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ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ТВОРЧОСТІ 

СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

На сучасному етапі модернізація освіти є невід’ємною частиною змін 

у більшості країн. Згідно з Концепцією «Нової української школи», метою 

повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, 

здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності [2]. Таким чином стає зрозуміло, що без 

висококваліфікованого сучасного вчителя розв’язати завдання 

удосконалення й модернізації освіти неможливо. 

Імена визначних педагогів минулого, їхні погляди і праці мають 

провідне значення для освіти в усі часи. Серед них важливе місце 

належить В.  Сухомлинському. 

Вивченням особистості та діяльності вчителя займались такі 

українські педагоги, як Ф. Гоноболін, І. Зязюн , Н. Кузьміна, О. Мороз, 

Д. Ніколенко, В. Сластьонін та інші. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського 

стали об’єктом наукових досліджень таких науковців, як М. Антонець, 

Н. Безлюдна, І. Бех, Л. Бондар, В. Деркач, Н. Дічек, І. Зязюн, В. Кравцов, 

М. Левківський, Л. Милков, І. Остапйовський, О. Рідкоус, М. Сметанський 

та ін. 

Образ ідеального педагога у творчості В. Сухомлинського ще 

недостатньо досліджений, що і зумовило вибір даної теми. 

Метою дослідження є висвітлення образу ідеального учителя у 

творчості В. Сухомлинського. 

Більшість праць В. Сухомлинського присвячено педагогічній 

професії, серед них: «Сто порад учителеві», «Серце віддаю дітям», 

«Народження громадянина», «Як виховати справжню людину», «Розмова з 

молодим директором школи», «Павлиська середня школа» та інші. 

Видатний педагог узагальнив основні вимоги для цілісної моделі 

особистості вчителя. Так, перша порада із «Ста порад учителеві» 

стосується проблеми «Що таке покликання до праці вчителя? Як воно 
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формується?». За цією роботою ми можемо виокремити основні якості 

педагога: 

1.  «Учительська професія – це людинознавство, постійне 

проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не 

припиняється» [4, c. 124]. 

2. «Наріжний камінь педагогічного покликання – це глибока віра в 

можливість успішного виховання кожної дитини» [4, c. 124]. 

3. «Вам не бути вихователем, якщо у вас будуть нескінченні 

конфлікти з дітьми» [4, c. 124]. 

4. «Є ще одна риса, без якої, по-моєму, неможливе педагогічне 

покликання. Я б назвав цю рису гармонією серця й розуму» [4, 

c. 125]. 

Звернімось до терміну «образ». Згідно з тлумачним словником він 

означає «тип, узагальнений характер, створений письменником, митцем» 

[1, с. 1021]. Узагальнивши власний досвід В. Сухомлинський вперше 

використовує на позначення образу ідеального, тобто «досконалого, 

відмінного, чудового» [1, с. 625] вчителя такі терміни, як «справжній 

учитель», «справжній вихователь», «справжній педагог», та, зрештою, 

«хороший учитель». 

У праці «Як виховати справжню людину» від подає 4 характеристики 

«хорошого учителя». 

По-перше, він відзначає, що ідеальний вчитель «любить дітей, 

знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може 

стати доброю людиною, вміє дружити з дітьми, бере близько до серця 

дитячі радощі і прикрощі, знає душу дитини, ніколи не забуває, що й сам 

він був дитиною» [3, c. 165]. Так як процес навчання – це, перш за все, 

стосунки між людьми. Тому на першому плані він виділяє гуманізм, адже 

ставлення до навчання зумовлене ставленням учителя до учня, 

мікроклімату у класі. 

По-друге, «хороший вчитель» є людиною, «що добре знає науку, на 

основі якої побудований предмет, котрий він викладає, закохана в цю 

науку, знає її горизонт найновіші відкриття, дослідження, досягнення» [3, 

c. 167]. Педагог має не лише ідеально знати свій предмет на сучасному 

етапі його досліджень, він має розвиватись у науковому напрямі, залучати 

до цього дітей. В. Сухомлинський підкреслював важливість 

інтелектуального багатства вчителя, який передає школярам не тільки 

наявні знання, але й пробуджує думку про знання, жадобу пізнання. У 

такій атмосфері учневі хочеться знати набагато більше, ніж він засвоїв на 

уроці. 
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По-третє, він є людиною, «яка знає психологію і педагогіку, розуміє і 

відчуває, що без знання науки про виховання працювати з дітьми 

неможливо» [3, c. 168]. Основою педагогічної майстерності є професійна 

компетентність. Знання вчителя не обмежені предметом, який він 

викладає, його праця звернена також – до учнів, психологію яких мусить 

добре знати. 

Четвертою характеристикою «хорошого учителя» є саме всебічна 

розвиненість. Адже він має бути людиною, яка «досконало володіє 

вміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстром своєї справи» [3, 

c. 169].У школі вчитель має бути відкритим і готовим до будь-якої робити, 

вчити цьому дітей. 

Таким чином стає зрозумілим, що спадщина В. Сухомлинського має 

колосальне значення для модернізації освіти, яка передбачає також і зміни 

у погляді на сучасного вчителя. У системі педагогічних поглядів 

В. Сухомлинського, в усіх його творчих шуканнях вагоме місце він 

відводить «хорошому учителеві». Головними характеристиками якого він 

вважає: любов до дитини, високі знання свого предмета, здатність до 

емпатії, психологізм, а також всебічна розвиненість. Саме такими 

якостями має характеризуватись ідеальний вчитель. 
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