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Проблема розвитку соціальної активності учнівської молоді у 
педагогічній спадщині Василя Сухомлинського 

У наш час, що характеризується кризовими явищами в сфері суспільної 
моралі, проблема виховання духовної особистості, яка є соціально активною, 
набуває важливого значення. З огляду на це, для педагогічної науки 
актуальним є вивчення історико-педагогічного досвіду, пов’язаного з цією 
проблематикою. Доцільним вважаємо звернення до наукових праць видатного 
українського педагога В. О. Сухомлинського. 

Аналіз праць В. О. Сухомлинського здійснюється багатьма науковцями 
та педагогами-практиками. Зокрема, за останній період було опубліковано 
цілий ряд статей та захищено дисертаційні роботи, що присвячені творчості 
видатного педагога. Так, це роботи, що розкривають його спадщину у різних 
напрямах, серед яких – філософія дитинства (Т. Д. Кочубей), формування 
творчої особистості молодшого школяра (Г. Л. Бондаренко), українська 
література як навчальний предмет (Л. П. Пархета) тощо. Також цікавою є 
дисертація О. В. Сараєвої «Педагогічна система В. О. Сухомлинського в 
науковому доробку вітчизняних учених». Зокрема, автор розглядає 
організацію навчально-виховного процесу в Павлинській середній школі як 
педагогічну систему В. О. Сухомлинського, встановлює факт існування 
сухомлиністики як окремого напряму історико-педагогічних досліджень, 
виділяє основні історичні періоди розвитку сухомлиністики (радянський, 
пострадянський, сучасний) [1]. Разом із цим, проблема розвитку соціальної 
активності учнівської молоді в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського є 
недостатньо вивченою. Саме тому метою даної статті є розкриття та 
характеристика основних положень українського педагога щодо основної 
мети, завдань, методів, способів та прийомів, напрямів у роботі школи з 
розвитку соціальної активності учнівської молоді. 

З давніх часів педагоги минулого виробляли та вдосконалювали дієві 
механізми впливу на духовний світ та світогляд молоді, опрацьовували різні 
виховні системи та методики, що мали на меті виховання повноцінної 
особистості у суспільстві. Враховуючи українські виховні традиції, на 
становлення і розвиток яких мали значний вплив і народна педагогіка, і досвід 
християнської педагогіки, і політична ідеологія, маємо зазначити, що праці 
В. О. Сухомлинського з’явилися унікальним синтезом фактів із життя та 
діяльності учнів загальноосвітніх шкіл та їхніх батьків, вчителів, 
управлінського персоналу школи [2; 3]. 

Підкреслимо, що творчість В. О. Сухомлинского з кожним роком 
набуває все більшої ваги в світовій науковій і педагогічній громадськості. 
Розроблена ним педагогічна система формування духовного світу молодого 



покоління не тільки збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями і 
положеннями, але й стала значним етапом у розвитку вітчизняної педагогічної 
думки, визначила найбільш ефективні напрями формування багатого, 
насиченого вищими інтересами духовного світу вихованців. 

В. О. Сухомлинський був впевнений, що духовний розвиток учнівської 
молоді тісно пов’язаний із життям, працею та процесом набуття нових знань. 
Але сама по собі праця, на його думку, становиться нудною і безрадісною у 
тому випадку, коли вона не сповнена багатим духовним життям, прагненням 
до отримання нових знань та обов’язковим використанням цих знань на 
практиці. Педагог дотримувався думки про те, що духовний розвиток учня 
тісно пов’язаний із навчанням у школі, але не є тотожним. Людина, за його 
переконанням, яка має знання, що зберігаються «мертвим вантажем» [2, 
с. 246] та вміє плідно працювати, в плані активності духовних сил може 
виявитися зовсім не розвиненою. У такому разі, як зазначав 
В. О. Сухомлинський, основним завданням учителя має бути формування 
духовного світу учнівської молоді через розкриття перед кожним вихованцем 
благородства пізнання і перетворення світу, величі й сили мислення [2, с. 223]. 
Така робота вчителя, що має забезпечуватися методикою морального 
виховання, сприятиме в подальшому зростанню духовного багатства в 
суспільстві через особистий творчий здобуток кожної особистості. 

Звертаючись до визначення педагогом понять «духовний світ», «духовне 
життя», ми маємо звернути увагу на їх основний зміст, що розкривається 
наступним чином: «Сфера духовного життя людини, – за 
В. О. Сухомлинським, – це розвиток, формування і задоволення її моральних, 
інтелектуальних і естетичних запитів та інтересів у процесі активної 
діяльності» [2, с. 224]. Як видно з даного поняття, активність у духовній сфері 
особистості має важливе значення. При цьому, як зазначав 
В. О. Сухомлинський, соціальний і моральний досвід поряд із матеріальним 
світом виступає об’єктивною дійсністю та суспільним життям людини, 
джерелом її духовного світу. 

Серед умов, що виділені В. О. Сухомлинським, для формування 
духовного світу учнівської молоді постають фізичний розвиток людини 
(передусім розвиток її мозку), вплив суспільної свідомості на свідомість 
індивіда, і, в цілому, суспільна практика. Саме від того, як зазначав педагог, 
наскільки використовується роль цих факторів у виховному впливі на 
особистість, залежить ефективність виховання, активність у прояві думок та 
моральних почуттів [2, с. 224]. 



У своїй науковій праці «Духовний світ школяра» педагог розкриває 
ціннісне поняття «внутрішні сили людини» у взаємозв’язку з її соціальною 
активністю. Людство, як вказував В. О. Сухомлинський, вже в давнину 
переконалося в тому, що крім сили фізичної, у людини є сила духовна, що має 
свій прояв у вірності власним переконанням, впевненості у своїй правоті, 
непохитності перед труднощами, хоробрості. При цьому ми бачимо й те, що 
поняття про силу духу, про мужність і вольову стійкість складалося 
поступово, і отже, є історичним. На силу духу людини, за думкою педагога, 
впливають перетворювальні ідеї, що спрямовані на покращання подальшого 
майбутнього життя наступних поколінь, і людина, яка глибоко усвідомлює ці 
ідеї, стає ще більш сильнішою, відчуває внутрішню непереможність, і, навіть 
йдучи на смерть, не визнає її поразкою [2, с. 226–227]. Отже, як підкреслює 
В. О. Сухомлинський, найбільшу цінність представляють саме такі види 
діяльності, в яких внутрішні, духовні сили людини (розум, почуття, погляди, 
переконання, воля) спрямовуються на перетворення світу, на примноження 
благ у суспільстві, на покращання долі майбутніх поколінь. І в такому випадку 
найважливішим завданням педагога у школі є створення умов для таких видів 
діяльності, що сприятимуть прояву активних духовних сил особистості, що 
забезпечують її саморозвиток та, у подальшому, її вплив на поступовий 
розвиток соціуму. 

Ми розглядаємо у роботах педагога ще одну категорію, яка пов’язана з 
розвитком соціальної активності учнівської молоді, а саме: активними 
духовними силами особистості, що спрямовані на різні види її 
перетворювальної діяльності в соціумі. 

Осмислюючи напрями та методи розвитку соціальної активності 
учнівської молоді, вважаємо необхідним вказати й на напрями та методи 
формування духовного світу школяра, що були визначені в наукових працях 
В. О. Сухомлинського. Так, педагог вважав майстерністю в праці вчителя 
здійснення власних вчинків, що мають з’являтися в процесі його активної 
діяльності, адже саме моральні вчинки вчителя забезпечують відлуння думок 
та переживань у серцях вихованців. Як писав В. О. Сухомлинський, вчитель 
має збуджувати вихованців до вчинків за допомогою методу морального 
виховання, що має специфічну назву – збудження до активного прояву думок і 
почуттів [2, с. 231]. При цьому виховання людяності, доброзичливості в 
ставленні до оточуючих має бути найважливішою умовою формування 
моральної гідності, честі особистості, адже в основі моральних вчинків, за 
висловом педагога, лежить творча праця для людей, і, насамперед, для людей 
майбутнього. 



Зазначимо, що категорію моральної гідності ми розуміємо як 
усвідомлення особистістю власного значення, самоповагу без перебільшеної 
гордості. Моральна гідність особистості, на нашу думку, має виявлятися через 
здатність розуму людини до знаходження правильного рішення, її кмітливість 
та спроможність до швидкого міркування, осмислення подій та явищ, а також і 
через прояв таких здібностей, як догадливість, спостережливість. І в цьому 
випадку подолання труднощів виступає обов’язковим елементом процесу 
самоствердження. Враховуючи думки В. О. Сухомлинського щодо важливості 
прагнення вихованців у своїй діяльності до подолання труднощів, маємо 
вказати на те, що такий напрям роботи є передумовою глибокого духовного 
розвитку школярів, яскравої єдності думок, емоцій і їх активного прояву – 
вольових дій. Як писав педагог, вольові зусилля як активні прояви думок і 
почуттів саме тоді й народжуються, коли школярі мають переконання в тому, 
що робота, яка ними виконується, не є межею, а також і тоді, коли перед ними 
відкриваються перспективи більш серйозної праці. Навіть і сама думка про 
перспективу захоплюючої праці в майбутньому, як стверджував педагог, 
пробуджувала у вихованців настільки великі вольові зусилля, що процес 
подолання труднощів надавав їм справжню радість [2, с. 233]. 

Ідеї щодо розвитку соціальної активності учнівської молоді виявляються 
і в стимулах формування духовного світу школярів, які ми знаходимо у роботі 
В. О. Сухомлинського, а саме: усвідомлення учнями ролі інтелекту, розуму в 
подоланні складнощів, культивування та зміцнення мрій в учнів про подвиг як 
значний внесок особистості в життя оточуючих, суспільства. Такі стимули 
знаходять розкриття за допомогою методів, способів та прийомів виховної 
роботи, серед яких для розвитку соціальної активності в творчості 
вітчизняного педагога ми виділяємо наступні: 

– збудження активності думки учнів за допомогою розкриття 
піднесених ідей у яскравій, умовно-конкретній формі; 

– практичне привчання учнів до усвідомлення й переживання ними 
духовної спільності з колективом; 

– переконання учнів у доцільності моральних вчинків для оточуючих; 
– оцінювання та прирівнювання до подвигу педагогом і колективом 

морального вчинку учня, що у його віці, при його силах та 
можливостях потребують надзвичайної концентрації думок та 
почуттів як невідкладної вольової дії великої активності; 

– поєднання у процесі навчання інтелектуальних і фізичних зусиль, 
підготовка «розумних творців праці», які вміють глибоко і тонко 
відчувати; 

– надання можливості учнівській молоді активно виявляти шляхетні 
почуття і прагнення у житті, у відносинах із оточуючими; 



– включення учнівської молоді у різні види діяльності, що пов’язані із 
розвитком активних моральних сил. 

Остання теза пов’язується нами із положенням В. О. Сухомлин-ського 
про те, що раннє включення учня у різні види творчої праці, що вимагають 
збудження його мисленнєвої діяльності, активізують, насамперед, моральні 
сили особистості, а, отже, формування моральної зрілості відбувається 
набагато раніше, ніж у інших дітей, у яких таке включення у ранньому віці 
відсутнє або відбувається набагато пізніше. Ми також погоджуємося з думкою 
В. О. Сухомлинського про те, що така діяльність має відбуватися відповідно 
до вікових та індивідуальних особливостей учнів, умов його життя. Педагог 
звертав увагу на те, що у житті деяких дітей інколи відбуваються такі зміни, 
що різко підсилюють рівномірність та плавність їхнього розвитку, впливають 
на порівняно швидке формування духовних рис. До таких змін педагог 
відносить, як приклад, сильні потрясіння у сім’ї, що можуть формувати у 
маленької дитини якості, які є характерними для підлітка, а у підлітка – якості, 
що притаманні індивідам в юнацькому періоді [2, с. 252]. 

Збудження учнів до активізації думок та почуттів, за висловом педагога, 
має відбуватися через формування в учнівській молоді інтересу до 
світоглядних питань. На засадах моральної стійкості, як фундаменту 
духовного життя особистості, молодь має намагатися надати своїй поведінці, 
вчинкам світоглядну установку. Таке ставлення до оточуючої дійсності багато 
в чому визначає внутрішній світ людини, а, особливо, її волю у прагненні до 
ідеалів поведінки. Для максимальної активізації духовних сил школяра 
педагог рекомендував побудувати навчально-виховну роботу таким чином, 
щоб педагогічну нарочитість та демонстративність було виключено, а замість 
цього б забезпечувалося посилення індивідуальних та колективних зв’язків, 
відбувалася невимушена творча діяльність. 

Отже, найважливішими напрямами розвитку соціальної активності 
учнівської молоді, що пов’язані із формуванням духовного світу школяра у 
роботі педагога, виділяються: 

– здійснення вчинків самим вчителем у практиці виховної діяльності 
[2, с. 231]; 

– організація спільної діяльності вчителя з учнем, що спрямована на 
набуття школярем досвіду подолання труднощів відповідно до його 
вікових та індивідуальних особливостей [2, с. 251]; 

– забезпечення можливостей розвитку у школяра елементів моральної 
зрілості з урахуванням внутрішніх процесів розвитку його психіки, 
нових умов його життєдіяльності та змін в оточуючому середовищі 
[2, с. 253]; 

– активізація духовних сил школяра, розвиток активного ставлення до 



дійсності на основі перспективних ідей та ідеалів, що мають яскраво 
виражений моральний характер [2, с. 254]. 

В статті проаналізовано основні завдання, умови, методи, способи та 
прийоми, напрями розвитку соціальної активності учнівської молоді, що 
виділяються у спадщині В. О. Сухомлинського. Доведено, що розвиток 
соціальної активності учнівської молоді має відбуватися через різні види 
творчої діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 
кожного учня, що сприятиме активізації духовних сил особистості, розвитку її 
моральної гідності, забезпеченню поступовому покращанню відносин в 
учнівському колективі тощо. Перспективою дослідження є розгляд досвіду 
вітчизняних вчених у формуванні соціальної активності учнівської молоді на 
різних вікових етапах. 
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