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Сухомлинського 
Теоретична, літературно-педагогічна творчість і практична діяльність 

видатного українського педагога В.О.Сухомлинського ввійшла до історії 

вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою, його педагогічні, 

публіцистичні і літературні праці та учительський досвід значно вплинули на 

практичну діяльність школи, збагатили педагогіку України новими 

положеннями і думками. 

В.Сухомлинський – автор низки педагогічних праць: “Серце віддаю 

дітям”, “Народження громадянина”, “Як виховати справжню людину”, 

“Павлиська середня школа”, “Сто порад учителеві”, “Батьківська педагогіка” та 

ін. Загалом він написав 41 монографію, понад 600 наукових статей. 

Твори В.О.Сухомлинського відомі у виданнях різними мовами народів 

світу від болгарської до японської; його спадщина розглядається (вивчається) в 

провідних університетах і педагогічних інститутах Європи, окремі статті і 

уривки фундаментальних праць друкуються в педагогічних журналах Польщі, 

Німеччини, Чехії, Словаччини, Румунії, Австрії, Іспанії, Фінляндії та інших 

країнах. 

У педагогічній спадщині Сухомлинського провідне місце займає ідея 

гуманізму, людяності і доброчинності. Педагог переконливо стверджує, що 

виховання гуманізму, людяності повинно стати одним із завдань діяльності 

школи і вчителя і здійснюватися через творення людям добра. В центр 

виховного процесу Сухомлинський поставив особистість. Основою його 

концепції є повага і довіра до дитини, визнання її унікальності та права на 

власний вибір. Найголовнішим, найглибшим і найміцнішим надійним каменем 

педагогічної системи Сухомлинського, є виховання у кожного вихованця 

поваги до самого себе. Він вважав, що до того часу, поки є самоповага, існує й 

школа. Коли зникає повага до себе – немає школи, немає ні особистості, ні 

колективу, одухотворених благородними цілями, а є випадкове збіговисько. На 



його думку, повага до людської гідності і виховання самоповаги є сферою 

педагогічної творчості і великого інтелекту педагога. 

Головна мета виховання – всебічний розвиток особистості. Важливим 

напрямом всебічного розвитку особистості є розумове виховання, яке потрібне 

людині не тільки для праці, а й для повноцінного духовного життя. Тому в 

процесі навчання діте й треба спонукати до самостійної пізнавальної діяльності, 

до самоосвіти. Цю роботу слід починати з малих літ, формуючи в дітей 

допитливість. Вважав, що навчання не повинно бути для дитини тягарем, а 

повинно бути радісною працею. Його творчі знахідки щодо навчання: “школа 

під відкритим небом”, уроки мислення на природі, кімната думки, культ книги, 

свято казки та ін., апробовані в практичній діяльності Павлиської школи, стали 

надбанням учительства. 

Духовне життя школи і її вихованців не повинні обмежуватися, 

вичерпуватися самими успіхами в оволодінні навчальною програмою. Для того, 

щоб сформувати культуру бажань необхідно, вважав Сухомлинський, навчити 

школярів азбуці моральної культури. У праці “Як виховати справжню людину” 

подається моральний ідеал, який увібрав у себе найкращі риси менталітету 

українського народу. У ній розкриваються конкретні принципи, істини, 

повчання, настанови, рекомендації тощо. Подаються вони у вигляді правил, 

законів, що складають азбуку моральної культури. У ній розкривається зміст і 

методика роботи з виховання у дітей любові до Батьківщини і громадянства, 

ставлення до людей і обов’язку перед ними, ставлення до батьків, рідних, 

близьких, розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих моральних 

якостей і норм поведінки тощо. 

Значне місце в педагогічній системі В.Сухомлинського відведено 

проблемам трудового виховання школярів. На його думку, учні мають брати 

участь у найрізноманітніших видах праці: навчальній, продуктивній, ручній, 

механічній, індивідуальній, колективній, у майстернях і в полі. 

Важливу роль Сухомлинський відводить естетичному вихованню 

підростаючого покоління, вихованню красою. Він пропонує використовувати 



красу природи, красу слова, музики і живопису. Педагог має не тільки навчити 

дитину знати і розуміти мистецтво, а й сформувати в неї потребу милуватися 

природою і творами мистецтва, навчити творити прекрасне, насолоджуватися 

прекрасним, створеним власними руками. Відстоював необхідність естетичного 

виховання природою, яку вважав невичерпним джерелом дитячої думки, а 

спостереження в природі – школою дитячого мислення. 

Виховання дітей 6-10 років Сухомлинський називав “школою 

сердечності”. Він радив педагогам і батькам вчити дітей добру, любові, 

милосердю. Для цього треба, щоб діти постійно бачили гуманістичний зміст 

вчинків і поведінки тих, хто їх оточує: рідних, близьких, вчителів, дорослих. 

Дитина не повинна виростати байдужою, черствою, нечулою, вона має зростати 

у постійному піклуванні про оточуючий світ рослин, тварин, людей, доглядати і 

допомагати їм. 

Значної уваги Сухомлинський надавав проблемі дитячого колективу. 

Найголовнішим принципом життя виховуючого колективу проголосив 

розвиток гуманістичних взаємин між дітьми, створення здорової духовної 

спільності разом з повагою до кожної особистості. Найголовніше в 

колективістському вихованні вбачав у взаємному духовному збагаченні дітей, 

турботі про кожного члена колективу. 

До особи вчителя Сухомлинський ставив підвищені вимоги, вважаючи 

цю професію людинознавством: досконале знання свого предмета, глибока 

любов до нього в поєднанні з любов’ю до дитини, уміння управляти її розумом 

і почуттями, виховувати в дітях доброту, людяність, сердечність, готовність 

прийти на допомогу та ін. 

 


