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ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 
ПОГЛЯДАХ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

У 50-их роках минулого століття в колишньому Радянському Союзі 
розгорнулася широка, активна дискусія щодо удосконалення середньої 
загальноосвітньої школи і її місця в соціально-економічному і культурному 
житті країни. Ця проблема серйозно обговорювалася політичними і 
державними діячами, науковцями, письменниками, представниками інших 
жанрів мистецтва, журналістами, громадськістю. Особливо актуальним було 
питання про шляхи здійснення політехнічного навчання в умовах 
загальноосвітньої школи. 

Найактивнішу участь в обговоренні кола цих проблем брав директор 
Павлиської середньої школи Онуфріївського району Кіровоградської області 
Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970). Так, на прохання 
міністра освіти Української РСР Г.П.Пінчука він письмово виклав йому свої 
погляди на шляхи здійснення політехнічного навчання в сільській школі.  

У той час педагоги-теоретики і працівники органів народної освіти 
пропонували внести ряд суттєвих змін у навчальний план сільської 
загальноосвітньої школи. Зокрема, передбачалося ввести курси агротехніки і 
тваринництва у 8-10 класах, механізації сільського господарства у – 8 і 9 
класах (по дві,  а в 10-му –  по одній годині на тиждень);  у 8-10  класах –  
виробничу практику в колгоспах і радгоспах (по 2 тижневі години). 
Пропонувалося також у 8-9 класах ввести 15-денну практику під час літніх 
канікул за рахунок їх скорочення. Ці нововведення вимагали певних змін 
навчального плану; збільшення тижневого навантаження у 8-9 класах з 33 до 
36, а в 10-му – до 35 годин, зняття з навчального плану введених у 1955-56 
навчальному році практикумів із сільського господарства, машинознавства і 
електротехніки. 

Як видно з листа-відповіді міністрові освіти республіки (21 червня 1956 
р.), В.О.Сухомлинський не поділяв упевненості авторів зазначених 
нововведень у тому, що їх запровадження не зачепить загальних основ 
середньої освіти. На думку Василя Олександровича, такі зміни навчального 
плану сільської загальноосвітньої школи не можна вважати задовільним 
розв’язанням питання про шляхи здійснення політехнічного навчання.  

По-перше, відзначав В.О.Сухомлинський, подібні зміни зумовлять 
збільшення кількості годин до 6 щоденних занять, що створюватиме 
недопустиме перевантаження учнів. Василь Олександрович наголошував, що 
для успішного навчання учневі потрібно, окрім 6 годин занять у класі, 
мінімум 3-4 години щоденної роботи для виконання домашніх завдань. За 
таких обставин школярі будуть працювати 9-10 годин на добу і у них не 
залишиться часу для позакласної роботи, пов’язаної з тими ж пропонованими 
курсами агротехніки, тваринництва, механізації сільського господарства. За 



переконанням павлиського вченого, якраз перевантаження учнів негативно 
відіб’ється на оволодінні ними основами наук. 

В.О.Сухомлинський не поділяв також думки про те, що введення 
пропонованих курсів до навчального плану середньої загальноосвітньої 
школи утримуватиме молодь на селі після її закінчення. Помилковість такого 
підходу Василь Олександрович пояснював поверховістю, поспішним 
ознайомленням учнів з різними галузями сільськогосподарського 
виробництва. Педагог був переконаний в тому, що після введення 
намічуваних змін у навчальний план загальноосвітньої сільської школи 
найскладнішою справою у вивченні нових предметів постане зв’язок теорії з 
практикою, оскільки кожний із пропонованих курсів агротехніки, 
тваринництва і механізації сільського господарства включає в себе дуже 
велику кількість професій, спеціальностей, підрозділів праці. 

В.О.Сухомлинський виходив з того, що учнів можна ознайомлювати з 
найважливішими галузями виробництва і одночасно вести з ними 
профорієнтаційну роботу, і під час оволодіння основами наук. Одне з 
основних завдань середньої загальноосвітньої школи Василь Олександрович 
вбачав саме у підготовці молоді до вільного і свідомого вибору професії, 
спеціальності. 

Насамперед В.О.Сухомлинський вважав, що для підготовки до вибору 
спеціальності потрібне не поверхове ознайомлення, наприклад, з 
агротехнікою, механізацією сільського господарства взагалі, а тривала 
трудова діяльність учня у підлітковий і юнацький вік у галузі тієї праці, до 
якої в нього є нахили і здібності. “Трудолюбство, любов до праці незрівнянно 
більшою мірою визначає готовність вихованців школи до життя, ніж знання 
основ виробництва. Дуже погано, що багато заходів, які повинні сприяти 
розв’язанню питань політехнічного навчання, відриваються від праці. Ця 
помилка характерна і для середніх спеціальних шкіл, відкритих 
Міністерством освіти УРСР. Тяжко пояснити, чому це так, але факт 
залишається фактом: питання про підготовку вихованців до життя почали 
розв’язувати з “теоретичної підготовки”, а не із звичайної, буденної праці, 
тієї праці, яку можуть виконувати учні у своєму колгоспі чи радгоспі”, – 
зазначав Василь Олександрович у листі до міністра освіти УРСР [1, 35]. 

У 8-10-их класах основним засобом здійснення політехнічного навчання 
В.О.Сухомлинський вважав виробниче навчання тому виду продуктивної 
праці, до якого школяр проявив нахил у процесі занять навчально-дослідною 
пізнавальною працею у попередні роки. Тому, на його думку, недоцільно 
вводити до навчального плану загальноосвітньої школи такі досить загальні 
теоретичні курси, як основи агрономії і тваринництва, основи механізації 
сільського господарства і т.п. Василь Олександрович був переконаний, що 
виробниче навчання здійснюватиметься успішно тільки за умови, коли воно 
буде поєднуватися з продуктивною працею у сфері тієї спеціальності, до якої 
учень виявив нахил і якою він може найкраще оволодіти. 

Таким чином, пропонований В.О.Сухомлинським шлях здійснення 
політехнічного навчання полягав у тому, що кожний учень, починаючи з 8-го 



класу, обирає для себе вид трудової діяльності, якою він займатиметься у 
школі протягом трьох наступних років навчання. Від самої школи буде 
залежати, аби учні обирали найрізноманітніші види сільськогосподарської 
трудової діяльності, в тому числі і необхідні для потреб своєї місцевості. 
Василь Олександрович радив також брати до уваги і той факт, що окремі 
сільські учні виявлятимуть нахили і прагнення займатися видами 
промислової праці і бажатимуть навчатися у відповідних вищих навчальних 
закладах, а певна частина школярів проявлятиме нахил до спеціальностей з 
переважанням розумової діяльності. 

Павлиський учений звертає увагу передусім на те, що заняття 
продуктивною працею потребує ґрунтовного оволодіння відповідними 
знаннями, уміннями, навичками. Він підкреслював, що за правильної 
постановки у школі навчально-виховної роботи кожний учень за три роки 
навчання у 8-10-их класах може і оволодіти однією спеціальністю, і в її 
межах займатися продуктивною працею. Практика Павлиської середньої 
школи показувала, що за три роки навчання у 8-10-их класах учень може 
оволодіти одним з таких видів праці: 

– добре вивчити трактор, комбайн, автомобіль і вміти працювати на них; 
– оволодіти електромонтажними операціями і бути електромонтером; 
– вивчити двигун внутрішнього згоряння і стати мотористом; 
– оволодіти всіма трудовими професіями, пов’язаними з вирощуванням 

зернових або технічних культур, кукурудзи чи цукрових буряків; 
вигодовувати шовкопрядів; 

– стати хорошим тваринником, садівником; 
– здобути кваліфікацію токаря чи слюсаря і т. п. 
Отже, у листі до міністра освіти УРСР В.О.Сухомлинський доводив, що 

і без внесення необґрунтованих змін у навчальний план, які ведуть до 
перевантаження учнів, без скорочення годин на загальноосвітні предмети 
школа може надавати кожному вихованцеві спеціальність, пов’язану з 
працею відповідно до місцевого виробничого середовища.  

Таким чином, павлиський вчений відстоював ту принципово важливу 
позицію, що сільська середня школа повинна залишатися загальноосвітньою, 
що до її навчального плану немає необхідності вводити предмети, які 
надавали б їй характеру спеціального професійного закладу. Тобто, і за умов 
загальноосвітнього статусу середня школа може забезпечити практичну 
підготовку учнів до того виду праці, до якого кожен з них проявив нахил і 
покликання. Тому міністру освіти Української РСР В.О.Сухомлинський 
писав: “Немає ніяких підстав боятися слова спеціальність, треба прямо і 
відверто говорити, що в загальноосвітній школі кожний учень може і 
повинен оволодіти спеціальністю середньої кваліфікації без 
професіоналізації середньої школи. Ми рішуче відстоюємо свою точку зору, 
що полягає в наступному: суспільство одержить незмірно більше користі від 
цього, що кожний учень в роки навчання в середній школі одержить 
спеціальність середньої кваліфікації, ніж від того, що всі школярі одержують 



поверхове уявлення про все потроху. Ця точка зору підтверджується 
практикою, досвідом” [1,41].  

Отже, пропонований павлиським вченим шлях здійснення 
політехнічного навчання враховував головне – індивідуальні нахили, 
здібності й уподобання кожного учня, без чого неможлива підготовка до 
вільного і свідомого вибору професії. Окрім цього, підхід Василя 
Олександровича відстоював і збагачував загальноосвітній характер середньої 
школи й запобігав перевантаженню школярів. 

З аналізованого контексту заслуговує на виокремлений розгляд 
дискусійна стаття “Какая нам нужна школа”, яка не випадково, на наш 
погляд, була опублікована на першій сторінці популярного всесоюзного 
часопису “Литературная газета” (1 грудня 1956 р.). Її автори (а це вчені-
педагоги, письменники) закликали серйозно задуматися над проблемою 
надзвичайно очевидного, за їхнім переконанням, відриву загальноосвітньої 
школи від потреб життя. Вони рекомендували приступити до негайної 
організації широкої мережі середніх спеціальних шкіл, а також підняли 
питання про загальну реорганізацію системи освіти у країні. “Нам здається, – 
підкреслювалося у статті, – що обов’язково загальним повинен бути для 
дітей шлях до сьомого класу включно. Закінчивши сьомий клас, підліток 
повинен задуматися над вибором своєї майбутньої професії. Для цього йому 
надається дві можливості: або продовжувати вчитися у восьмому класі, або 
поступити у середній спеціальний навчальний заклад типу технікуму чи 
училища” [2]. За таких умов, на їхню думку, молодь одержуватиме і 
професію, і середню загальну освіту, а бажаючі матимуть можливість 
вступати до вузів. У старших класах загальноосвітньої середньої школи, 
поряд з політехнічним навчанням і підготовкою учнів до практичної 
діяльності, як і раніше, має приділятися увага підготовці їх до навчання у 
вищій школі. Автори статті також вважали доцільним поділ класів за 
напрямами: гуманітарним, технічним і біологічним. 

Отже, пропонувалося створити у країні дві системи середніх навчальних 
закладів: 

1) середні спеціальні навчальні заклади (промислові, 
сільськогосподарські, медичні, будівельні, торговельні і т. п.), у яких 
бажаюча молодь одержує професію і загальну середню освіту, що дає 
можливість вступу і до вузу; 

2) загальноосвітня середня школа, яка готує учнів і до практичної 
роботи, і до навчання у вищій школі. 

Звичайно, ця стаття в “Литературной газете” не пройшла повз увагу 
директора Павлиської середньої школи. Більше того, В.О.Сухомлинський 
підготував і послав у редакцію цього популярного видання розгорнутий лист 
“Нам потрібна єдина загальноосвітня трудова школа”. За форматом – це 
аналітична стаття з викладом поглядів її автора на актуальну суспільно-
педагогічну проблему. Василь Олександрович поділяв зроблений групою 
авторів висновок про недостатню підготовку випускників загальноосвітньої 
школи до трудової діяльності. На його думку, такий стан справ склався тому, 



що загальна середня освіта мало підпорядкована інтересам економічного 
розвитку народного господарства і потребам життя. 

Павлиському вченому імпонувало те, що автори статті не піддавали 
сумніву необхідність середньої освіти для кожного робітника чи селянина, 
що принцип загальної середньої освіти повинен залишитися основою школи. 
Однак Василь Олександрович не вважав, що запропонована ними система 
народної освіти викликана життєвою необхідністю. 

У підготовленій для “Литературной газеты” статті В.О.Сухомлинський 
висловлює глибоке власне переконання в тому, що “в нашій крані повинна 
бути єдина загальноосвітня трудова школа. Потрібно вдумливо, турботливо 
удосконалювати існуючу у нас загальноосвітню школу, давати поряд із 
загальною освітою найрізноманітніші робітничі спеціальності, збагачувати 
трудовий досвід вихованців” [3, 52]. Стосовно ж спеціалістів середньої 
кваліфікації, то їх, на думку Василя Олександровича, потрібно готувати у 
середніх спеціальних навчальних закладах.  

21 вересня 1958 р. у газеті “Правда” була опублікована схвалена 
Президією ЦК КПРС записка М.С.Хрущова “Про зміцнення зв’язку школи з 
життям і про дальший розвиток системи народної освіти у країні”. Цей 
документ викликав особливе занепокоєння у В.О.Сухомлинського як вченого 
і педагога-практика [див.: 6-7]. Тому є потреба звернутися до розгляду 
основних його положень.  

У записці вказувалося на серйозну незадоволеність тодішнім станом 
справ у середній і вищій школі, на необхідність виховання підростаючого 
покоління, покликаного споруджувати “величну будову комуністичного 
суспільства”, наголошувалося на особливо великій ролі освіти, відзначалося, 
що без найширшого використання останніх досягнень науки і найновішої 
техніки неможливий успішний розвиток народного господарства країни. У 
записці керівник держави викладав свої принципові міркування щодо 
поліпшення всієї системи народної освіти. Микита Сергійович прямо 
констатував, що “в роботі наших шкіл і вищих учбових закладів є великі 
хиби, яких не можна далі терпіти”. “Головним, корінним недоліком нашої 
середньої і вищої школи, – зазначав М.С.Хрущов, – є відірваність від життя. 
За цю хибу працівників народної освіти і вищої школи не раз піддавали 
критиці, але становище практично не змінюється” [4]. 

До негативів загальноосвітньої школи відносилося унаслідування від 
дореволюційної гімназії певної суми абстрактних знань задля одержання 
атестату зрілості. Безглуздям називав керівник держави надалі ставити 
завдання, щоб всі юнаки і дівчата, які одержали середню освіту, вступали до 
вищих навчальних закладів. Тому у записці М.С.Хрущова зазначалося: 
“життя давно вже показало, що таке уявлення про завдання середньої школи 
є неправильним… А в останні роки, у зв’язку із зрослою кількістю 
випускників десятирічки, до вузів вступає менша частина юнаків і дівчат. 
Більшість же з них, закінчуючи навчання в середній школі і одержуючи 
атестат зрілості, виявляється не підготовленою до життя і не знає, куди йти 
далі” [4]. 



Отже, М.С.Хрущов заявив про сумнів у доцільності існуючої в країні 
системи організації загального десятирічного навчання. На його думку, 
потрібно всіх учнів без винятку після закінчення ними семи-восьми класів 
включати у суспільно корисну працю на підприємствах, у колгоспах, 
радгоспах і т.п. 

Таким чином, єдино можливою і необхідною умовою подолання 
недоліків середньої школи визначалась підготовка всіх юнаків і дівчат у роки 
навчання у школі до фізичної праці на заводах, фабриках, у колгоспах, 
радгоспах. М.С.Хрущов наголошував, що всю систему середньої і вищої 
освіти треба побудувати так, аби забезпечити добру підготовку інженерно-
технічних, сільськогосподарських, медичних, наукових, педагогічних, 
робітників, трудівників сільського господарства, тобто всіх необхідних для 
держави кадрів. 

Для досягнення поставленої мети керівник держави пропонував 
поділити середню освіту на два етапи. Під першим етапом малася на увазі 
семи- або восьмирічна школа, навчання в якій повинно бути обов’язковим 
для всіх. Головна увага приділялася вивченню основ наук, політехнічній і 
трудовій підготовці, вихованню комуністичної моралі, фізичному розвиткові, 
формуванню у дітей добрих художніх смаків. Для дівчаток у програмах 
шкільного навчання передбачалося навчання кулінарії, крою і шиттю та 
інших властивих жінкам спеціальностей. 

Другий етап здобуття середньої освіти мав здійснюватися кількома 
шляхами. Один з них прогнозувався таким: після 7-8-річного навчання у 
школі юнаки та дівчата з міст, робітничих центрів та селищ повинні 
спрямовуватись на спеціальне професійне навчання у системі закладів 
фабрично-заводського учнівства. Навчання у них мало тісно пов’язуватися з 
професійною освітою з метою здобуття учнями виробничих знань і трудових 
навичок. У сільській місцевості учні після 7-8 років навчання у школі 
здобуватимуть практичні і теоретичні знання з агрохімії, зоотехніки та інших 
галузей сільського господарства або 2-3 роки навчатимуться якогось ремесла. 

Отже, юнаки і дівчата, наголошувалось у записці М.С.Хрущова, 
закінчивши школу, здобудуть і відповідну освіту, і ремісничі, виробничі 
навички, тобто вступатимуть підготовленими до життя людьми. 

Пропонувався ще і такий шлях перебудови школи: закінчувати перший 
етап 8-річним навчанням, але “щоб після закінчення восьмирічки всі юнаки і 
дівчата йшли працювати на виробництво”. Також зазначалося, що молоді, яка 
йтиме працювати на виробництво після закінчення обов’язкової 8-річної 
школи, треба надавати можливість різними шляхами оволодівати професією, 
а саме: 

– навчання професії безпосередньо на виробництві, переважно через 
організацію короткострокових курсів і бригадне учнівство; 

– освоєння професії у спеціальній одно- чи дворічній професійній школі. 
Пропонувалося також частину молоді (хто побажає і задовольнятиме 

відповідні вимоги) після закінчення обов’язкової восьмирічки навчати певної 
професії у школах фабрично-заводського учнівства і в аналогічних 



сільськогосподарських школах, в яких учні, поряд з освоєнням тієї або іншої 
професії, вивчатимуть й загальноосвітні дисципліни.  

Для професійної підготовки сільських учнів передбачалося використати 
мережу восьмирічних шкіл обов’язкового навчання через організацію при 
них річних або піврічних курсів, на яких випускники восьмирічних шкіл 
здобуватимуть ту або іншу масову професію сільськогосподарського 
виробництва, або на таких же курсах безпосередньо при великих радгоспах, 
МТС і РТС. 

Найдоцільнішим шляхом здобуття закінченої середньої освіти 
вважалося навчання юнаків і дівчат без відриву від виробництва. З цього 
приводу у записці М.С.Хрущова відзначалося: “Очевидно, нам треба на 
виробництві мати вечірні (змінні) школи робітничої молоді. Всі юнаки і 
дівчата, що прийшли на завод, якщо матимуть бажання, зможуть дістати 
освіту в такій школі” [4]. Вказувалося на необхідність створення добре 
продуманої системи заочної освіти, в якій би кваліфіковано була поставлена 
справа навчання учнів. Ставилося завдання створити можливість “дістати не 
тільки повну загальну освіту за середню школу, але й удосконалювати, 
поглиблювати професійну освіту, щоб готувалися більш кваліфіковані, 
освічені робітники і робітниці, колгоспники і колгоспниці та інші трудівники 
нашого суспільства, які мали б закінчену середню загальну, а також і 
спеціальну освіту” [4]. 

Таким чином, у записці керівника держави констатувалося, що, як і 
раніше, у країні буде збережено для кожного можливість одержати середню 
освіту в обсязі діючої десятирічки, але не через існуючу, відірвану від життя 
школу, а через вечірню або заочну сітку навчання, яку намічалося всіляко 
розвивати і вдосконалювати. На переконання Микити Сергійовича, 
запропоновані у записці зміни системи народної освіти сприятимуть 
практичному виконанню принципу обов’язкового навчання в семирічній або 
восьмирічній школі. 

У записці М.С.Хрущова говорилось також про необхідність, як виняток, 
передбачити в новій системі освіти відповідні середні школи для особливо 
обдарованих дітей, у яких в ранньому віці проявилися спеціальні здібності, 
аби вони одержували у них середню освіту, необхідну для подальшого 
навчання у відповідних вищих навчальних закладах. “Ще раз хочу 
підкреслити, – наголошував М.С.Хрущов, – що викладені в моїй записці 
пропозиції щодо зміни системи шкільної освіти аж ніяк не спрямовані на те, 
щоб скоротити масштаби середньої освіти і замінити її семи- або 
восьмирічним навчанням. Широкий розвиток сітки вечірніх і заочних шкіл 
дасть можливість дістати всім бажаючим закінчену середню, а потім і вищу 
освіту” [4]. 

Як писалося у тодішніх засобах масової інформації, всі радянські люди з 
великим інтересом зустріли опубліковану у газеті “Правда” записку 
М.С.Хрущова “Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший 
розвиток системи народної освіти в країні”. Відзначалося, що цей документ 
зачіпає інтереси мільйонів трудящих, все радянське суспільство, показує 



виключну увагу Комуністичної партії до удосконалення навчання і виховання 
підростаючого покоління, що Радянська держава, не дивлячись на величезні 
успіхи в розвитку народної освіти, не задовольняється досягнутим, а 
збирається серйозно удосконалювати цю систему.  

По-іншому поставилися до записки М.С.Хрущова засоби, за тодішньою 
пропагандистською термінологією, буржуазної преси. Так, в “Учительской 
газете” писалося, що реакційні західні журналісти почали кричати про кризу 
радянської школи. Що ж не подобалося їм у проекті реформи системи 
народної освіти в Радянському Союзі? З подачі авторів “Учительской газеты”, 
– це насамперед те, що “головним завданням радянської школи повинна стати 
підготовка підростаючого покоління до життя, до продуктивної праці, до 
виховання у молоді глибокої поваги до принципів соціалістичного 
суспільства” [5]. Зокрема, у гамбурзькій газеті “Ді Вельт”, до аналізу якої 
звернулися автори “Учительской газеты”, зазначалось, що поєднання 
навчання з продуктивною працею неминуче приведе до зниження рівня 
загальної освіти учнів радянської школи, констатувалося, що саме це і 
становить одну із цілей пропонованої нової системи освіти. Ця ж газета 
писала, що в результаті перебудови радянської школи насамперед постраждає 
радянська інтелігенція.  

В.О.Сухомлинський поділяв дану М.С.Хрущовим характеристику 
основного недоліку школи – відриву навчально-виховного процесу від життя, 
а також окремі висновки, що з цього випливали. Однак Василь 
Олександрович, як свідчать літературні і особливо архівні документи [див.: 
6-7], вважав суперечливим зроблений керівником держави висновок про те, 
якими шляхами варто ліквідовувати відрив школи від життя, аби не лише 
найменшою мірою не відступити від досягнутого, але й зробити нові кроки у 
науково-технічному і культурно-духовному перетворенні суспільства, у 
вихованні поколінь, підготовлених до самостійного трудового життя. 

Павлиський вчений не поділяв, зокрема, висновку про те, що такі 
фактори, як структура загальноосвітньої середньої школи і здобуття 
середньої освіти до вступу на шлях самостійного трудового життя, 
виступають головною перешкодою успішної підготовки молодого покоління 
до праці, гальмують здійснення зв’язку навчання із продуктивною працею. 
Василь Олександрович не погоджувався також з думкою, що загальноосвітня 
школа не може успішно готувати до праці вже в силу того, що вона, як 
вказувалося у записці М.С.Хрущова, дає “певний курс академічних знань, не 
пов’язаних з виробництвом”, і що в ній занадто багато від старої гімназії, 
метою якої було дати випускникам певну суму абстрактних знань. Тому 
В.О.Сухомлинський застерігав від підходу, згідно з яким вважалося, що в 
інтересах покращення підготовки молоді до праці варто відмовитися від 
практики здобуття середньої освіти до початку трудової діяльності, що 
можна обійтися і без неї, що для участі у праці достатньо професійної освіти 
після незавершеної середньої. 

Виходячи з таких підходів, окремі керівні працівники народної освіти, 
діячі педагогічної науки, журналісти робили висновки, які не могли не 



турбувати В.О.Сухомлинського: радянська школа виконала свою роль, отже, 
необхідна її корінна перебудова. Василя Олександровича хвилювали наміри 
вилучити з програм у процесі реформування загальноосвітньої школи все те, 
що безпосередньо не пов’язане з працею і що називали абстрактними 
знаннями.  

Неприпустимим Василь Олександрович називав віднесення до недоліків 
школи того, що становить її велике надбання, а саме: значну інтелектуальну 
насиченість шкільних програм як з гуманітарного, так і з природничого 
циклів. Він, навпаки, позитивно оцінював наявність у таких предметах, як 
історія, література, математика, фізика матеріалу, який своїм змістом 
спонукав учнів думати, заглиблюватися у суть фактів, явищ, закономірностей 
природи і суспільства, утверджував розумову активність, викликаючи 
допитливість, цікавість, жадобу знань. 

В.О.Сухомлинський виступив проти створення типу школи, після 
закінчення якої 14-15-річні діти включалися б у трудову діяльність і 
самостійно на основі власного бажання завершували б середню освіту у 
вечірніх і заочних школах. Василь Олександрович розглядав необхідність 
загальної середньої освіти для всіх працюючих як одну з найважливіших 
передумов всебічного розвитку людини. При цьому він виходив з вимоги 
програми КПРС про обов’язковість середньої освіти для всіх дітей обох 
статей до 17 років і не вважав це положення застарілим чи таким, що 
потребує критичного ставлення. В.О.Сухомлинський називав дивною точку 
зору, згідно з якою вимога про обов’язкову політехнічну освіту всіх дітей до 
17-річного віку може видаватися зайвою розкішшю і непотрібним тягарем. Із 
записки ж М.С.Хрущова чітко випливало, що в обов’язковій середній освіті 
необхідності немає. 

Отже, В.О.Сухомлинський аргументовано не поділяв твердження 
записки М.С.Хрущова, що в загальноосвітній середній школі вивчають багато 
абстрактних, не пов’язаних з працею, з виробництвом знань. Таке твердження 
вчений називав результатом однобокого уявлення про діяльність, загальну 
культуру і моральне, духовне обличчя людини. На думку Василя 
Олександровича, не може бути загальноосвітньої школи, в якій би всі знання, 
якими оволодівають учні, знаходили б безпосереднє застосування в їхній 
трудовій діяльності відразу після закінчення ними школи. Потрібні і фізична 
праця, і багате духовне життя, людина не може обійтися і без абстрактних 
знань. 

Із доповідної записки М.С.Хрущова однозначно випливало, що 
доцільніше здобувати загальну середню освіту пізніше, у більш зрілому віці, 
ніж до повноліття. В.О.Сухомлинський не погоджувався з такою точкою зору, 
оскільки вважав, що це призведе до зниження загального культурно-
освітнього рівня народу, наукового потенціалу держави в цілому. Обов’язкову 
середню освіту Василь Олександрович вважав базою для подальшого 
розвитку науки, техніки і культури. Але його не менше турбував й інший 
аспект цієї проблеми: 14-15 річних підлітків ще не можна включати в 
самостійну виробничу працю нарівні з дорослими навіть за умови 



скороченого робочого дня, оскільки саме в цьому віці відбуваються найбільш 
інтенсивні процеси у розвитку і формуванні організму людини. Непосильним 
тягарем для 14-15-річних Василь Олександрович вважав щоденно працювати 
5-6 годин і вчитися у вечірній час. Правильним шляхом підготовки дітей 
цього віку до праці вчений-гуманіст називав їхнє навчання у школі, де б вони 
здобували середню освіту і водночас працювали під педагогічним 
керівництвом, оскільки залишати їх поза сферою впливу навчально-виховної 
установи ще не можна. 

В.О.Сухомлинський також констатував безпідставність і недоцільність 
перебільшеного значення форм вечірньої і заочної освіти для працюючих 
підлітків. ”Адже учіння, – наголошував Василь Олександрович, – це така ж 
серйозна праця, як і робота на виробництві. Вечірня і заочна освіта 
допустима тільки для дорослих, зрілих людей, але не для працюючих 
підлітків” [9]. Для більшої переконливості і аргументованості він посилався 
на радянське законодавство, яким не дозволялася дитяча праця до 16 років. 
Василь Олександрович також закликав розрізнювати працю для дітей з 
виховною метою, до якої вони мають залучатися з першого дня перебування 
у школі, і продуктивну працю дорослих. Він був глибоко переконаний у 
тому, що до 16-17-річного віку продуктивна праця дітей може здійснюватися 
лише в умовах і під контролем навчально-виховної установи. 

Під час обговорення питання про реформування школи висувалася також 
пропозиція повернутися до навчання дітей з 8-річного віку. Обґрунтовувалося 
це тим, що підлітки будуть закінчувати школу на рік пізніше, тобто більш 
старшими і краще підготовленими до праці. Такий підхід до цієї проблеми 
В.О.Сухомлинський називав недалекоглядним, діляцьким, оскільки 
повернення до навчання з 8-річного віку означало б, на його переконання, 
зробити ще один крок у зниженні культурно-освітнього рівня народу. Василь 
Олександрович, навпаки, вже серйозно піднімав питання і рекомендував 
готуватися до початку навчання дітей з 6-річного віку і вважав це справою 
великого державного значення. 

Як уже відзначалося, у записці М.С.Хрущова вказувалося на необхідність 
створення в країні 8-річної школи, яка б давала певне завершене коло знань. 
Прагнення і теоретичні намагання обґрунтувати необхідність завершеного 
циклу освіти на рівні 8-річної школи В.О.Сухомлинський називав не лише 
підміною середньої освіти, але й порушенням тієї структури середньої школи, 
що склалася протягом десятиліть і в основному виправдала себе. 

Різними були думки щодо того, аби після 8-річної школи всі учні 
“пропускались” через школи трудових резервів. Прихильники цього виходили 
з того, що загальноосвітня середня школа не має можливості надавати учням 
такі ж уміння і навички, як у навчальних закладах тодішніх трудових резервів. 
В.О.Сухомлинський називав такий підхід серйозною помилкою, оскільки 
вважав неможливим ототожнювати за освітнім потенціалом школу і систему 
трудових резервів. Він зазначав, що порівняно з трудовими резервами школа 
сягнула значно далі. Створені в силу історичної необхідності, трудові резерви 
відіграли велику роль у розвиткові суспільного виробництва, однак із плином 



часу вони перестали не відповідати вимогам подальшого розвитку техніки, 
економіки і культури. Василь Олександрович рекомендував більше уваги 
приділяти розвиткові не системи трудових резервів, а загальноосвітньої 
середньої школи, збагачуючи її технікою і тією матеріальною базою, що була 
у розпорядженні трудових резервів. 

У пропозиціях, викладених у доповідній записці М.С.Хрущова, також 
підкреслювалася необхідність пристосувати програми сільської 8-річної 
школи до сільськогосподарського виробництва, а міської – до промислового. 
В.О.Сухомлинський рішуче не погоджувався з цим підходом ( як, нагадаємо, і 
з пропозицією перетворити вечірні школи в основну ланку здобуття середньої 
освіти). На його переконання, здійснення такого пристосування призведе до 
посилення різниці між містом і селом, створюватиме ситуацію передрікання 
долі сільських дітей, тобто вноситиме елементи соціальної дискримінації. 
Тому Василь Олександрович відстоював принцип єдиної школи для міста і 
села, виступав проти будь-якої різниці у навчальних планах міських і 
сільських шкіл.  

В.О.Сухомлинський також відзначав, що, поряд із підготовкою учнів до 
праці, не можна забувати, що одним з важливих завдань загальноосвітньої 
школи і надалі має бути підготовка її випускників до навчання у вузах. Цим 
Василь Олександрович ще раз підкреслював безпідставність розмов про 
обмеження загальноосвітнього рівня середньої школи. На його думку, якою 
мірою її вихованцям не вистачало психічної, моральної, практичної 
готовності до праці, такою ж вони не були готові і до здобуття вищої освіти. 
Тому вчений підкреслював, що в інтересах вищої школи і науки не варто 
віддаляти вікові межі здобуття як середньої, так і вищої освіти, яка має 
завершуватися, на його думку, не пізніше 21-22 років. 

Як уже відзначалося, записка М.С.Хрущова “Про зміцнення зв’язку 
школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в країні” 
схвально оцінювалася і підтримувалася представниками партійних, 
державних органів, центральними засобами масової інформації. 
В.О.Сухомлинський же, як видно з попереднього аналізу, критично 
поставився до провідних положень цього документу. З його боку це був прояв 
наукової і громадянської сміливості і відповідальності, оскільки він відкрито 
висловив свої погляди, які не збігалися з офіційною точкою зору, на важливу 
суспільно-політичну і педагогічну проблему. Більше того, Василь 
Олександрович звернувся з листом до М.С.Хрущова особисто, оскільки 
павлиського директора надзвичайно стурбував той факт, що із двох можливих 
шляхів організації освіти після 7-8-річки, про які говорив керівник держави у 
доповідній записці, перевага надавалася ліквідації загальноосвітньої середньої 
школи як такої. Тобто, існування стаціонарної загальноосвітньої 10- чи 11-
річної школи не передбачалося, окрім, як виняток, шкіл для особливо 
обдарованих дітей і частини шкіл перехідного періоду. Вечірні школи також 
мали бути професіоналізовані. У листі В.О.Сухомлинський виступає на захист 
загальноосвітньої школи з політехнічним навчанням у поєднанні з 
професійною підготовкою всіх дітей до 17 років, яку він вважав великим 



суспільним надбанням. “Перебудова системи народної освіти, - зазначав 
В.О.Сухомлинський у листі до керівника держави, - повинна, на мій погляд, 
йти поступово, без поспіху і ломки… При плануванні мережі повних середніх 
шкіл потрібно суворо зберігати принцип рівності міста і села… Серйозні 
заперечення викликають і положення Вашої доповідної записки про те, щоб 
переважаючою формою освіти в нашій країні була заочна і вечірня освіта. Є 
тисячі доказів того, що найбільш міцні і глибокі знання здобуваються 
людиною в роки дитинства, отроцтва і ранньої юності. Віддавати перевагу 
вечірній і заочній освіті – це означало б переносити здобуття знань на зрілий 
вік, знижувати якість знань і відривати від праці” [6,102]. 

Обговоренню вже не записки,  а тез ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з 
тією ж, що і записка М.С.Хрущова, назвою “Про зміцнення зв’язку школи з 
життям і про дальший розвиток системи народної освіти в країні” були 
присвячені загальні збори Академії педагогічних наук РРФСР (25 листопада 
1958 р.), у яких взяли участь діячі педагогічної науки, працівники органів 
народної освіти, педагогічних інститутів і шкіл. На зборах виступив і член-
кореспондент академії В.О.Сухомлинський. Він довів до учасників цього 
зібрання думку вчителів і батьків учнів Павлиської середньої школи, що 
“основним шляхом підготовки молодого покоління до праці повинне бути 
навчання і виховання всіх дітей в загальноосвітній середній політехнічній 
школи з виробничим навчанням”, що “навчання … повинне поєднуватися з 
продуктивною працею” [8]. Павлиський вчений знову наголошував на тому, 
що включення п’ятнадцятирічних підлітків у самостійну продуктивну працю і 
припинення на цьому їхнього навчання і виховання суперечить ідеї 
подальшого розширення середньої освіти. Василь Олександрович 
підкреслював, що знання, необхідні для повноцінної творчої праці 
представників масових робітничих спеціальностей, входять до змісту 
середньої освіти, особливо з таких предметів, як фізика і хімія, і не можуть 
бути ефективно засвоєні у восьмирічній школі в силу вікових особливостей 
вихованців. В.О.Сухомлинський також стверджував, що п’ятнадцятирічних 
підлітків ще не можна включати в самостійну продуктивну працю нарівні з 
дорослими навіть за умови скороченого робочого дня. Він аргументував це 
даними анатомії і фізіології, згідно з якими саме у 14-17-річному віці 
відбуваються найбільш інтенсивні процеси формування людського організму. 

Виступаючи на загальних зборах Академії педагогічних наук РСФСР, 
В.О.Сухомлинський так само назвав необґрунтованим перебільшення 
значення вечірньої і заочної форм навчання, а тим більше не вбачав у них 
головну ланку майбутньої системи народної освіти, чим продовжував, по суті, 
входити у суперечність з офіційною політичною лінією. Василь 
Олександрович наголошував, що вечірня і заочна форми освіти допустимі 
лише для дорослих, зрілих людей, але жодною мірою не для неповнолітніх, 
що переносити здобуття середньої освіти на більш зрілий вік – означає 
знижувати і якість знань, і продуктивність праці. Навпаки, потрібно 
максимальною мірою використати можливості цього віку, домагатися того, 
щоб до здобуття елементарних знань, якими людина може оволодіти до 17 



років, вона пізніше вже не поверталася. “Потрібно в майбутньому, на мій 
погляд, здійснювати навчання дітей з 6 років”, - констатував він, оскільки 
вважав, що кожний рік є дуже цінним для розвитку особистості [9]. 
В.О.Сухомлинський акцентував увагу на тому положенні, що 
“загальноосвітня школа з виробничим навчанням повинна бути у повному 
розумінні політехнічною. За найтіснішого зв’язку з конкретним виробничим 
оточенням, за обов’язкової орієнтації на останнє (у виробничому навчанні) 
вона водночас повинна бути єдиною для міста і села” [9]. 

Із праць В.О.Сухомлинського одержуємо відповідь на запитання, яким 
було виробниче навчання в очолюваній ним школі, яких недоліків потрібно 
уникати і як йому бачилися шляхи перспективного розвитку цієї важливої 
справи. 

У Павлиській середній школі пропонували учням на вибір ті масові 
робітничі спеціальності, які вміщували в собі виробничі уміння, навички, 
технологічні процеси, характерні для цілих галузей різних виробництв. 
Зокрема, учні оволодівали такими масовими робітничими спеціальностями: 

– тракторист-слюсар-електротехнік; 
– комбайнер-слюсар-електротехнік; 
– токар-слюсар-електротехнік; 
– агротехнік з вирощування зернових і технічних культур; 
– агротехнік-плодоовочівник; 
– майстер тваринництва. 
В основу теоретичних і практичних занять бралися програми, 

запропоновані Міністерством освіти Української РСР, до них вносили ряд 
суттєвих змін, спрямованих на розширення політехнічного кругозору юнаків і 
дівчат. Зміни зводилися до наступного: 

– по-перше, всі учні, незалежно від того, якою спеціальністю вони 
оволодівають, вивчали вступний теоретичний курс “Основи промислового і 
сільськогосподарського виробництва”. У цьому курсі давалася загальна 
характеристика народного господарства країни, найважливіших галузей 
промислового і сільськогосподарського виробництва. Учні знайомилися з 
ознаками поділу виробництва на галузі, з найголовнішими рисами механізації 
виробничих процесів; 

– по-друге, незалежно від того, яку масову робітничу спеціальність 
здобуває учень, він знайомився з основами енергетики промислового і 
сільськогосподарського виробництва. Учні, які оволодівали 
сільськогосподарськими спеціальностями, вивчали будову одного з моторів 
внутрішнього згоряння і вчилися керувати відповідним видом транспорту; 

– по-третє, всі учні проходили практикум з електротехніки, оволодівали 
практичними навичками й уміннями з керування агрегатами, що приводяться 
в рух генераторами;  

– по-четверте, всі учні знайомилися з механізацією сільського 
господарства (рільництва і тваринництва) і вчилися практично керувати 
такими механізмами, як сіялки, зерноочисні машини, силосорізки, 
картоплесаджалки і картоплезбиральні комбайни, жатки, плуг, культиватори; 



– по-п’яте, учні які оволоділи технічними спеціальностями, вивчали 
основи агротехніки і виконували відповідну роботу на полі [див.7,10-11]. 

Таким чином, обрані у Павлиській середній школі робітничі 
спеціальності зосереджували в собі найбільш типові елементи найважливіших 
галузей промислового і сільськогосподарського виробництва. Тобто всі 
спеціальності, якими оволодівали учні, були дійсно політехнічними. Водночас 
В.О.Сухомлинський послідовно додержувався висунутої раніше вимоги, що 
кожен учень на основі широкої політехнічної підготовки має оволодівати 
навичками й уміннями, пов’язаними з виконанням тієї чи іншої конкретної 
справи, тобто оволодіти масовою робітничою спеціальністю. “Без цього, – 
зазначає Василь Олександрович, – політехнічна освіта втрачає свою 
цілеспрямованість, стає безпредметною. Знайомлячись з усіма головними 
галузями виробництва …, оволодіваючи уміннями й навичками, 
характерними для ряду вузьких спеціальностей, кожний учень в той же час 
знаходить вид праці, в якій з найбільшою повнотою розкриваються його 
здібності й нахили. Цей вид праці і пов’язані з ним уміння й навички і 
визначають його масову робітничу спеціальність” [9, 32]. Хоча кожен 
павлиський старшокласник, як правило, оволодівав 3-4 спеціальностями.  

Отже, на основі власного практичного досвіду навчально-виховної 
роботи В.О.Сухомлинський дійшов того важливого висновку, що робітнича 
спеціальність, яка дається учням, має здобуватися на широкій політехнічній 
основі, однак вона все-таки має бути конкретною. При цьому Василь 
Олександрович вважав за необхідне додержуватися такого виховного 
принципу: учень сам має вибирати собі робітничу спеціальність відповідно до 
своїх можливостей, здібностей, інтересів, нахилів.  

На думку В.О.Сухомлинського, Міністерству освіти Української РСР 
доцільно було б удосконалити програми з виробничого навчання. Він, 
зокрема, рекомендував приблизно 60-65 відсотків часу, виділеного на весь 
курс, відводити саме на вивчення конкретної широкої галузі виробництва і 
пов’язаної з нею робітничої професії. Василь Олександрович особливу увагу 
акцентував на тому, аби кожна робітнича спеціальність, що пропонується для 
оволодіння учнями, була пов’язана з великою галуззю, розкривала перед ними 
перспективи подальшого професійного вибору. Водночас ця спеціальність 
покликана зосереджувати в собі уміння і навички, які дозволили б випускнику 
зразу ж після закінчення школи включитися у виробництво. 

З доповіддю “Удосконалювати виробниче навчання” В.О.Сухомлинський 
виступив (4 серпня 1960 р.) на проблемній раді Президії АПН РРФСР. У цей 
час багато говорилося і робилося у зв’язку з заходами, пов’язаними з 
перебудовою школи, удосконаленням виробничого навчання. Василь 
Олександрович звернув увагу на зміни у самому понятті, зокрема, 
“сільськогосподарська праця”, в яке вкладали, по-перше, систему теоретичних 
знань, і, по-друге, уміння управляти машинами і механізмами. Широку 
політехнічну основу виробничого навчання він охарактеризував як неминучу, 
обов’язкову умову успішної практичної підготовки молоді до праці і 
моральної підготовки її до багатого, повноцінного духовного життя. “Завдяки 



широкому колу умінь і навичок, здобутих у школі, перед вихованцями вже в 
роки отроцтва і юності відкривається перспектива різносторонньої праці в 
майбутньому. Життя вимагає вдумливого, творчого ставлення до форм і 
методів підготовки молоді до праці”, – зазначив Василь Олександрович [11, 
51]. 

Так бачилися В.О.Сухомлинському шляхи подальшого удосконалення 
виробничого навчання, і так воно здійснювалося у практиці очолюваної ним 
Павлиської середньої школи. Отже, у поглядах В.О.Сухомлинського 
виробниче навчання не виступає засобом професіоналізації загальноосвітньої 
середньої школи або злиттям загальної і професійної освіти, а є гармонійним 
поєднанням загальної політехнічної освіти з підготовкою учнівської молоді до 
конкретної трудової діяльності. 

У дискусіях про перебудову системи народної освіти 
В.О.Сухомлинський відстоював позицію, що загальноосвітня середня 
політехнічна школа з виробничим навчанням повинна бути її основною 
ланкою. При цьому Василь Олександрович рекомендував не віддаляти вікові 
межі здобуття загальної середньої освіти, а прагнути того, щоб це відбувалося 
якомога раніше. 

В.О.Сухомлинський вважав, що шкільна справа не терпить частих 
перебудов, особливо, якщо в цих перебудовах відчувається певна неясність, 
невпевненість. З цього приводу у 1964 р. він констатував: “… останні десять 
років відбувається така плутанина з програмами, вони так часто, 
невмотивовано і непродумано “удосконалюються”, що учителеві важко 
простежити шлях, яким пройшли учні, оволодіваючи знаннями, скажімо, 
протягом чотирьох років (з 5 по 8 класи) або трьох років (з 9 по 11 класи)” 
[10, 7]. 

Стежачи за дискусією про шляхи розвитку радянської школи, 
В.О.Сухомлинський звертав увагу на все те позитивне, що принесла школі 
перебудова, і насамперед – що доброго принесло поєднання навчання з 
продуктивною працею. Зокрема, 1964 року Василь Олександрович звернувся 
до аналізу того, що хорошого принесли в життя школи попередні п’ять років, 
наприклад, чи допомагає або, навпаки, заважає виробниче навчання 
здійснювати поставлені перед школою завдання, добре чи погано те, що 
школа дає учням масову робітничу професію і чи своєю справою займається 
школа, даючи учням спеціальність. 

Так, на запитання “Чи можна продовжувати виробниче навчання в 
загальноосвітній школі так, як воно передбачено діючим нині навчальним 
планом і програмами”, В.О.Сухомлинський однозначно відповів (1964 р.): 
“Ні, не можна” [11, 15]. Найголовнішим недоліком він вважав недооцінку сил 
і здібностей юнаків і дівчат, невмотивовану боязнь надати можливість 
кожному заглибитися у свою улюблену справу, відрив спеціальності, що 
здобувається, від потреб життя, від інтересів молодої людини, а, звідси, 
недоцільне витрачання часу і коштів. 

В.О.Сухомлинський рекомендує розумніше, тонкіше здійснювати 
індивідуальний підхід у виробничому навчанні і трудовому вихованні в 



цілому. Василь Олександрович із власних спостережень знав, що у практиці 
переважної більшості сільських шкіл виробниче навчання старшокласників 
далеке від врахування індивідуальних інтересів і запитів, від розвитку 
різнобічних здібностей й обдарувань учнів. У багатьох школах всі учні мали 
можливість вибирати одну з двох, рідше – одну з трьох спеціальностей, 
нерідко і вибору ніякого не існувало. На його думку, школам треба надавати 
більше можливості визначати ту чи іншу систему виробничого навчання 
старшокласників. (не людина для виробництва, а виробництво для людини). 
В.О.Сухомлинський закликає серйозно задумуватися над індивідуально-
психологічним боком цього принципу у процесі здійснення виробничого 
навчання. Кожна людина знайде у праці радість і повноту свого духовного 
життя лише за тієї умови, коли праця буде відповідати її індивідуальним 
задаткам, здібностям, нахилам, талантам, покликанню.  

У 1968 році знову відбувався перехід на нові навчальні програми. 
В.О.Сухомлинський вів ділові обговорення їх зі своїми колегами-педагогами. 
Зокрема, щодо нових програм для 1-4 класів, то переважна більшість учителів 
з відвертим незадоволенням і навіть з обуренням твердила, що вони 
перевантажені і непосильні для учнів, що потрібно думати не лише про розум, 
знання, а передусім про фізичне і психічне здоров’я дітей. 

Час підтвердив правильність підходів В.О.Сухомлинського до 
реформування змісту шкільної освіти, зокрема щодо необхідності збереження 
і розвитку загальноосвітньої школи як основної ланки системи освіти у країні. 
Василь Олександрович як делегат Третього з’їзду учителів Української РСР 
(1968 р.) мав нагоду вочевидь пересвідчитися в цьому. У доповіді міністра 
освіти П.П.Удовиченка “Про стан і заходи дальшого покращення роботи 
середньої загальноосвітньої школи” вже констатувалося: “Одне з 
найважливіших завдань – завершення в основному до 1970 року переходу до 
загальної середньої освіти. Введення загальної середньої освіти в нашій країні 
– подія історичної важливості. Воно буде мати величезне значення для цілого 
комплексу економічних і соціальних завдань, поставлених 23-м з’їздом КПРС. 
Віддаючи належне ролі середніх спеціальних навчальних закладів і 
професійно-технічних училищ, які працюють на базі восьмирічки, ми повинні 
добре усвідомити, що основний шлях до середньої освіти пролягає через 
масову загальноосвітню школу” [12, 35]. 

Діяльність школи і розвиток педагогічної науки в колишньому 
Радянському Союзі у 50-60-х роках ХХ століття невіддільно пов’язані з 
іменем директора Павлиської середньої школи В.О.Сухомлинського. У той 
період, як і сьогодні, реформування змісту шкільної освіти перебувало в 
епіцентрі комплексу актуальних суспільно-культурних і навчально-виховних 
проблем. Погляди видатного українського педагога-гуманіста співзвучні із 
важливими сучасними науково-практичними завданнями, що стоять перед 
освітою на етапі її удосконалення і реформування. 

Міністр освіти і науки України, президент Академії педагогічних наук 
України академік В.Г.Кремень називає вчителя основним чинником у 
реформуванні освіти: “Він має не тільки володіти своїм предметом, а й уміти 



вільно орієнтуватися у відповідній галузі знань, здійснювати інтеграцію в 
рамках суміжних дисциплін, будувати навчальні плани, формувати в учнів 
навички самоосвіти” [13]. Прикладом такого учителя-новатора, сміливого 
вченого-реформатора є подвижницька життєдіяльність Василя 
Олександровича Сухомлинського. 
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