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ЗАСТОСУВАННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ В ШКОЛІ 
 
На сучасному етапі розбудови національної освіти України найсут-

тєвішими є питання, пов’язані з визначенням методологічних орієнтирів, 
педагогічних принципів організації навчання й виховання молоді. У таких 
умовах великого значення набувають педагогічні ідеї 
В.О.Сухомлинського, що знайшли практичну апробацію, підтвердивши 
свою життєздатність та ефективність. 

Суть методичної системи В.О.Сухомлинського полягає в правильно-
му виборі типу уроку, в застосуванні нових типів уроків («уроки мислен-
ня», «уроки розвитку мовлення»), у визнанні критеріїв ефективності уроку 
(залучення до продуктивної праці всіх учнів, забезпечення єдності навчан-
ня й виховання, раціональна витрата часу на перевірку вивченого, встанов-
лення зворотного зв’язку між учнями та вчителем у процесі викладу (пояс-
нення) нового матеріалу, засвоєння учнями так званих «вузлів знань», сис-
тематичне проведення словникової роботи). 

В.О.Сухомлинський був твердо переконаний, що для дітей 
шкільного віку цілісним і різноманітним є зміст «найпрекраснішої у світі 
книги – книги природи». Природне довкілля є «вічним джерелом дитячого 
розуму». Природа рідного краю з її безмежним і невичерпним багатством 
явищ, з величною, дивовижною і мінливою красою найкращим чином 
забезпечує вікові потреби дітей в конкретних образах: живих барвах, яск-
равих і трепетних звуках, фантастичних істотах. У процесі пізнання живої 
природи словом, поняттям позначаються не лише предмети і явища, а й 
аромат квітів, пахощі землі, музика квітів і зелений шум лісів, краса 
кольорів веселки та небесної блакиті, тобто вся палітра емоційно-
естетичного сприймання світу. 

Значення живої природи рідного краю як ефективного розвивального 
змісту є важливим не тільки для «тугодумів», але й для кожної дитини, яка 
нормально розвивається. В.О.Сухомлинський закликає педагогічну 
громадськість не пропустити сензитивний період розвитку школярів і 
обов’язково ввести кожну дитину у світ природи – «світ дитинства думки», 
«школу дитячого мислення». «У природі закладені в доступній для дитини 
формі прості і разом з тим дуже складні речі, предмети, факти, явища, 
залежності, закономірності, інформацію про які нічим не можна замінити, 



тому що вона відповідає саме світу дитячої природи, тому що інформація 
про ці речі, предмети є тим світом, в який входить сама дитина, в цьому 
світі – першоджерело її уявлень, понять, думок, узагальнень, суджень» [4, 
с.39]. 

Іншою визначальною рисою змісту розвивального навчання за 
В.О.Сухомлинським є його не лише інформаційне, емоційне, корекційне, 
але й діагностичне спрямування. Вчений розробляв такі педагогічні умови, 
які забезпечували зростання швидкості переключення думки з одного 
об’єкта на інший: «Від швидкості переключення думки залежить здатність 
осмислювати об’єкт пізнання,» – підкреслював він [3, с.239]. 

При відвідуванні уроків з метою контролю якості їх проведення, під 
час аналізу результатів відвідування В.О. Сухомлинський звертав увагу на 
те, як працює кожна дитина зокрема, чи заохочуються учні до самостійної 
розумової праці.  

Оцінюючи важливу роль відповідності характеру праці можливостям 
школярів. В.О.Сухомлинський на основі багаторічних спостережень 
прийшов до висновку про те, що сили і можливості дітей значно зростуть, 
якщо вони здійснюють цікавий задум в ході тривалої діяльності, а не вико-
нують лише короткочасні розрізнені операції. 

В.О.Сухомлинський стверджував: «Якщо світ інтелектуальних інте-
ресів людини, яку ми називаємо школярем, обмежується підготовкою до 
уроків, якщо, крім обов’язкових занять, нічого немає, якщо сфера інтелек-
туального життя втискується лише в навчання і не включає себе творчої 
праці – школа стає для людини дуже непривабливим, похмурим місцем, а 
навчання – важкою, набридлою, одноманітною справою. Лише в тому ви-
падку, коли в школі джерелом б’є багатогранне духовне життя, оволодіння 
знаннями стає справою бажаною, привабливою, воно не припиняється і пі-
сля закінчення школи, продовжується в роки праці» [1, c.84]. 

В умовах сільської школи В. О Сухомлинський довів можливість ор-
ганізації такої системи розвивального навчання засобами праці, яку можна 
назвати оптимальною, загальноприйнятою для масової практики в 
розв’язанні проблеми розвитку конструктивно-технічних і конструктивно-
художніх умінь 

В.О.Сухомлинського писав: «...за моєю порадою визначили коло 
природних явищ і пов’язаних з ними видів сільськогосподарської праці, які 
– найдоцільніше використовували для розвитку мислення і мови навесні, 
влітку, восени, взимку» [2, c.42]. 

Отже, ідея розвитку особистості школярів ґрунтується на глибокій 
психолого–педагогічній основі. Одним із невикористаних джерел релізації 
ідей розвивального навчання за В О Сухомлинським є широке залучення в 
навчально-виховний процес національної культури, мистецтва, як універ-
сальної мови людського спілкування, як засобу комплексного впливу на 
учнів, засобу створення естетично – розвивального середовища життєдія-



льності учнів. 
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