінцева мета 
навчання: розвиток інтелекту і моральності в дитини, причому, моральність 
трактується обома в дусі загальнолюдської моралі, загальнолюдських 
цінностей, хоча ці педагоги вчать дітей філософствувати на різних текстах, 
тобто зміст освіти відрізняється, відбиваючи різний спосіб мислення і соціум 
дітей. 

Але в цілому уявляється, що тут набагато більше подібного, ніж 
розбіжностей. І якщо всі ми згодні з тим, що кожна дитина повинна бути 
особистістю, наділеною яскравою індивідуальністю, своїм, властивим лише 
їй, виглядом, духом, то ми, педагоги, повинні допомогти їй, прищеплюючи 
універсальні загальногуманістичні, загальнолюдські цінності. Здається, що 
запропоновані думки про етичне, про філософію для дітей нададуть 
можливість для розвитку взаєморозуміння, на якому будуть будуватися нові 
виховні парадигми. 
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