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НОВАТОРСЬКІ ІДЕЇ ПЕДАГОГА СУХОМЛИНСЬКОГО 

 
Василь Олександрович Сухомлинський вчив педагогів створювати 

організовану систему впливів на вихованців, яка сприяє всебічному роз-
витку дитини, побудована на принципах гуманізму. Він підкреслював, що 
«педагогічний ефект кожного впливу на особистість залежить від того, 
наскільки продумані, цілеспрямовані, ефективні інші засоби впливу». Ме-
тодика гуманістичного виховання у Василя Сухомлинського являє собою 
систему органічно поєднаних різноманітних способів, методів, прийомів 
впливу на вихованців, що реалізувались засобами майстерного спілкування 
вчителя з учнями. У Павлиської середній школі, яку ще за життя педагога 
(1948-1970 рр.) називали школою-лабораторією педагогічної думки і прак-
тики виховання, поступово створювалась та відшліфовувалася струнка ме-
тодика гуманістичного виховання, що містить такі найголовніші методи: 

– Виховання словом: роз’яснення вчителем моральних понять, 
цінностей, норм, правил гуманної поведінки; етичні бесіди; сло-
весне виявлення довіри і недовіри; навіювання; переконання, 
роздуми; створення казкових образів гуманної поведінки і 
взаємовідносин тощо. 

– Виховання прикладом: відношення до людей, навколишнього 
світу, природи, України, людства. 

– Система методів організації діяльності і формування досвіду 
гуманної поведінки дітей: вправлення (добрі справи); організація 
спеціальних педагогічних ситуацій; доручення; спонукання до 
творчо корисної діяльності; створення ситуації успіху тощо. 

– Стимулювання й оцінювання вчинків, поведінки, діяльності: по-
хвала, заохочення, примус, осудження, недовіра, нагляд, заборо-
на, обмеження. 

– Самовиховання, саморозвиток учнів як вершина, мета виховання. 
Одну з мудрих педагогічних статей Сухомлинський назвав «Не 

бійтесь бути ласкавими». У ній він з болем відмічав, що дуже часто в сім’ї 
та школі звучить неласкаве, байдуже, часом – грубе слово, що ранить душу 
дитини, робить її байдужою до будь-якого прояву людяності. Підвищений 
тон голосу у спілкуванні з дітьми створює нервову напругу, виснажує нер-
ви. Діти можуть звикнути до цього. Тоді у дитини притупляються почуття, 
зникає сердечна чутливість, а сам педагог назавжди втрачає ті 
найважливіші нюанси, тони, півтони емоційної чуттєвості, які саме і роб-
лять людину Людиною. 



Для сучасного педагога мають велику цінність методичні поради ве-
ликого педагога щодо шляхів виховання гуманістичної культури дітей, пі-
длітків, напрямів практичної естетичної роботи з учнями, формування ду-
ховного світу людини. Ідеалом учителя сучасної школи повинен бути той 
взірець вихователя, яким був сам В. Сухомлинський і якого він бачив у 
своїх мріях. Головними рисами такого вихователя – гуманіста є : 

1. Мудрі любов і влада педагога над розумом і душею дитини. 
2. Багатство думки, висока загальна культура. 
3. Спільні з дитиною погляди на життя, людину як найвищу цін-
ність. 

4. Здатність зцілення душевних ран дитини. 
5. Ніжне, ласкаве ставлення до дитини. 
«Вчительська професія, – писав В.Сухомлинський, – це людинознав-

ство, постійне, те, що ніколи не припиняється, проникнення у складний 
духовний світ людини. Чудова риса – постійно відкривати в людині нове, 
дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення – один із тих 
корінь, які живлять покликання до педагогічної праці».  
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