
Кузь В.Г. 
 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ – 
НОВА ОСВІТНЯ ФІЛОСОФІЯ 

 
Західна цивілізація, що пройшла в післявоєнний період свого розвитку 

шлях від індустріального до постіндустріального суспільства, зараз вступила 
в стадію інформаційного суспільства. Осмислення цього феномена 
передбачає рефлексію того, що соціум, в якому знаходиться особистість, 
тепер буде перебувати в стані безперервної зміни. Щоб гідно жити в такому 
світі, людина буде прагнути до повної самореалізації своєї особистості, як 
тільки це можливо, що може досягатись на основі її попередніх 
самоідентифікації і самовизначення. 

На стадії інформаційного суспільства наука виходить на перший план як 
гарант розвитку і освіта стає пріоритетною сферою. Отже, тут може бути 
прорив саме в сфері освіти в нашій державі, і може виникнути ситуація, коли 
трансформована школа потім стає активною в перетворенні суспільства. Це 
певною мірою зв’язане із здійсненням науково-педагогічної революції, 
зміною парадигми, можливістю утвердження у вітчизняному педагогічному 
процесі її нової перспективної моделі – „школи самореалізації особистості”, 
яка найбільш адекватно відповідає суспільним реаліям. 

Отже, в Х1Х-ХХ ст. склались і існували провідні альтернативні 
педагогічні парадигми “Школа навчання”, “Школа праці”, “Вільна школа”, і 
далі, в 10-ті роки ХХ ст. зароджується філософсько-педагогічна основа 
парадигми “Школа самореалізації особистості”. 

Навчально-виховний процес парадигми "школа самореалізації" 
орієнтований не на абстрактне формування особистості, а на продукування 
рольової функції „образу особистості”, далі через складну трансформацію та 
поступальний рух трьох фаз розвитку самосвідомості − через 
самоідентифікацію, самопізнання та самореалізацію − викристалізовується 
семантичне ядро „самості дитини”. 

Педагогічна теорія парадигми „Школа самореалізації особистості” 
отримала своє найбільш повне обгрунтування в 20-30 роки в працях 
педагогів-гуманістів (К.Н.Вентцеля, А.С.Макаренка), в подальшому 
розвинулась та збагатилась в 60-70 роки − в концепції розвивального 
навчання Л.В.Занкова, Г.С.Костюка, в теорії педагогічного стимулювання З.І. 
Равкіна, індивідуалізації і диференціації навчально-виховного процесу 
(В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, В.В.Кумарін та Г.Ф.Кумаріна), політехнічного 
навчання (М.Н.Скаткін), дидактичної концепції проблемного навчання 
(І.Я.Лернер, М.Махмутов, В.О.Онищук), методиці формування соціальної 
активності школярів (Т.Конникова, Т.Мальковська, О.В.Киричук, І.Д.Бех). 

Уперше реальну спробу втілення ідей ”школи самореалізації особистості” 
в практику та розробки її педагогічної технології в кінці 60-х років здійснив 
В.О.Сухомлинський у своєму унікальному педагогічному експерименті 
(впродовж десятиліть в одній і тій самій масовій, звичайній сільській школі).  



Павлиський педагогічний експеримент яскраво показав, що в його досвіді 
особистість учня та вчителя розкриваються всебічно як у колективі, так і поза 
ним. Василь Олександрович підкреслював, що кожний учень, член колективу, 
не втрачає своїх неповторних якостей як особистість, не губить їх і сам не 
губиться, не розчиняється в колективі: “Будь-який первинний і 
загальношкільний колектив багатий на людей, що мають яскраві індивідуальні 
задатки, здібності, інтелект, обдаровання. Майстерність виховання полягає в 
тому, щоб ці індивідуальні риси виявлялися у вольовій спрямованості 
особистості, в глибоко розвиненому людському достоїнстві, у палкому 
захопленні, у здоровому самолюбстві. Якщо глибоко вникнути у творчу 
лабораторію умілих вихователів, то можна помітити, що їхні зусилля, 
спрямовані на створення колективу, починаються, по суті, з відкриття і 
шліфування яскраво виявлених особистостей” [6, 439]. 

Дитина самореалізується в навчальній роботі, яка окреслена дуже чіткими 
рамками нормативних документів, і хоч учитель будить творчу думку дітей на 
уроці, створює в його процесі умови для їх самореалізації, та кращі для цього 
умови – в позаурочній діяльності. Тут гуртки, розмаїття творчих об’єднань, 
але на засадах вільного вибору. І особлива в них роль учителя: “Виховання – 
це постійне духовне збагачення дитини. Учні виховуються не тільки на 
уроках. Наш педагогічний колектив переконаний, що одним з визначень 
виховання може бути таке: виховання – це єдність духовного життя 
вихователя і вихованців, єдність їх ідеалів, прагнень, інтересів, думок, 
переживань. Передати людині моральну культуру, ідейні переконання, 
погляди, навчити жити в суспільстві, утвердити морально-естетичні принципи 
– усе це вимагає того ступеня духовної єдності, на якому вихователь і 
вихованець почувають себе однодумцями. Можна досягти цього ступеня 
духовної єдності тільки на уроці? Ні. Єдності духовного життя, що є самою 
сутністю виховання, можна досягти лише тоді, коли кожний педагог не тільки 
викладач, а й член колективу вихованців. Він захоплений діяльністю цього 
колективу, має із своїми вихованцями спільні інтереси” [6, 433-434]. При 
цьому дуже важливо, щоб у житті школи позаурочна діяльність була 
продовженням уроку, тобто урочна та позаурочна робота була органічно 
єдиним процесом, в якому один одного доповнював, збагачував, 
урізноманітнював. 

Та, щоб саме така атмосфера самореалізації кожного учня розвивалася в 
школі, в ній мають працювати яскраві, обдаровані ерудити-педагоги, які в 
позаурочний час створювали б різні творчі колективи за інтересами: “Якщо ви 
хочете, щоб у школі панувала атмосфера багатого, багатогранного духовного 
життя, щоб кожний учитель був вихователем, знаходьте, відкривайте трудові, 
естетичні, творчі інтереси, створюйте матеріальні умови для діяльності 
багатьох колективів” [6, 438]. 

У школі В.О.Сухомлинського були створені ідеальні умови для розвитку 
здібностей дитини, тут кожен школяр мав можливість самоутвердитись у 
будь-якій діяльності – творчій, пошуковій, науковій, художній, 



конструкторській, чи в оволодінні різними видами майстрування – столярного, 
по металу, гончарства та багатьох інших. 

“Проблему виховання здібностей, нахилів, покликання не можна 
розв’язати практично без безпосереднього впливу особистості педагога на 
особистість вихованців. Здібності виховуються тільки здібностями, нахили – 
нахилами, покликання - покликаннями” [7, 562]. 

В.О.Сухомлинський стверджує, що ефективною буде виховна робота тоді, 
коли в школі буде досягнуто високий ступінь “духовної єдності, на якому 
вихователь і вихованець почувають себе однодумцями” [6, 434]. 

Такої духовної єдності можна досягти лише в позаурочній діяльності, бо в 
ній на основі власних інтересів, захоплень й об’єднуються учень з учителем. В 
позаурочній діяльності в усіх її формах і проявах найперше має місце 
добровільність перебування в тому чи іншому колективі, де панує співпраця 
на рівні партнерства учня зі своїм педагогом, який тут вже не викладач, або 
“не тільки викладач, а й член колективу вихованців. Він захоплений 
діяльністю цього колективу, має із своїми вихованцями спільні інтереси” [6, 
434]. 

Ще одна характерна риса дидактичної системи В.О.Сухомлинського – 
тісна органічна єдність урочної та позаурочної діяльності: робота учня з 
учителем на уроці продовжується в позаурочний час як самостійна робота 
учня. “Набуваючи досвіду самостійного вивчення матеріалу на уроках, 
старшокласники поступово приходять до самоосвіти – самостійного 
оволодіння теоретичним матеріалом і практичним вмінням – дома, у 
бібліотеці, у кімнаті для читання, у навчальному кабінеті” [5, 258-260]. Отже, 
Павлиський педагог показує взаємозв’язок самоосвіти і самореалізації 
особистості, що одне без одного неможливе. 

“Віра в людину – величезна моральна сила, що втілює в собі саму суть 
відносин у нашому суспільстві. І в школі цю віру учитель повинен виявляти 
завжди і в усьому. Справжнім педагогом може вважати себе тільки той, хто в 
кожному вихованцеві бачить людину в майбутньому” [8, 119]. 

Формула “Серце віддаю дітям” як філософське кредо 
В.О.Сухомлинського відома всьому світові. 

Отже, ми бачимо, яку роль у справі індивідуального розвитку кожного 
учня, його самоутвердженню, його самореалізації відводить 
В.О.Сухомлинський учителю, його вмінням, його майстерності не тільки як 
вчителя-предметника. Бо тільки завдяки тому, що кожний учитель постійно 
духовно спілкується з дітьми, має спільні з ними інтереси, захоплення, які 
реалізуються в позаурочній їхній спільній діяльності, в школі не буде учнів, 
які б перебували поза впливом педагога-вихователя, які б не формувались як 
яскраві, неповторні обдаровані особистості. 

У школі В.О.Сухомлинського кожна дитина має всі необхідні умови для 
самореалізації – на уроці, в позаурочний час – в гуртку, на заняттях з 
улюблених дисциплін, улюблених справ, в кабінеті особливо складних 
завдань, у класі розвитку конструкторської думки, де б кожна дитина могла 



здійснювати пошук шляхів полегшення людської праці, в тім числі і 
конструювання нових механізмів для цієї мети. 

Педагогіка самореалізації передбачає вироблення в дитини уявлення про 
школу як про місце, де вона буде прийнята такою, якою вона є – зі своїми 
почуттями, знаннями, проблемами, великими і малими подіями в особистому 
житті, думками про школу майбутнього. 

Отже, В.О.Сухомлинський в результаті проведеного ним довготривалого 
експерименту довів, що: 1) кожна особистість обдарована природою і має 
впродовж всього життя розвивати й удосконалювати свої нахили та здібності, 
найперше виявивши їх; 2) кожна дитина повинна отримати необхідні умови 
для самопізнання, самоудосконалення, самореалізації; 3) в цьому процесі 
провідну роль посідає школа і її учитель. 

Відкриття В.О.Сухомлинським педагогічного явища необхідності і 
можливості у масовій школі виявлення та розвитку нахилів і здібностей всіх 
без винятку її вихованців (“школа самореалізації особистості”) стає 
проблемою планетарною, тому не дивно, що вона – в центрі уваги вчених – 
психологів, педагогів з далекого (Хьєлл Л., Зиглер Д. − США) та близького 
зарубіжжя (М.А.Гусаковський, М.Б.Богуславський, Г.Б.Корнетов), 
вітчизняних вчених і практиків (І.Д.Бех, О.А.Захаренко). 

Отже, В.О.Сухомлинський розробив і теорію, і практику “школи само-
реалізації особистості”. А це – ще один його науковий подвиг, бо в час 
тоталітарного режиму творити школу гуманізму, школу, де кожна дитина має 
себе відчути особистістю, де педагоги і діти – сім’я, колектив партнерів, 
співробітників – мужній вчинок ученого. 

Але в новій державі твориться нова школа, і здобутки 
В.О.Сухомлинського ще чекають свого втілення в практику. 

Широко відомий педагог-новатор, академік АПН України О.А.Захаренко 
у своїй авторській школі розвивав ідеї самореалізації особистості школяра, так 
блискуче досліджені видатним педагогом ХХ століття В.О.Сухомлинським. 

Найперше О.А.Захаренко створив у своїй школі умови для самореалізації 
кожному учневі в навчальному процесі. 

Парадигма самореалізації особистості глибоко демократична, 
гуманістична за своєю суттю, бо вона має на увазі чи в центрі своєї уваги 
дитину як центр Всесвіту, дитину як освічену особистість, яка свої творчі 
здібності повинна виявити і розвивати в родині, і найперше, мабуть, у школі. 
Тим, безперечно, ця парадигма і привабила мудрого сільського мислителя, 
нашого сучасника, академіка АПН України Олександра Антоновича 
Захаренка. 

Основні параметри технології парадигми “школа самореалізації”: 
- зміна домінанти парадигми з соціально орієнтованої до гуманістично 

орієнтованої, до особистісно орієнтованої, де особистість розглядається як 
самоцінність, і головною метою виховної діяльності висувається її 
повноцінний розвиток, а далі − зростання соціальної ролі людини, тому метою 
виховання є також і підготовка особистості до виконання їх: служити державі, 



жити в суспільстві, виконувати різноманітні соціальні функції (сімейні, 
громадянські, виробничі); 

- виховання в суспільнозначущій, педагогічно керованій діяльності, яку 
ми розглядаємо як один з найважливіших атрибутів буття людини, що 
передбачає цілеспрямовані зміни зовнішнього світу, самої людини. Саме в 
діяльності (матеріальній, суспільно політичній, духовній) через спілкування в 
процесі діяльності розкривається сутність людини. Особливо важливими є 
наявність можливості вибору діяльності за інтересами та включення в неї; 

- у процесі діяльності вихованець засвоює суспільний досвід: знання, 
практичні уміння та навички, способи творчої діяльності, соціальні та духовні 
взаємини; 

- формування в дитини вміння входити в колектив, виходити з нього, 
перебувати в стані одинокості; 

- створення спеціальних майданчиків, де вихованець міг би бути поза 
колективом (в досвіді В.О.Сухомлинського – кімната думки, кімната казок, 
сад здоров’я, куточок мрії, куточок краси); 

- провідна роль учителя в навчально-виховному процесі, який є високим 
професіоналом у викладанні навчальних дисциплін, старшим товаришем, 
другом, порадником, партнером у спільній діяльності за інтересами, 
покликанням з учнем (концепції: педагогіка співробітництва, “учителем школа 
стоїть”). 

Сьогодні названа проблема є особливо актуальною, оскільки такі максими 
нинішнього життя людства, як стрімке зростання чисельності населення на 
землі, глобальне її потепління, забруднення навколишнього середовища, 
проблема ядерних відходів, тероризм, наркоманія, расові забобони, злидні – 
все це є наслідком поведінки людей. Ми маємо всі підстави вважати, що якість 
життя в майбутньому, як, можливо, і саме існування людської цивілізації 
будуть залежати від того, наскільки ми просунемось у пізнанні самих себе та 
собі подібних. 

Отже, технологія втілення в життя парадигми “Школа самореалізації 
особистості” блискуче розроблена та перевірена на практиці 
В.О.Сухомлинським, далі педагогом-новатором О.А.Захаренком . 

На думку І.Д.Беха, сучасна „нова школа матиме справу з 
індивідуальністю, самобутністю особистості, оскільки індивідуальність є 
головним принципом етики і мусить виступити  керівним методологічним 
положенням у вихованні й навчанні” [1, 270]. 

Очевидним є те, що нова школа має бути носієм педагогіки нового типу 
– педагогіки ХХ1 століття – педагогіки співпраці, особистісно орієнтованої 
педагогіки, тобто тієї педагогіки, коли вчитель і учень самореалізуються у 
спільній (урочній чи позаурочній) праці, у творчому пошуку, коли вчитель – 
творча особистість – творить учня – творчу особистість, тобто школа стає 
місцем активізації творчості не лише обдарованих дітей, а всіх без винятку її 
вихованців. При цьому особливо важливий „цілеспрямований розвиток 
індивідуальності можливий лише тоді, − як стверджує І.Д.Бех, - коли теорія 
освіти не декларуватиме необхідність творчості педагога і творчості 



школяра, а систематично за допомогою доцільних технологій втілюватиме її 
у навчально-виховному процесі. Особистісно орієнтоване виховання у цьому 
плані є досить перспективним, оскільки воно виходить із самоцінності 
особистості, її духовності та суверенності. Його метою є формування людини 
як неповторної особистості, творця самої себе і своїх обставин” [1, 270]. 

Отже, впровадження в педагогічний процес нової школи нових 
виховних, дидактичних технологій, зокрема технології особистісно 
орієнтованого навчання та виховання, потребує відповідно підготовки 
вчителів нового покоління, які б отримали високого рівня професійну 
креативну підготовку і здобули необхідні основні знання про творчість; 
знання загальних природничо-наукових і спеціальних законів розвитку 
систем; знання основних методів творчості та практику їхнього застосування; 
знання та практику розвитку рис та здібностей творчої особистості, а також 
формування її життєвої стратегії. 

Педагог майбутнього сам повинен бути творчою особистістю, 
педагогом-дослідником, експериментатором, який буде розробляти і 
впроваджувати у практику нові, прогресивні технології та власні дидактичні і 
виховні розробки. 

Сьогодні, у час глобальних освітніх зрушень, світова громадськість 
очікує від здійснюваних реформ якісних змін. На часі гостра потреба 
переведення школи на нову парадигму, трансформації її з „фабрики по 
виданню дипломів” в „інститут розвитку дітей з кращими людським 
якостями”. 

Стає очевидним, що у ХХ1 столітті попереду будуть ті школи та вузи, 
котрі поряд з пристойним технічним забезпеченням запропонують 
технологію та систему „вирощування вмілої людини”, тобто саме те, про що 
мріє кожна мати й батько, − щоб їхня дитина була готова до реального життя, 
не була безпомічною і не стала безробітною. А навпаки – отримала 
пристойну посаду у престижній фірмі з високим посадовим окладом. 

Отже, нам належить творити нову школу, школу нового покоління, в 
якій будуть діяти нові електронно-інформаційні педагогічні технології, які 
впроваджуватиме в діяльність освітньої установи вчитель нової генерації, 
вчитель школи ХХ1 століття, який буде здійснювати в цій школі особистісно 
орієнтовану педагогічну діяльність, а школа, відповідно, надаватиме рівні 
можливості дітям і молоді для здобуття якісної освіти, про що чітко записано 
в „Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ1 столітті”. 

Головні вимоги до процесу навчання у школі нового покоління: 
1. Кожний учень повинен бути зорієнтований на навчання, тобто має 

знати мотивацію: для чого він вчиться. 
2. Навчання повинно проводитися в умовах фізичного і психічного 

комфорту: вчитися зручно, приємно, цікаво, неважко, ніщо не заважає, не 
відвертає. Періодично необхідно змінювати навантаження на м’язи тіла, 
чергувати різні типи розумових процесів; сприйняття за допомогою слуху 
доповнювати сприйняттям за допомогою зору і, можливо, відчуття, нюху; 
пасивне навчання (слухати, читати, писати) чергувати з активним 



(обмінюватись думками, аналітико-синтетично обробляти інформацію, 
творити). 

3. Процес навчання повинен супроводжуватися тільки позитивними 
емоціями: радість нового знання, радість досягнення успіху, задоволення 
похвалою. 

При цьому негативні емоції недопустимі: приниження критикою, 
заздрість успіхам іншого, приступи зневіри у свої сили, безініціативність, 
нудьга. 

Звідси завдання педагогіки: 
− турбуватися про те, щоб пізнавальний процес був цікавим (за формою 

та змістом); 
− не допускати в ньому змагальності (змагаються в іграх, а не в 

навчанні); 
− не виправляти, особливо публічно, помилки учнів (а намагатися того, 

щоб учень сам виявляв свої помилки і виправляв їх). 
4. Тому очевидним стає особлива актуальність проблеми сучасного 

села, сільської школи, сільського вчителя, сільського довкілля. 
Особистісно орієнтоване навчання, як і виховання, як педагогічна 

технологія, ґрунтується „на діалогічному підході, який визначає суб’єкт – 
суб’єктну взаємодію учасників педагогічного процесу, їх самоактуалізацію і 
самоорієнтацію. Технології такого спрямування передбачають перетворення 
суперпозиції вчителя і субординізованої позиції вихованця в особистісно 
рівноправну позицію. Вона й дає дитині можливість бути суб’єктом виховної 
діяльності, що сприяє практичній реалізації її прагнення до соціально-
морального саморозвитку” [1, 270]. 

Актуалізуємо ще одну особливість зазначеної технології (особистісно 
орієнтованого виховання). Ця технологія особливо продуктивна і в 
дидактиці, бо вона в педагогічному процесі (як у навчанні, так і у вихованні) 
передбачає особливу результативність завдяки тому, що діє в умовах 
максимального врахування особистих здібностей кожного без винятку 
вихованця, про що не раз наголошував відомий чеський мислитель 
Я.А.Коменський (принцип природовідповідності). Ця ідея включена в ряд 
принципових позицій здійснення в Україні модернізації освіти в розділі 
„Профілювання школи”. Відомий англійський вчений-фізик, лауреат 
Нобелівської премії Джордж Томсон у своїй книзі „The foresecable future” 
(видана в 1958 році в Москві під назвою „Предвидимое будущее”) писав: 
„Відповідно до своїх інтелектуальних нахилів людина тяжіє до однієї з двох 
галузей знань: до гуманітарних наук, якщо її цікавлять переважно люди і 
слова, або до природничих наук і техніки, якщо її цікавлять переважно речі 
та ідеї” [9, 150]. Автор цих позицій академік В.Г.Кремень не раз 
підкреслював, що: „Переконаний, що дуже багато проблем у суспільстві, не 
тільки в освіті, науці, взагалі в демократії ми розв’яжемо тоді, коли 
побудуємо всю справу навчання і виховання на основі природних здібностей 
кожної людини”. „...ми повинні провести такі зміни в нашій освітянській 
діяльності, щоб якомога більшою мірою і в традиційній школі спиратися на 
природні здібності дитини і якнайшвидше спеціалізувати школу з 



урахуванням цих здібностей” [4, 2]. Бо, як зауважив ще у 1623 році 
Я.А.Коменський, „куди не кличуть здібності, туди не штовхай. Боротись з 
натурою марна справа” [3, 157]. 

Отже, як стверджують дослідники онтогенезу дитини – підлітка – зрілої 
особи – філософи, психологи, педагоги, продуктивною є ідея „співтворчості 
дорослого й дитини, витоком якої є первинна „двоєдність” (тілесна і духовна, 
матері і дитини), а наслідком – діалогічність свідомості суб’єкта. Розвиток 
дитини мусить відбуватися з опорою на цю первинну спільність із дорослим. 
За такого підходу освіта розглядається як особливий стиль спілкування 
вчителя й учня, ... як спільний пошук істини” [2, 336]. 

Звідси – чітко проглядаються дії таких принципів, як 
культуровідповідності (це – процес привласнення людської культури, в ході 
якого в дитини закладаються, розвиваються і проявляються найважливіші 
творчі здібності) та природовідповідності (максимальне врахування 
особистих нахилів, здібностей, обдарувань і їх врахування при розробці 
стратегії і тактики розвитку особистості). 

Педагог-вихователь орієнтує весь педагогічний процес „на виховання у 
школярів довготривалих духовно-моральних цінностей: життя народів у мирі 
й без насилля, партнерстві й взаємовигідному співробітництві; права і 
гідність людини як найвищі мірила цивілізації; любов до батьківського дому 
й рідного краю; істинний гуманізм, який виражається в дієвій доброті, 
доброчинності, емпатії, милосерді, толерантності, піклуванні про довкілля, 
дбає про забезпечення духовності в середовищі, в якому перебуває 
вихованець (сім’ї, школі, позашкільному просторі), про створення освітньої 
ідеї, яка бачить у своїй основі людину як найвищу цінність суспільства, 
дитинство – як особливо важливий період у становленні людини, пропонує 
шляхи і технології виховання особистості, яка в цьому духовному виховному 
середовищі проявляє себе в активній творчій діяльності, саморозвитку і 
самовдосконаленні, проявленні і розвитку таланту, передбачає наявність і 
виховання сили духу і здоров’я, їх прояв у тілі та ділі. 

 
Список використаних джерел 

1. Бех І.Д. Післямова // Виховання особистості: У 2 кн. Кн.1: 
Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. 
видання – К.: Либідь, 2003. – 280 с. 

2. Бех І.Д. Післямова // Виховання особистості: У 2 кн. Кн.2: 
Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 
2003. – 344 с. 

3. Коменський Я.А. Велика Дидактика // Вибрані педагогічні твори. – 
Т.1. – К.: Рад. школа, 1940. – 248 с. 

4. Кремень В.Г. Освіта має стати найголовнішим пріоритетом. Цьому 
повинна сприяти фахова преса // Сільська школа, 13 листопада 1002 р., №41-
42. 

5. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибрані педагогічні 
твори: В 5-ти т. – К., 1977. – Т.4. – С.7-390. 



6. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школа // Вибрані 
педагогічні твори: В 5-ти т. – К., 1977. – Т.4. – С.393-628. 

7. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибрані педагогічні 
твори: В 5-ти т. – К., 1976. – Т.2. – С.419-656. 

8. Сухомлинський В.О. Суспільство і вчитель // Вибрані педагогічні 
твори: В 5-ти т. – К., 1977. – Т.5. – С.108-122. 

9. Томсон Дж. Предвидимое будущее / Пер. с англ. Н.М.Макаровой. – 
М.: Изд. иностр. л-ры, 1958. – 176 с. 
 
 


