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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
Особливе місце в історії української педагогічної науки належить 

В.О.Сухомлинському, ім’я якого відоме не тільки в нашій державі, а й дале-
ко за її межами. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського багатогранна 
різнопланова, в ній – чимало відповідей на питання, які стосуються пробле-
ми формування особистості [4]. На думку вченого, чи не найважливіша 
якість справжнього вихователя – знання духовного світу дітей. Педагог за-
значає, що немає дитини абстрактної. Кожна унікальний світ, який потребує 
від вихователя розуміння і нестандартного педагогічного підходу. «Знати 
дитину – це та найголовніша точка, де стикаються теорія і практика педаго-
гіки, де сходяться всі нитки педагогічного керівництва колективом» [1].  

Протягом усього життя людини чуттєве сприймання – головний ка-
нал, який впливає на її внутрішній світ, духовний розвиток. Тому педагог 
вчив дітей помічати найменші, найтонші зміни в природі.  

Із спостережень не тільки черпаються знання, завдяки спостережен-
ням вони застосовуються як інструмент у праці. Якщо повторення – мати 
навчання, то спостереження – мати осмислення й запам’ятовування знань.  

Розвиток органів чуття і сприймання безпосередньо залежить від 
рівня розвитку уваги школяра. Для багатьох учителів, а особливо початко-
вих класів, питання виховання і розвитку уваги – одне з найскладніших у 
педагогічній практиці. Керування увагою – одна з найтонших і ще 
малодосліджених сфер педагогічної праці. Щоб впливати на увагу, треба 
глибоко знати психіку дітей, їх вікові особливості. Чим активніша думка в 
процесі сприймання навчального матеріалу, тим легше учневі навчатися. 
Увага, підготовлена читанням, – одна з найголовніших умов полегшення 
розумової праці.  

Загальновідомо, що інтерес до предмета й увага учнів збільшуються 
засобами унаочнення. Унаочнення на уроці потрібне для того, щоб на пев-
ному етапі пізнання діти відволікалися від образу, прийшли до 
узагальнюючої істини, закономірності. 

Застосування засобів унаочнення потребує великої науково-
педагогічної підготовленості вчителя, знання психології дитини, процесу 
оволодіння знаннями. Унаочнення – це загальний принцип розумової праці 
маленьких школярів; це – сила, яка розвиває уважність, мислення.  

Особлива роль у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського серед 
усіх пізнавальних процесів належить мисленню і мові. Урок мислення — 



це і живе, безпосереднє сприймання образів, картин, явищ, предметів нав-
колишнього світу, і логічний аналіз, здобування знань, розумові вправи, 
з’ясування причин і наслідків.  

Вчити мислити, розвивати мислення – означає розвивати в дитини 
обидві розумові сфери: образну та логіко-аналітичну. Василь Олександро-
вич радить учителям, які працюватимуть з першим класом: протягом року 
здійсніть двадцять – тридцять мандрівок у природу, де діти захоплювати-
муться, переживатимуть почуття подиву перед її красою і водночас мисли-
тимуть, аналізуватимуть. 

Особливу увагу в розвитку мислення В.О.Сухомлинський надавав 
також музиці і казці.  

У «Школі радості» для виховання культури мислення учнів значне 
місце відводилося шахам. Гра в шахи дисциплінує мислення, виховує 
зосередженість і розвиває пам’ять. Вона має ввійти в життя початкової школи 
як один із елементів розумової культури, радив В.О.Сухомлинський.  

Природа, як основний засіб інтелектуального і духовного розвитку 
дитини, займає особливе місце в педагогічній спадщині видатного педаго-
га. Вона виховує в душі дитини здатність відчувати, сприймати тонкощі, 
відтінки речей, явиш, порухи серця. Музика, мелодія, краса музичних 
звуків – важливий засіб морального і розумового виховання людини.  

Отже, музика, пісня, природа, казка, слово – це та доріжка, йдучи 
якою дитина розвиває свої духовні й інтелектуальні сили. 
В.О.Сухомлинський зазначає, що коли ви хочете бути справжнім вихова-
телем, відкрийте людську красу передусім у самому собі. Діти, підлітки 
мають розуміти, відчувати її у повсякденній праці вихователя, вловлювати 
у звичайних словах свого наставника. 
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