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Особливе місце в історії української педагогічної науки належить 

В.О.Сухомлинському, ім’я якого відоме не тільки в нашій державі, а й да-
леко за її межами. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського багатогран-
на й різнопланова, в ній − чимало відповідей на запитання, які стосуються 
проблем формування особистості. 

Розкриваючи особливості формування всебічно розвиненої особис-
тості, вчений розкрив наступну педагогічну закономірність: між виховни-
ми впливами існують десятки, сотні, тисячі залежностей і зумовленості 
враховуються та реалізуються на практиці. 

Серед шляхів «засобів формування всебічно розвиненої особистості 
у школі» педагог вирізняв: навчання, рідну природу, працю, слово, тради-
ції, експериментування, багате духовне життя вихованців. За словами вче-
ного, школа стає осередком культури, якщо в ній панують культ Матері, 
Батьківщини, Людини, культ Слова. Саме за цих умов і можливе форму-
вання юного громадянина. Суттєвим є те, що у системі В.Сухомлинського 
дитина наділялася значною автономією. Але вчений, розуміючи різницю в 
рівнях задатків і здібностей дітей, продовжував розвиток стилю взаємин і 
підсумовував, що саме у сфері формування моралі, поведінки школярів 
мають рівні можливості для свого гуманного, морального зростання, і саме 
тут створюється рівне становище для розвитку всіх. 

Загалом, виховання гуманності, на думку педагога, починається з ви-
ховання любові до всього живого, до матері, до бабусі, рідних. «Той, хто 
вміє любити матір, − писав педагог, − буде любити і батьківщину і людст-
во» [1,105]. У книгах «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина» 
педагог розкриває конкретні форми становлення гуманної поведінки дітей. 
«Повноцінне навчання, − писав В.Сухомлинський, − тобто навчання, яке 
розвиває розумові сили і здібності, було б неможливим, якби не спеціальна 
спрямованість, скерованість навчання − розвивати розум, виховувати ро-
зумну людину навіть за умови відносної незалежності і розумового розви-
тку, творчих сил, розуму від обсягу знань». [1, 174] 

У роботах «Павлиська середня школа», «Серце віддаю дітям», «Сто 
порад вчителеві», «Духовний світ школяра», та «Проблеми виховання все-
бічно розвиненої особистості» вчений виділив певні положення та засоби 
реалізації ідей розвивального навчання. Він одним з перших в теорії педа-



гогіки розробив систему вмінь учнів початкової школи, яка передбачала: 
розвиток сенсорних вмінь; збереження пріоритетності рідної мови; здат-
ність до етичної оцінки навчального матеріалу;оволодіння міжпредметни-
ми вміннями читання й осмислення матеріалу; творчості. 

Новаторським є погляд В.Сухомлинського на оцінку знань учнів. У 
молодших класах, на думку вченого, оцінки слід замінити словесною ар-
гументацією вчителя щодо здатності учня до розвитку притаманної йому 
розумової якості. Тому вчитель має насамперед помітити просування, 
оскільки негативна оцінка травмує душу дитини. Отже, оцінювати варто не 
самі знання, не старанність, а прогресивне зростання певної інтелектуаль-
ної дії (чи якості) учня. 

Важливим аспектом розвивального навчання є стимулювання інтеле-
ктуальних почуттів та пізнавальних інтересів учнів. З цією метою педагог 
широко використовував надбання національної культури − казки, буваль-
щини, різні легенди, пісні, загадки, а також засоби самонавчання та само-
пізнання. У такий спосіб пізнавальний інтерес стає засобом самореалізації, 
самоствердження особистості учня у співробітництві з вчителями та рове-
сниками. Підтвердженням цього є дані, наведені педагогом у книзі «Пав-
лиська школа», з яких видно, що число тих, що вступали до вищих навча-
льних закладів після навчання у Павлиші, перевищувала загальносоюзний 
рівень вдвічі. 

У роботі «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості» 
В.О.Сухомлинський пише: «Праця і тільки праця − основа всебічного роз-
витку особистості. Не може бути й мови про всебічний розвиток, якщо лю-
дина не пізнала радості праці» [1, 198]. 

У сучасних умовах державотворення в Україні зростає роль гуманіс-
тичного виховання підростаючого покоління. Велика роль у цьому процесі 
належить вчителеві, адже школа й учителі повинні формувати особистість 
відповідно до вимог сьогодення. «Учительська професія − це людинознав-
ство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи 
не припиняється» [2, 190]. 

Проблема виховання моральних цінностей засобами слова, на думку 
В.О.Сухомлинського, − одна з найскладніших і найгостріших проблем, над 
якими треба попрацювати і в теоретичному, і в практичному планах, адже 
слово вчителя, як інструмент впливу на душу вихованця, нічим не замінити. 

На його погляд, тонкість внутрішнього світу людини, благородство 
морально-емоційних стосунків не утвердити без високої культури словесно-
го виховання. Багаторічний досвід Василя Олександровича переконує в то-
му, що слово вчителя пробуджує у малої дитини, а потім і в підлітка, юнака, 
дівчини відчуття людини − глибоке переживання того, що поруч із нами 
завжди є людина зі своїми радощами, печалями, запитаннями, потребами. 

Слово педагога, який має високу педагогічну культуру, вважав 
В.О.Сухомлинський, утверджує атмосферу довір’я, щиросердності, спіль-



ності. У розмові педагога та учнів утверджується єдність поглядів на добро 
і зло, на моральні цінності; така розмова зближує вихователя з вихованця-
ми, а будь-яка спроба увійти в їхній духовний світ хитрощами не досягне 
бажаних результатів, є антипедагогічною. 

У монографії «Духовний світ школяра» В.О.Сухомлинський на ґрун-
товному фактичному матеріалі розглянув і проаналізував процес інтелек-
туального, морального, естетичного формування людини в роки її дитинс-
тва та ранньої юності, переконливо розкрив психологію хлопчиків і дівча-
ток різного віку та життєвих доль, особливості розвитку їхнього сприйнят-
тя, мислення, почуттів, інтересів, прагнень, вольових процесів. 

Особливу увагу в розвитку мислення В.О.Сухомлинський надавав 
також музиці і казці. Музика − могутнє джерело думки. Без музичного ви-
ховання неможливий повноцінний розвиток дитини. Першоджерелом му-
зики є не тільки навколишній світ, а й сама людина, її духовний світ, мис-
лення і мова. Багаторічний досвід переконав В.О.Сухомлинського в тому, 
що естетичні, моральні та інтелектуальні почуття, які народжуються в ду-
ші дитини під враженням казки, стимулюють потік думки, який пробуджує 
до активної діяльності мозок, живить мислення. Без живої, яскравої казки, 
що оволоділа свідомістю й почуттям дитини, неможливо уявити дитячого 
мислення і мови. 

Поетичне слово − це прекрасна школа емоційного і життя, в якій діти 
осягають мову почуттів, завдяки поезії пам’ять дитини стає гнучкішою, 
рухливішою, вона − незамінний і психилогічний засіб формування і розви-
тку емоційної пам’яті. Отже, музика, пісня, природа, казка, слово − це та 
доріжка, йдучи якою дитина розвиває свої духовні й інтелектуальні сили. 
В.О.Сухомлинський зазначав, що коли ви хочете бути справжнім вихова-
телем, відкривайте людську красу передусім у самому собі.  

Ми глибоко переконані в тому, що педагогічна спадщина 
В.О.Сухомлинського як цілюща вода життєдайної невмирущої криниці 
сприяє і активно сприятиме становленню і розвитку школи України як 
«духовної колиски народу», з дбайливо створеним виховуючим середови-
щем, де дитина відшукає відповіді на питання, що її хвилюють, навчиться 
пізнавати істину, навчиться жити. 
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