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Українська педагогіка багата славними іменами. Серед них, віддаю-

чи данину щирої поваги, ми називаємо ім’я Василя Олександровича Сухо-
млинського – справді народного вчителя. Своє благородне серце, сили і 
знання, педагогічне обдарування він віддав дітям, молоді, школі. Поклика-
ній стати могутнім знаряддям виховання людської особистості. 

Творча спадщина В. О. Сухомлинського вражає своєю багатогранні-
стю. Важко, мабуть, назвати питання, що хвилювало педагогів та громад-
ськість і не було б предметом пильної уваги Василя Олександровича. Його 
характеризувало надзвичайно чуйне ставлення до вимог сучасності, пос-
тійне урахування перспектив соціального і наукового прогресу, вміння ак-
туалізувати й майстерно використати найкращі здобутки минулого стосов-
но завдань виховання. 

Серед факторів, що зумовлюють життєвість науково-педагогічних 
концепцій В. О. Сухомлинського, – послідовне обстоювання «справжньої 
педагогічної творчості», рішуче заперечення будь-яких проявів формаліз-
му в навчально-виховній роботі. Він гостро виступав проти намагань як-
найбільше «охоплювати» учнів різноманітним заходами, проти «словесно-
го ентузіазму», декларування гучних зобов’язань, що не підкріплюються 
конкретними справами. 

Багато теплих, зворушливих слів присвятив Василь Олександрович 
учителеві. З глибокою повагою він говорив про складність професії вчите-
ля-людинознавця, об’єктом праці якого є найтонші сфери духовного життя 
особистості в процесі її формування. 

До тих, хто вирішив присвятити своє життя почесній, але складній 
педагогічній діяльності, В. О. Сухомлинський ставив високі вимоги. Вони 
повинні діставати радість від спілкування з іншими людьми, прагнути від-
кривати в людині нове і бачити її в процесі становлення, вірити в людину, 
у добрі начала в ній, бути терпеливими і витриманими, чуйними, вміти ко-
нтролювати свої емоції, поєднувати сердечність з мудрістю, відчувати, чим 
живе, про що думає, з чого радіє і чим засмучується вихованець. 

Отже, видатний педагог фактично накреслив професіограму вчителя, 
що має бути взірцем для молоді, яка обирає педагогічну професію. Він по-



стійно наголошував на важливості наближення роботи вчителя до дослід-
ницької. Головне не застигнути на одному місці, йти в ногу з життям, з ро-
звитком науки, невпинно збагачувати себе знаннями. «Якщо вчитель хоч 
на один день спиниться в своєму інтелектуальному зростанні, він переста-
не бути світочем знання і для своїх вихованців, і для дорослих трудівни-
ків» [2, 121]. Чудова ерудиція самого Василя Олександровича є тим ідеа-
лом, до якого повинен прагнути кожен педагог. 

Слова та праці відомого педагога не втратили свого значення і в наші 
дні. І ми, сучасники великого педагога, повинні зробити все, щоб наступні 
покоління вчителів, вихователів, наша громадськість добре знали, як жив і 
працював В. О. Сухомлинський, повинні втілювати в життя його мудрі пе-
дагогічні настанови. 
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