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В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК АКТИВНОЇ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  
В.О.Сухомлинський називав виховання багатогранним, складним 

комплексом впливів на людину, що сприяє формуванню гармонійної 
всебічно розвиненої особистості. Ці впливи містять в собі все, що робить, 
бачить, відчуває людина. Це і весь склад духовного життя; і духовні та 
моральні цінності, створені і збережені попередніми; і моральні відносини 
між людьми, які оточують того, кого ми виховуємо; і духовна культура 
людей, найбільш близьких до вихованця, – батьків, вчителів, і багатогранні 
джерела знань, освіченості; і вся спеціальна робота педагога, яка направлена, 
на формування духовного та морального обличчя людини за тим зразком 
уявленням, які ставить перед сучасною школою наше суспільство. 

У зв’язку з цим В.О. Сухомлинський вважав розумове виховання, яке 
включає в себе здобування знань і формування наукового світогляду, 
розвиток пізнавальних і творчих здібностей, вироблення культури розумової 
праці, виховання інтересу і потреб в розумовій діяльності, постійне 
збагачення науковими знаннями, в застосуванні їх на практиці. 

Зростання ролі розумового виховання визначається суспільними та 
економічними умовами. Суттєвою особливістю цих змін є зростання в праці 
інтелектуального змісту, проникнення в фізичну працю думки, замислу, 
творчого підходу до фізичної трудової діяльності. Усе це ставить підвищені 
вимоги і до розумового виховання школярів. Тому, думки і положення / 
педагога Сухомлинського про розумове виховання учнів звучать і сьогодні 
оригінальне, своєрідно і допомагають у формуванні активної особистості. 

Учень виховується розумове лише тоді, коли його оточує атмосфера 
багатогранних інтелектуальних інтересів та запитів, коли його спілкування з 
людьми проникнуте допитливою думкою, пошуками. Турбота про 
інтелектуальне багатство всього шкільного життя – вирішальна умова 
розумового виховання. 

Слід зазначити, що питанням розумового виховання педагог приділяв 
неабияке значення. Ці проблеми він досліджував у працях: „Проблеми 
виховання всебічно розвиненої особистості”, „Серце віддаю дітям”, 
„Павлиська середня школа”, „Сто порад вчителеві”, „Розмова з молодим 
директором школи” та інших. 

Розумове виховання, твердить Сухомлинський, здійснюється в процесі 
оволодіння знаннями, але воно не зводиться до нагромадження знань. Не 
можна ставити знак рівності між освітою і розумовою вихованістю, між 
колом знань, отриманих у школі і ступенем розумового розвитку, хоч 
останній залежить від об’єму знань. "Розумове виховання, – підкреслює він, – 
дуже складний процес, який передбачає становлення світоглядних 
переконань, ідейної і творчої цілеспрямованості розуму в тісній єдності з 



працею, суспільною активністю особистості, що гармонійно поєднує в собі 
навчально-виховний процес у школі і життя в суспільстві". 

Процес здобування знань, розширення об’єму і поглиблення їх стають 
фактором розумового виховання лише тоді, коли знання перетворюються в 
переконання, стають особистим духовним багатством людини. Розумове 
виховання в процесі навчання здійснюється лише тоді, коли нагромадження 
знань, розширення об’єму знань вчитель розглядає не як кінцеву мету 
процесу навчання, а тільки як один із засобів розвитку пізнавальних і 
творчих сил і гнучкої думки вихованця.  

Чим ширше коло теоретичних знань, пише Сухомлинський, якими 
оволодіває молоде покоління, чим загальнішого характеру набуває високий 
рівень його освіченості, тим гострішою, очевиднішою стає необхідність у 
специфічній виховній роботі. Розкриття виховної суті знань, перетворення у 
переконання великою мірою залежить від того, яка в школі ведеться  виховна 
робота, що не пов’язана безпосередньо з процесом навчання, які ідейні 
переконання формуються у вихованців в їхній життєвій практиці, який 
моральний характер має їхня суспільна поведінка, тобто якою мірою 
підготовлено моральний ґрунт. 

У змісті теоретичних знань,  що вивчаються в сучасній школі,  є великі 
можливості для формування важливих рис морального обличчя людини: 
чесності, правдивості, принциповості, духовної мужності, безстрашності й 
стійкості в боротьбі з труднощами та перешкодами. 

Розумове виховання Сухомлинський називав процесом впливу багатьох 
факторів на інтелектуальну сферу школярів з метою їхнього розумового 
розвитку. Процес розумового розвитку він розглядав в зв’язку з характером 
психічних особливостей школярів, їхніх інтересів, почуттів потреб та інших 
якостей, що створюють духовне обличчя людини. Через це і у завдання 
розумового виховання педагог включав: оволодіння учнями системою знань, 
формування у них наукового світогляду, розвиток пізнавальних і творчих 
здібностей, вироблення культури розумної праці, виховання інтересів і 
потреб в розумової діяльності, постійне збагачення науковими знаннями і 
застосуванням їх на практиці. 

Розглядаючи навчання як основний засіб розумового виховання, Василь 
Олександрович виходив з відомого положення психолога С.Л.Виготського 
про те, що "тільки те навчання є хорошим, яке забігає вперед розвитку". Тому 
в організації і методиці його проведення він надавав особливе значення 
таким його факторам, як духовне багатство вчителя і його педагогічна 
майстерність, зміст навчальних програм, активізація самостійної навчально-
пізнавальної діяльності учнів. 

В.О.Сухомлинський підкреслював, що вчитель повинен бути вмілим 
вихователем розуму учнів. У його діяльності визначилася система роботи, 
спрямована на формування в учителів цього вміння, важливим компонентом 
якої було залучення їх до колективної науково-дослідницької роботи з 
вивчення і збагачення досвіду розумового виховання школярів. 



Вважаючи освіту важливим фактором розумового виховання, 
В.О.Сухомлинський надавав особливо великого значення ролі 
узагальнюючих знань, завдяки засвоєнню яких у школярів виховується 
категорійний склад мислення, уміння виявляти зв’язки між науковими 
поняттями й загальними закономірностями. Через це Сухомлинський 
підходив до змісту навчальних предметів з позиції диференціації, тобто 
виділення з них основних знань, що становлять "кістяк" освіти і підлягають 
обов’язковому засвоєнню знань допоміжних, що підлягають лише 
осмисленню. 

Ідея В.О.Сухомлинського про необхідність створення „інтелектуального 
фону” учіння для розвитку активної пізнавальної діяльності школярів 
служила й іншій меті – мимовільному запам’ятовуванні знань. Збагачуючи , 
досвід дітей шляхом включення їх в спостереження, працю, експеримент, 
читання науково-популярної літератури, В.О. Сухомлинський прагнув до 
того, щоб забезпечити „життя знань”, щоб у процесі активної діяльності 
учнів знання трансформувалися в уміння. Він підкреслював, що для 
успішного розумового виховання потрібна "гармонія знань і умінь не тільки 
практичних, але й інтелектуальних. Цим пояснюється те велике значення, 
якого педагог надавав формуванню навичок читання, письма, 
інтелектуальних умінь. 

Відомо, що великого значення педагог надавав у формуванні умінь та 
навичок школярів початковій школі. Початкова школа, наголошує він, 
повинна дати учневі тверде коло знань. Будь-яка неясність чи невизначеність 
у цьому питанні послаблює не тільки початкову школу, а й наступні ланки 
навчання. Без чіткого визначення кола знань, умінь, практичних навичок, які 
треба дати дитині, немає школи. Одним з серйозних недоліків початкового 
качання в багатьох школах є те,  що вчитель часом випускає з поля зору,  які 
правила, визначення дитина повинна глибоко осмислити і запам’ятати на 
першому, другому і третьому роках навчання, які слова вона повинна 
навчитися правильно писати й ніколи не забувати їх правопису. Прагнучи 
максимально полегшити розумову працю дітей, окремі вчителі забувають, 
що дитина повинна не тільки дізнатись про щось, зацікавити чимось, а й 
глибоко запам’ятати й назавжди зберегти в пам’яті. Сьогодні багато говорять 
про загальний розвиток учня початкових класів. Зрозуміло, загальний 
розвиток – це винятково важливий елемент навчання й виховання, та не 
менш значну роль відіграють ті елементарні знання, без запам’ятовування й 
міцного збереження в пам’яті яких не може бути й загального розвитку, тому 
що загальний розвиток – це постійне оволодіння знаннями, а для цього 
потрібне вміння вчитися. 

Отже, учень може з захоплення вчитися тільки тоді, коли він володіє 
найважливішими уміннями і навичками, за допомогою яких він може 
добувати нові знання. На превеликий жаль, до цього часу в педагогічній 
літературі ці вміння та навички не визначені зі всією чіткістю та повнотою. 
Чи не перший зробив спробу їх сформулювати В.О.Сухомлинський. 



Ось перелік цих вмінь та навичок, якими обов’язково повинен оволодіти 
кожен учень початкової школи: 

– уміння спостерігати явища навколишнього світу; 
– уміння думати, зіставляти, порівнювати, протиставляти, знаходити 

незрозуміле, вміння дивуватися; 
– уміння висловлювати думку про те, що учень бачить, спостерігає, 

робить, думає; 
– уміння вільно, виразно, свідомо читати; 
– уміння швидко і правильно писати. 
Василем Олександровичем була проведена величезна робота з аналізу 

змісту навчання кожного предмета і виділення основних орфограм, понять, 
положень, які учень повинен знати, мати навички та вміння з цього предмету. 
Так, наприклад, з граматики це передусім міцне збереження в пам’яті 
орфографічного мінімуму. Із словника і підручників граматики він вибрав 
2000 слів-орфограм, які охоплюють усі найважливіші орфографічні правила. 
Написання біля 1500 слів учні засвоюють у початкових класах, написання 
решти 500 – у V-VІ класах. Орфографічний мінімум, підкреслює 
Сухомлинський, тверда програма вчителя. Він розподіляє слова у часі, дає 
відповідні вправи, вивчає індивідуальну роботу школярів. Якщо до моменту 
закінчення VІ класу учень міцно назавжди запам’ятав 2000 орфограм, що 
охоплюють найважливіші правила граматики, якщо це запам’ятовування 
відбувається на фоні свідомого вивчення правил, учень стає грамотним; 
знання граматики і письмо в нього - інструмент навчання. Запам’ятовування 
необхідне – це найважливіша умова запобігання перевантаженню в середніх і 
старших класах. Запам’ятовування і зберігання в пам’яті звільняє розумові 
сили учня для виконання творчих завдань учіння. 

Цікавою, на наш погляд, є і методика проведення цієї робити. Ці 
орфограми Василь Олександрович розподілив у часі; на кожен день припадає 
три слова. Діти записують ці слова в зошит і запам’ятовують. На цю роботу 
витрачається щоденно декілька хвилин: пам’ять у дитячі роки дуже гнучка, 
гостра, і якщо нею уміло керувати і не перевантажувати її, вона стає першим 
помічником. Те, що учень запам’ятав у перші роки, ніколи не забувається. 
„Техніка керування пам’яттю” в даному випадку полягає в наступному: на 
початку занять (перед першим уроком) педагог записує на дошці три слова, 
наприклад „степ”, „тепло”, „шелестіти”. Діти, зайшовши до класу, зразу ж 
записують ці слова в орфографічний словник, думають над цими словами, 
поряд з ними пишуть декілька однокореневих. Вся ця робота продовжується 
хвилин 3-4. Учні швидко звикають до неї. 

У подальшому робота набуває характеру гри, в якій яскраво виражений 
елемент самовиховання, самоперевірки. Педагог радив учням, щоб па дорозі 
додому згадували, які три слова вони сьогодні записали, як вони пишуться, 
щоб діти відтворювали в пам’яті обриси цих слів. Уранці, прокинувшись, 
радить педагог, зразу ж згадайте написання слів і запишіть їх по пам’яті в 
зошит (йдеться про загальний зошит, що є ніби другим екземпляром 



словника). Немає учня, котрий би не захопився цією грою, якщо її почали 
вже у першому класі. 

На заняттях постійно проводяться вправи – найрізноманітніші, щоб 
орфограми, котрі вже запам’яталися, систематично повторювалися, 
застосовувалися. 

Заслуговує на увагу і така знахідка В.О.Сухомлинського як 
запам’ятовування чотирьохсот зворотів, що є своєрідним каркас мовної 
культури. За роки навчання в початкових класах діти запам’ятовують ті 
стилістичні звороти, в яких у зв’язку з щоденною мовною практикою 
допускаються типові помилки. 

Постійний творчий пошук педагога-дослідника дали змогу Василю 
Олександровичу окремо виділити шістсот "казкових слів", тобто тих, що 
часто повторюються в дитячих казках. Він з дітьми протягом всіх років 
навчання у початковій школі малював декілька десятків казок, під ними діти 
робили підписки, в котрі входить ці шістсот слів. Таку роботу 
Сухомлинський вважав успішною формою закріплення орфографічного 
мінімуму . 
В.О.Сухомлинський зазначав, що про дійсні знання можна говорити лише 
тоді ,коли вони стають фактором духовного життя, захоплюють думку 
пробуджують інтереси і прагнення. Починає діяти закономірність: чим 
більше знань у людини, тим легше їй одержувати нові. Для цього необхідно 
перш до все, щоб вони жили в розумовій праці школярів, в духовному житті 
колективу, у взаємовідносинах між учнями, в тому постійному 
безперервному обміні духовними цінностями, без яких не можна уявити 
повноцінний інтелектуальний, моральний, емоційний розвиток. 

Знання, за Сухомлинським, – це багатогранне, ідейне та емоційно багате 
життя особистості. Пізнаючи і знаючи, людина вчиться співчувати, 
ненавидіти, переживати.  
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