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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

6. Конспект лекцій з дисципліни; 

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань із 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

8. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

10.  Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

11.  Методичні рекомендації та розробки викладача; 

12.  Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

13.  Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

14.  Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

 

Загальнопредметні компетентності 

 – Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення; 

 – Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову 

мову; 

 – Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності; 

 – Здатність до оволодіння педагогічною майстерністю; 

 – Здатність до усвідомлення соціальної значущості майбутньої професії – 

педагога, володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності в ЗНЗ; 

 – Здатність усвідомлювати культурологічні основи сімейних, соціальних, 

суспільних явищ і традицій; 

 – Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, застосування 

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, національно-

державного і особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя. 

Фахові: 

 – Готовність до реалізації набутих знань в практичній діяльності; 

 – Готовність до здійснення виховних функцій в початковій школі на 

репродуктивному та творчому рівнях; 

 – Здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; узагальнювати і критично 

оцінювати історичні та наукові факти, аналізувати й узагальнювати історичні 

та інші події, явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між 

ними; 

 – Здатність усвідомлювати соціальну значущість майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі 

початкової освіти; 



 – Здатність до розробки та реалізації соціальних технологій, які враховують 

особливості сучасного поєднання глобального, національного і 

регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства; 

 – Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, 

сприяти полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу; 

 – Здатність враховувати в процесі здійснення навчально-виховної 

діяльності особливості дітей і педагогічних працівників, особливо тих, які 

потребують допомоги та захисту; 

 – Здатність до проведення ділових ігор, культурного дозвілля, 

національних свят, фольклорних дійств. 
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Педагогіка 

В.О.Сухомлинського» складена Дрозд О.В. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010102 – Початкова 

освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічна спадщина 

видатного українського педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського, його 

погляди на навчально-педагогічний процес, діяльність вчителя, взаємодію 

між школою та родиною; шляхи впровадження ідей Сухомлинського у 

сучасну навчально-виховну практику. 

Міждисциплінарні зв’язки: в процесі знайомства з дисципліною 

відбуваються міждисциплінарні зв’язки з історією педагогіки, психологією, 

літературою, дидактикою, історією української культури, історією України, 

теорією виховання. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів із 

педагогічним доробком В.О. Сухомлинського, з його поглядами на 

педагогічний процес, з методами, прийомами, формами роботи, які не 

втратили актуальності й практичної значущості та можуть бути 

використані майбутніми педагогами в їхній педагогічній діяльності.  

Завдання курсу: 

 – розширити уявлення студентів педагогічної спеціальності про непересічну 

та унікальну особистість Василя Сухомлинського, його педагогічну 

спадщину, педагогічну майстерність; 

 – вчити студентів застосовувати ідеї та поради В. Сухомлинського у 

конкретних практичних ситуаціях; 

 – оволодіти навичками компаративного аналізу передового педагогічного 

досвіду; 

 – формувати практичні вміння, що забезпечують креативність, критичне 

мислення та ініціативу в різних видах діяльності; 

 – розвинути вміння працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну 

спадщину, оперувати поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та 

демократичні засади педагогіки В.О.Сухомлинського. 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

– Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, оволодіння 

культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 

– Здатність до оволодіння педагогічною майстерністю; 

– Здатність до усвідомлення соціальної значущості майбутньої професії – 

педагога, володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності в ЗНЗ; 

 – Здатність  усвідомлювати  культурологічні основи сімейних, 

соціальних, суспільних явищ і традицій; 

 – Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, застосування 

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, національно-

державного і особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя. 

ІІ. Фахові:  

      – Готовність до реалізації набутих знань в практичній діяльності; 

      – Готовність до здійснення виховних функцій в початковій школі на 

репродуктивному та творчому рівнях; 

 – Здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; узагальнювати і критично 

оцінювати історичні та наукові факти, аналізувати й узагальнювати історичні 

та інші події, явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між 

ними; 

 – Здатність усвідомлювати соціальну значущість майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі 

початкової освіти. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  



Кредит 1. Універсальність педагогічного новаторства                    

В.О. Сухомлинського. 

Тема 1. Життєвий шлях Василя Сухомлинського. 

Тема 2. В. Сухомлинський – засновник гуманістичної новаторської  

педагогіки. 

Тема 3. Спадщина В.О.Сухомлинського – джерело збагачення сучасної 

педагогічної науки. 

Кредит 2. Дидактика В.О. Сухомлинського. 

 

Тема 1. «Школа радості» В.Сухомлинського. 

Тема 2. Педагогіка добра Василя Сухомлинського. 

Тема 3. Професіоналізм учителя у вимірі гуманної педагогіки Василя 

Сухомлинського. 

 

Кредит 3. Теорія виховання В. Сухомлинського. 

Тема 1. Виховна система Василя Сухомлинського. 

Тема 2. Ідейно-виховна робота Павлиської середньої школи. 

Тема 3. «Батьківська педагогіка» Сухомлинського. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1.  Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – Т.4. – К.: Рад. школа, 1977. 

2.  Сухомлинський В. Людина — найвища цінність // Вибрані твори:У 5 т. — 

К.: Рад. шк., 1977. — Т. 5. — С. 446–472. 

3. Сухомлинський В. Людина неповторна // Вибрані твори: У 5 т. — К.: Рад. 

шк., 1977. — Т. 5. — С. 80–86. 

4. Сухомлинський В. Народження громадянина // Вибрані твори: У 5 т. — К.: 

Рад. шк., 1977.– Т. 3.– С. 283–581. 

5.  Сухомлинський В. Павлиська середня школа // Вибрані твори: У 5 т. — К.: 

Рад. шк., 1977. — Т. 4. — С. 7–390. 

6.  Сухомлинський В. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості 

//  Вибрані твори: У 5 т. — К.: Рад. шк., 1976. — Т. 1. — С. 5–206. 

7.  Сухомлинський В. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: У 5 т. — К.: Рад. 

шк., 1977. — Т. 3. — С. 7–280. 



8.Сухомлинський В. Сто порад учителеві // Вибрані твори: У 5 т. — К.: Рад. 

шк., 1976. — Т. 2. — С. 419–654. 

 

Допоміжна 

1.Антонець М.  Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського [Текст] : монографія / М. Антонець. – 5-те вид., 

доповнене. – К. Четверта хвиля, 2012. – 224 с. 

2.Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського у Павлиші - погляд крізь 

призму часу [Текст] / О. В. Сухомлинська. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 

124 с. 

3. Антонець М. Я. Василь Сухомлинський і сучасність: особистісно 

орієнтована шкільна освіта // Педагогічна газета. — 2001. — № 44 

(листопад). — С. 6. 

4. Красовицький М. В. Сухомлинський і педагогічні концепції заходу // 

Шлях освіти. — 1998. — № 2. — С. 21–24. 

4. Кузь В. Школа В. Сухомлинського — школа нового покоління // 

Початкова школа. — 2002. — № 9. — С. 28–30. 

5. Антонець М. Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній 

спадщині Василя Сухомлинського [Текст] : монографія / М. Антонець. – 6-те 

вид. – К. : Четверта хвиля, 2013. – 224 с. 

6. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 

розробці змісту передшкільної освіти [Електронний ресурс] : монографія / Т. 

М. Степанова, О. С. Соколовська, О. С. Трифонова та ін. ; за заг. ред. Т.М. 

Степанової. – К. : Слово, 2015. 

7. Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О. Сухомлинського 

[Текст] : монографія / за заг. ред. Т.М. Степанової. – К. : Слово, 2016. – 296 с. 

8. В.О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів 

[Текст] : монографія / упоряд. В.О. Сухомлинська, О.Я. Савченко. – Луганськ 

: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 504 с. 

9. Грицай Ю. О. В.О. Сухомлинський про формування 

здоров'язберігаючого освітнього процесу [Текст] : монографія / Ю. О. 

Грицай. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 172 с. 



10.  Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося 

толерантності [Текст] : збірник тез і анотованих матеріалів VII Міжнародної 

науково-практичної конференції та XXI Всеукраїнськиї педагогічних читань. 

– Миколаїв, 2014. – 224 с. 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

6. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, міні 

контрольні роботи, модульні контрольні роботи, диспути, виступи, круглий 

стіл. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів–3  

Галузь знань 

01 Освіта (шифр і назва) 

Варіативна Напрям підготовки  

013 Початкова освіта 

(шифр і назва) 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: наукова 

стаття за творчістю 

В. Сухомлинського  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 1,7 

год. 

самостійної роботи 

студента – 60 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

 12 год.  

Практичні, семінарські 

   18 год.   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год.  

 

Вид контролю: залік 

 

Примітка:Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –  

90 год:  30 год – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33% / 67%). 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: ознайомити студентів із педагогічним доробком 

В.О. Сухомлинського, з його поглядами на педагогічний процес, з методами, 

прийомами, формами роботи, які не втратили актуальності й практичної 

значущості та можуть бути використані майбутніми педагогами в їхній 

педагогічній діяльності. 

Завдання курсу: 

 – розширити уявлення студентів педагогічної спеціальності про непересічну 

і унікальну особистість Василя Сухомлинського, його педагогічну спадщину, 

педагогічну майстерність; 

 – вчити студентів застосовувати ідеї та поради В. Сухомлинського у 

конкретних практичних ситуаціях; 

 – оволодіти навичками компаративного аналізу передового педагогічного 

досвіду; 

 – формувати практичні вміння, що забезпечують креативність, критичне 

мислення та ініціативу в різних видах діяльності; 

 – розвинути вміння працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну 

спадщину, оперувати поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та 

демократичні засади педагогіки В.О.Сухомлинського. 

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен  

Знати:  

 – принципи гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського; 

– світоглядні концепцій В. Сухомлинського; 

 – педагогічні технології В. Сухомлинського 

 – теоретико-концептуальні підходи В. Сухомлинського 

 – вплив педагогічних думок В. О. Сухомлинського на розвиток 

сучасної освіти; 

 – ключові засади педагогічної системи В.Сухомлинського. 

Уміти: 

 – опрацьовувати першоджерела та періодичні видання; 



 – аналізувати педагогічний досвід В. Сухомлинського, застосовувати 

творчу спадщину видатного учителя; 

            – аналізувати окремі аспекти педагогічної діяльності 

В.Сухомлинського; 

 – перспективи використання ідей В.Сухомлинського в умовах 

розвитку  Нової української школи. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

 

І. Загальнопредметні компетентності: 

– Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, оволодіння 

культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 

– Здатність до оволодіння педагогічною майстерністю; 

– Здатність до усвідомлення соціальної значущості майбутньої професії – 

педагога, володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності в ЗНЗ; 

 – Здатність  усвідомлювати  культурологічні основи сімейних, 

соціальних, суспільних явищ і традицій; 

 – Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, застосування 

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, національно-

державного і особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя. 

 

ІІ Фахові: 

      – Готовність до реалізації набутих знань в практичній діяльності; 

      – Готовність до здійснення виховних функцій в початковій школі на 

репродуктивному та творчому рівнях; 

 – Здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; узагальнювати і критично 

оцінювати історичні та наукові факти, аналізувати й узагальнювати історичні 

та інші події, явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між 

ними; 



 – Здатність усвідомлювати соціальну значущість майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі 

початкової освіти. 

3. Програма навчальної дисципліни 

 Кредит 1. Універсальність педагогічного новаторства   

В.О. Сухомлинського. 

       Тема 1. Життєвий шлях Василя Сухомлинського. Сторінки 

біографії видатного педагога, основні віхи життя. Призначення на 

посаду директора Павлиської середньої школи (1948 р.) і формування 

педагогічного колективу. Спогади учнів і колег про Сухомлинського. 

       Тема 2. В. Сухомлинський – засновник гуманістичної новаторської  

педагогіки. В.О.Сухомлинський видатний педагог-гуманіст ХХ 

століття. «Обережно: дитина» В.О. Сухомлинський про важких дітей. 

Прихована програма школи Василя Сухомлинського. Принцип 

дитиноцентризму В.О. Сухомлинського в реалізації сучасної 

гуманістичної освіти. 

      Тема 3. Спадщина В.О.Сухомлинського – джерело збагачення 

сучасної педагогічної науки. «Серце віддаю дітям» як феномен 

педагогічної прози. Професійний саморозвиток майбутніх учителів. 

Етнопедагогічні ідеї творчості В.О.Сухомлинського. Впровадження 

ідей Сухомлинського у практику роботи освітніх закладів. 

Кредит 2. Дидактика В.О. Сухомлинського. 

Тема 1. «Школа радості» В.Сухомлинського. Компаративний аналіз 

здобутків Вальдорфської школи та «Школи під блакитним небом». 

Потенціал духовності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського. 

Окремі питання розумового виховання учнів. Питання психологічної 

культури уроку. Шляхи забезпечення активної мислительної діяльності 

учнів на уроці. Виховання потреби в знаннях.  

Тема 2. Педагогіка добра Василя Сухомлинського. Розвиток творчої 

особистості дитини на засадах педагогіки добра. Розвиток 

інтелектуальних і творчих здібностей у спадщині В.Сухомлинського. 

Уроки мислення серед природи. 



Тема 3. Професіоналізм учителя у вимірі гуманної педагогіки Василя 

Сухомлинського. «Сто порад учителеві». Секрети педагогічної 

майстерності від В. Сухомлинського. Самоосвіта вчителя як основа 

педагогіки добра В.Сухомлинського. 

       Кредит 3. Теорія виховання В. Сухомлинського. 

Тема 1. Виховна система Василя Сухомлинського. «Десять не можна і 

десять негідних речей». Виховання елементарної моральної культури. 

Естетичне виховання. Трудове виховання. Фізичне виховання й турбота 

про здоров’я школярів. Формування особистості учня. 

Тема 2. Ідейно-виховна робота Павлиської середньої школи. 

«Виховання громадянина у педагогіці Сухомлинського». Шкільні свята 

у виховній практиці Павлиської середньої школи. Про виховання 

совісті. Колектив як важливий чинник впливу на особистість. 

Тема 3. «Батьківська педагогіка» Сухомлинського. Мудрість 

батьківської любові. Робота з батьками. «Листи до доньки». «Листи до 

сина». В.О.Сухомлинський про сімейне виховання. Взаємодія сім’ї і 

школи у контексті ідей В.О.Сухомлинського. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Універсальність педагогічного новаторства   

В.О. Сухомлинського. 

Тема 1. Життєвий шлях Василя 

Сухомлинського. 

10  2   8 

Тема 2. В. Сухомлинський – засновник 

гуманістичної новаторської  

педагогіки. 

10 2 2   6 

Тема 3. Спадщина 

В.О.Сухомлинського – джерело 

10 2 2   6 



збагачення сучасної педагогічної 

науки. 

Разом за кредитом 1 30 4 6   20 

Кредит 2. Дидактика В.О. Сухомлинського. 

Тема 1. «Школа радості» 

В.Сухомлинського. 

10  2   8 

Тема 2. Педагогіка добра Василя 

Сухомлинського. 

10 2 2   6 

Тема 3. Професіоналізм учителя у 

вимірі гуманної педагогіки Василя 

Сухомлинського. 

10 2 2   6 

Разом за кредитом 2 30 4 6   20 

Кредит 3. Теорія виховання В. Сухомлинського. 

Тема 1. Виховна система Василя 

Сухомлинського. 
10 2 2   6 

Тема 2. Ідейно-виховна робота 

Павлиської середньої школи. 
10  2   8 

Тема 3. «Батьківська педагогіка» 

Сухомлинського. 
10 2 2   6 

Разом за кредитом 3 30 4 6   20 

Усього годин: 90 12 18   60 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Життєвий шлях Василя Сухомлинського. 2 

2 В. Сухомлинський – засновник гуманістичної 

новаторської  педагогіки. 

2 



3 Спадщина В.О.Сухомлинського – джерело збагачення 

сучасної педагогічної науки. 

2 

4 «Школа радості» В.Сухомлинського. 2 

5 Педагогіка добра Василя Сухомлинського. 2 

6 Професіоналізм учителя у вимірі гуманної педагогіки 

Василя Сухомлинського. 

2 

7 Виховна система Василя Сухомлинського. 2 

8 Ідейно-виховна робота Павлиської середньої школи. 2 

9 «Батьківська педагогіка» Сухомлинського. 2 

Всього 18 

 

6. Самостійна  робота 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. 

Підготовка завдань самостійної роботи сприяє кращому засвоєнню 

навчального матеріалу, формуванню у студентів креативності, критичного 

мислення і світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1. Конспект лекцій та семінарських занять. 

Дана форма самостійної роботи передбачає своєчасне, повне та охайне 

конспектування лекційного матеріалу. Щодо конспектування практичних 

занять, то допустимо довільний обсяг, але повний, розгорнений і широкий 

розгляд питань. 

 Максимальний бал – 10.  1 перевірка за період навчання. 

2. Інформаційне повідомлення, доповідь 



      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його 

актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

3. Прочитання та переказ твору В.О. Сухомлинського  

Дана форма самостійної роботи передбачає прочитання (за вибором 

студента) пропонованої книги зі скарбниці народного вчителя Василя 

Сухомлинського, її обговорення та аналіз.  

Максимальний бал – 20.   1 книга за період навчання 

4. Конспектування статті Василя Сухомлинського 

         Дана форма самостійної роботи передбачає вміння лаконічно, але повно 

конспектувати першоджерела. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

5.Творча робота. 

Дана форма самостійної роботи передбачає написання творів-есе та 

творів-роздумів за обраною темою. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

6.Тестування. 

Дана форма самостійної роботи передбачає поточний контроль знань 

за допомогою набору тестів, дібраних відповідно до закріпленого матеріалу. 

Максимальний бал – 20.   1 робота за період навчання. 

7.Реферат 

Дана форма самостійної роботи передбачає підготовку рефератів на 

пропоновану тему. Обсяг – не менше 10 сторінок. 



Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

8. Індивідуальне завдання. Написання наукової статті. 

Дана форма самостійної роботи передбачає наукове осмислення 

творчого доробку В.О. Сухомлинського, здатність визначити тему статті, 

науково-категоріальний апарат, і власне написати повноцінну, самостійну 

наукову розвідку.  

Максимальний бал – 20.   1 робота за період навчання. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма контролю 

 Кредит 1 14  

1. Життєвий шлях Василя 

Сухомлинського. 

6 Реферат 

2. В. Сухомлинський – засновник 

гуманістичної новаторської  педагогіки. 

       4 Повідомлення. 

Доповідь. 

3. Спадщина В.О.Сухомлинського – 

джерело збагачення сучасної 

педагогічної науки. 

4 Твір-роздум, твір-

есе за обраною 

темою 

 Кредит 2 30  

1. «Школа радості» В.Сухомлинського. 8 Конспектування 

статті В. 

Сухомлинського. 

2.  Педагогіка добра Василя 

Сухомлинського. 

20 Прочитання та 

аналіз книги 

В.Сухомлинського 

3. Професіоналізм учителя у вимірі 

гуманної педагогіки Василя 

Сухомлинського. 

2 Підготовка до 

МКР №1 

 Кредит 3 16  



1. Виховна система Василя 

Сухомлинського. 

4  конспектування 

лекцій та 

практичних занять  

2. Ідейно-виховна робота Павлиської 

середньої школи. 

10 Індивідуальне 

завдання. 

Написання 

наукової статті. 

3. «Батьківська педагогіка» 

Сухомлинського. 

2 Підготовка до 

підсумкової 

контрольної 

роботи №2 

 Разом  60  

 

8. Методи навчання 

Лекція, бесіда, дискусія, круглий стіл, метод проектів, інсценування, 

пояснення, проблемного викладу, проблемних ситуацій, ділова гра. 

9. Методи контролю 

Модульна контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові 

статті; перевірка конспектування лекцій, першоджерел, виконання 

індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист проектів. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточне тестування та самостійна робота 

140 

Контр.роб

ота 1, 2 

Залік Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3  

 

40 

 

 

120 

 

 

300 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 

20 20 20 20 20 15 25 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

11. Методичне забезпечення 

          1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Відео-матеріали, документальні фільми про життя і діяльність 

В. Сухомлинського. 

3. Папка з листами та фотографіями В.О. Сухомлинського. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1.  Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – Т.4. – К.: Рад. школа, 

1977. 

2. Сухомлинський В. Людина — найвища цінність // Вибрані твори:У 5 т. 

— К.: Рад. шк., 1977. — Т. 5. — С. 446–472. 

3.  Сухомлинський В. Людина неповторна // Вибрані твори: У 5 т. — К.: 

Рад. шк., 1977. — Т. 5. — С. 80–86. 

4.  Сухомлинський В. Народження громадянина // Вибрані твори: У 5 т. 

— К.: Рад. шк., 1977.– Т. 3.– С. 283–581. 

5. Сухомлинський В. Павлиська середня школа // Вибрані твори: У 5 т. — 

К.: Рад. шк., 1977. — Т. 4. — С. 7–390. 



6. Сухомлинський В. Проблеми виховання всебічно розвиненої 

особистості // Вибрані твори: У 5 т. — К.: Рад. шк., 1976. — Т. 1. — С. 

5–206. 

7. Сухомлинський В. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: У 5 т. — К.: 

Рад. шк., 1977. — Т. 3. — С. 7–280. 

8. Сухомлинський В. Сто порад учителеві // Вибрані твори: У 5 т. — К.: 

Рад. шк., 1976. — Т. 2. — С. 419–654. 

 

Допоміжна 

1.Антонець М.  Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського [Текст] : монографія / М. Антонець. – 5-те вид., 

доповнене. – К. Четверта хвиля, 2012. – 224 с. 

2.Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського у Павлиші - погляд крізь 

призму часу [Текст] / О. В. Сухомлинська. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 

124 с. 

3. Антонець М. Я. Василь Сухомлинський і сучасність: особистісно 

орієнтована шкільна освіта // Педагогічна газета. — 2001. — № 44 

(листопад). — С. 6. 

4. Красовицький М. В. Сухомлинський і педагогічні концепції заходу // 

Шлях освіти. — 1998. — № 2. — С. 21–24. 

4. Кузь В. Школа В. Сухомлинського — школа нового покоління // 

Початкова школа. — 2002. — № 9. — С. 28–30. 

5. Антонець М. Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній 

спадщині Василя Сухомлинського [Текст] : монографія / М. Антонець. – 6-те 

вид. – К. : Четверта хвиля, 2013. – 224 с. 

6. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 

розробці змісту передшкільної освіти [Електронний ресурс] : монографія / Т. 

М. Степанова, О. С. Соколовська, О. С. Трифонова та ін. ; за заг. ред. Т.М. 

Степанової. – К. : Слово, 2015. 

7. Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О. Сухомлинського 

[Текст] : монографія / за заг. ред. Т.М. Степанової. – К. : Слово, 2016. – 296 с. 

8. В.О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів 

[Текст] : монографія / упоряд. В.О. Сухомлинська, О.Я. Савченко. – Луганськ 

: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 504 с. 



9. Грицай Ю. О. В.О. Сухомлинський про формування 

здоров'язберігаючого освітнього процесу [Текст] : монографія / Ю. О. 

Грицай. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 172 с. 

10.  Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося 

толерантності [Текст] : збірник тез і анотованих матеріалів VII Міжнародної 

науково-практичної конференції та XXI Всеукраїнськиї педагогічних читань. 

– Миколаїв, 2014. – 224 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. http://moodlle.mnu.mk.ua 

2. http//www.gov.ua - офіційний сайт Міністерства освіти та науки 

3. http//www.iteach.ru  - російський сайт програми «Навчання для майбутнього» 

Українські освітні портали: 

1. http://osvita.org.ua - освітній портал-каталог освітніх ресурсів, 

новини освіти, вищі навчальні заклади України і Росії 

2. http://school.kiev.ua - портал, присвячений проблемам 

впровадження нових технологій в галузі середньої освіти України. 

3. http://edu.ukrsat.com – для вчителів методичні розробки, навчальні 

програми, для учнів – бібліотеки, реферати, олімпіади, адреси шкіл 

Києва та України. 

4.  http://www.library. mk. ua / 

5.  http://pedlib.ru/Books/ 

6.  http://www.isinet.com/   

7. http://www.ipri.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.kiev.ua/
http://edu.ukrsat.com/
http://pedlib.ru/Books/


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПЕДАГОГІКА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

За напрямом 6.010102 

Спеціальність Початкова освіта 

 

 

Автор: 

доц. Дрозд О.В.  

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 



Основною формою контролю та оцінювання самостійної роботи 

студентів є проведення контрольних заходів. Контрольні заходи у вищій 

школі включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час 

навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються 

відповідною кафедрою. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на 

окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає 

семестровий контроль та державну атестацію студента.  

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним 

планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. Контроль СРС здійснюється в залежності 

від виду самостійної роботи і передбачає такі форми:  

- тестування; 

- контрольні та розрахунково-графічні роботи; 

- контрольні питання після кожної лекції; 

- співбесіда; 

- захист курсових робіт і проектів; 

- перевірка виконання індивідуальних завдань під час практики; 

- ділові ігри та творчі наукові конференції; 

- колоквіуми; 

- завдання, що передбачають нестандартні рішення; 

- звіти з виконання лабораторних та інших видів робіт; 

- інші форми. 

Приклади форм самостійної роботи студентів, контролю та звітності. 

 

Види та форми самостійної роботи 

студентів 
Форми контролю та звітності 

І. Підготовка до поточних аудиторних занять 

1.1. Вивчення основної  та 

додаткової літератури, текстів 

лекцій тощо 

1.1. Активна участь в різних видах 

аудиторних занять 

1.2. Виконання домашніх завдань 
1.2. Перевірка правильності 

виконання завдань 

1.3. Підготовка до семінарських 

(практичних, лабораторних) занять 

1.3. Активна участь в семінарських 

(практичних, лабораторних) 

заняттях 

1.4. Підготовка до контрольних 

робіт, міні-к/р та інших форм 

поточного контролю 

1.4. Написання контрольної роботи 

тощо 

ІІ. Пошуково-аналітична робота 



2.1. Пошук та огляд літературних 

джерел за заданою проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених 

матеріалів під час аудиторних 

занять 

2.2. Написання реферату (доповіді) 

за заданою проблематикою 

2.2. Обговорення (захист) матеріалів 

реферату (доповіді) під час 

аудиторних занять або перевірка 

роботи викладачем 

2.3. Аналітичний розгляд наукової 

публікації 

2.3. Обговорення результатів 

проведеної роботи під час 

аудиторних занять 

2.4. Аналіз конкретної педагогічної, 

складної життєвої ситуації та 

підготовка аналітичної записки 

2.4. Розгляд підготовлених 

матеріалів, участь у діловій грі 

2.5. Практикум з навчальної 

дисципліни з використанням 

програмного забезпечення 

2.5. Перевірка правильності 

виконання завдань 

2.6. Підготовка презентації 2.6. Захист презентації 

2.7. Підготовка кваліфікаційної 

роботи 
2.7. Захист кваліфікаційної роботи 

ІІІ. Наукова робота 

3.1. Участь в наукових студентських 

конференціях і семінарах 

3.1. Апробація результатів наукових 

досліджень на наукових 

студентських конференціях і 

семінарах 

3.2. Підготовка наукових публікацій 

3.2. Обговорення з викладачем 

підготовлених матеріалів, подача до 

друку результатів наукових 

досліджень 

3.3. Виконання завдань в рамках 

дослідницьких проектів кафедри 

педагогіки та загальної психології 

3.3. Використання результатів 

наукових досліджень в звіті з НДР, 

підготовка робіт на конкурс 

студентських наукових робіт 

Критерії оцінки результатів СРС 

В процесі проведення контрольних заходів викладач оцінює: 

- рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на 

самостійне опрацювання; 

- вміння використовувати теоретичні знання при виконанні 

практичних задач; 

- обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого 

матеріалу;    

- повноту розкриття теми дослідження; 

- оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами. 



Форми і засоби проміжного та підсумкового контролю знань 

Контроль роботи студента є необхідним компонентом навчального 

процесу, який має на меті визначення реального рівня професійної 

підготовки студента, а також надання необхідних рекомендацій, сприяючих 

подальшому розвитку творчої особистості студента. Об’єктами контролю є 

отримані студентами знання в процесі засвоєння матеріалу дисципліни на 

лекціях, семінарах, диспутах та під час виконання самостійних, 

індивідуальних завдань. Логічним завершенням процесу контролю є 

процедура оцінювання. 

Оцінка знань студентів здійснюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю. Поточний та підсумковий контроль здійснюється в 

кредитно-модульній системі. Форми поточного контролю: психологічний 

диктант, експрес опитування на лекціях,  тестування, рубіжні перевірочні 

роботи, контрольний захід. Оцінка знань та вмінь студента базується на сумі 

отриманих балів: на лекційному занятті; на семінарському занятті; під час 

індивідуальної роботи з викладачем. 

Контроль під час семінарського (практичного) заняття може бути 

реалізованим: у формі тестування, психологічного диктанту, за результатами 

роботи над індивідуальною роботою, участі в обговореннях, виступу з 

доповіддю.  

Як підготувати теоретичну доповідь 

Метою доповіді є розвиток і закріплення навичок самостійного 

вивчення теоретичного матеріалу, вміння поєднувати його із практичним 

застосуванням. 

Підготовка до виконання доповіді повинна розпочинатися на 

початковому етапі навчання – в період проведення установчих лекцій. 

При виборі теми доповіді студенту  рекомендується користуватися 

тематикою, розробленою кафедрою педагогіки та дитячої психології.  

Тема студентом обирається за списком у журналі академічної групи, 

або погоджується з викладачем. 

У структуру доповіді входять: титульний листок, зміст, основний текст, 

що розкриває обрану тему, висновки, перелік використаної літератури. 

Робота виконується як «Презентація Microsoft PowerPoint» не менше 15 

слайдів. 



Виконання роботи вимагає творчого підходу, передбачає не 

дублювання тексту підручника, а аналіз позицій вчених-дослідників, 

наведених у декількох підручниках, монографіях, періодичних виданнях. 

Важливим елементом написання роботи є вміння студента пов’язувати 

теоретичний матеріал із практикою, здійсненням професійної діяльності, а 

також власними самоспостереженнями у ході її виконання  

Оцінювання доповіді  здійснюється за чотири бальною шкалою: 

 

 – оцінка «відмінно» ставиться за роботу, автор якої чітко виклав 

відповіді на поставлені питання; критично підійшов до вивченого 

матеріалу; зумів підкріпити теоретичний матеріал практичним 

застосуванням або ж власними спостереженнями; вивчив додаткову 

літературу за питаннями, що розглядалися; 

 – оцінка «добре» ставиться за роботу, автор якої: чітко виклав 

відповіді на поставлені питання;  широко підійшов до вивченого 

матеріалу, але не зміг підкріпити теоретичний матеріал практичним 

досвідом; 

 – оцінка «задовільно» ставиться за роботу, автор якої: не зробив 

спроб самостійного і критичного осмислення проблем курсу; виклав 

відповіді на поставлені питання, але у викладеному матеріалі допусти 

помилки, обсяг вивченої літератури звів до одного-двох джерел; 

 – оцінка «незадовільно» ставиться за роботу, автор якої: не зробив 

спроб самостійного і критичного осмислення проблем курсу; не знає 

суті поставлених питань; виклав матеріал одного підручника. 

Зміст повинен відповідати назві обраної теми. 

Необхідне відображення та узагальнення різних підходів до даної 

проблематики. 

Обов’язковими є висновки. 

 Не допускається варіант доповіді з «Інтернету» в готовому вигляді. 

 

Розподіл балів за наукову доповідь 

Вимоги Бали 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

9-10 



або 2) доповідач висловив і обґрунтував свою власну 

позицію. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував свою власну 

позицію. 

Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

7-8 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) до і після 2000 року. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

5-6 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 року. Студент 

доповідає, заглядаючи у конспект. 

3-4 

Доповідь недостатньо повно висвітлює тему, студент не 

вклався у час, використані результати наукових досліджень 

(монографії, наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 

року. Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

1-2 

Доповідь не відповідає темі виступу 0 
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ЛЕКЦІЯ 1 

ТЕМА: В. Сухомлинський – засновник гуманістичної новаторської  

педагогіки. 

Мета лекції:  

Дидактична: ознайомити студентів з основними віхами життя та 

педагогічної діяльності Василя Олександровича Сухомлинського, основними 

положеннями його педагогічної системи. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Педагогічна система В.О.Сухомлинського. 

2. Творча спадщина Василя Сухомлинського в діалозі з актуальними 

проблемами сучасної початкової освіти. 

3. Демонстрація документального фільму про В. Сухомлинського. 

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ: 

1. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 

розробці змісту передшкільної освіти [Електронний ресурс] : монографія / Т. 

М. Степанова, О. С. Соколовська, О. С. Трифонова та ін. ; за заг. ред. Т.М. 

Степанової. – К. : Слово, 2015. 

1. Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О. Сухомлинського 

[Текст] : монографія / за заг. ред. Т.М. Степанової. – К. : Слово, 2016. – 296 с. 

3. В.О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів 

[Текст] : монографія / упоряд. В.О. Сухомлинська, О.Я. Савченко. – Луганськ 

: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 504 с. 

4. Грицай Ю. О. В.О. Сухомлинський про формування 

здоров'язберігаючого освітнього процесу [Текст] : монографія / Ю. О. 

Грицай. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 172 с. 

5.  Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося 

толерантності [Текст] : збірник тез і анотованих матеріалів VII Міжнародної 



науково-практичної конференції та XXI Всеукраїнськиї педагогічних читань. 

– Миколаїв, 2014. – 224 с. 

 

1. Педагогічна система В.О.Сухомлинського 

Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) – педагог, 

засновник гуманістичної, новаторської педагогіки. 

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. 

  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. 

Василь Олександрович Сухомлинський увійшов в історію світової 

педагогіки як видатний реформатор теорії й практики виховання. Його 

реформаторські ідеї були своєрідною альтернативою суспільно прийнятій 

педагогічній ідеології в 30 – 60-х pp. пострадянських країн, де виховання 

ґрунтувалося в основному на технократичній парадигмі з чітко вираженим 

класовим характером. 

Яскравим представником останньої був А. С. Макаренко, який 

розглядав педагогічну діяльність як виробництво, а вчителя – як робітника, 

якому ввіряють важливу ділову функцію, ставлять точне, хай і важке, але 

все-таки посильне завдання. Його педагогічні ідеї, які добре зарекомендували 

себе в навчально-виховних закладах для безпритульних дітей з девіантною 

поведінкою та значною мірою відповідали пануючій тоталітарній ідеології 

суспільства, і стали методологічною основою організації навчально-

виховного процесу в загальноосвітній школі. 

  Саме проти пануючої на той час парадигми виховання різко виступив 

В. О. Сухомлинський, педагогічні погляди якого були більше співзвучні 

ідеям екзистенційно-гуманістичної психології з орієнтацією на 

загальнолюдські цінності. Представники цього напряму вважають, що 

розвиток особистості визначається не стільки зовнішніми впливами на неї, як 

її внутрішнім прагненням до самоактуалізації, тобто реалізації всіх своїх 

потенційних можливостей. 

  Тривалий час офіційна педагогічна наука через певні причини 

прагнула приховати альтернативність педагогічних поглядів В. О. 



Сухомлинського. Зокрема, на це наштовхували ідеологічні постулати 

радянського суспільства: жодних суперечностей; агресивність до 

інакомислячих; тлумачення всього тільки в двох протилежних іпостасях 

(правильне або помилкове). Однак альтернативність педагогічних поглядів 

Василя Олександровича важко було приховати навіть за таких умов. 

  Аналіз педагогічних праць та епістолярної спадщини видатного 

педагога дають підстави стверджувати, що його альтернатива проявлялася в 

поглядах на весь виховний процес: мету (виховний ідеал), зміст, форми й 

методи організації. Скажімо, він дещо по-іншому підійшов до трактування 

сутнісних ознак моралі. Як відомо, в етичній літературі мораль нерідко 

зводять до норм поведінки, до пожертвування особистістю власними 

радощами в ім'я загального добра. В. О. Сухомлинський, як слушно відзначає 

Т. Самсонова, трактує мораль як внутрішнє добровільне діяння заради самої 

особистості, як джерело власної радості. За таких умов моральні вчинки, 

добрі справи є не самопримусом робити те, чого не дуже хочеться, але що 

потрібно робити, а результатом власної внутрішньої свободи, тобто не 

самопожертвуванням тим, що становить смисл життя особистості, а 

внутрішньою потребою, а тому і джерелом особистої радості. Крім того, в 

основу моральних цінностей В. О. Сухомлинський поклав не класові 

інтереси, як це визнавала тогочасна ідеологія, а загальнолюдські цінності: 

доброту, чуйність, емпатію, любов тощо. Таке розуміння моралі привело В. 

О. Сухомлинського до глибокого філософського осмислення гуманістичної 

сутності виховання, що спричинило суттєві розбіжності між офіційною 

педагогікою і його педагогічними поглядами в трактуванні виховного ідеалу. 

В офіційній педагогіці ним була людина-колективіст із високорозвиненим 

почуттям колективної відповідальності. Значною мірою це можна пояснити 

тим, що на становлення радянської педагогіки сильно вплинув соціологічний 

елемент. З утвердженням тоталітаризму принижувалася роль особистості, яку 

все частіше розглядали як гвинтик, нуль. А якщо людина — гвинтик, нуль, 

запитував В. О. Сухомлинський, то хіба вона може бути метою? Тому 

основною метою виховної роботи почав вважатися колектив, функції якого 

механічно переносили зі сфери політичної у сферу педагогічну, що 

перетворило колектив на якусь грізну силу, яка стоїть над гвинтиком — 

особистістю. 

  Виховним ідеалом В. О. Сухомлинського була людина з почуттям 

власної гідності. Останнє видатний педагог вважав осердям особистості, на 

яке нанизуються всі інші якості, серед них він особливу роль відводив 

культурі почуттів. 

Альтернативними можна вважати і тогочасні погляди В. О. 

Сухомлинського на сімейне виховання. На відміну від офіційної педагогіки, 

яка вирішальну роль у вихованні особистості відводила навчально-виховним 

закладам, В. О. Сухомлинський постійно був глибоко переконаний у тому, 

що ніякий, навіть найідеальніший, дитячий садок не може замінити 

материнської школи або надолужити те, що упустили мати й батько в 

найтоншій сфері духовного життя людини — у вихованні особистості, тому 



він велику увагу приділяв вихованню дітей у сім'ї. По суті, В. О. 

Сухомлинський перший у радянській педагогіці зблизив виховання в 

широкому соціальному значенні (виховні впливи сім'ї, громадськості) та 

виховання в широкому педагогічному значенні, яке здійснюють навчально-

виховні заклади. 

  З позицій сьогодення ми можемо з упевненістю констатувати: 

педагогічна альтернатива В. О. Сухомлинського суттєво вплинула на 

розвиток освіти не лише в радянській педагогіці, але й у світовому вимірі. 

У книзі «Сто порад учителеві» В. Сухомлинський звертається до 

кожного педагога, пояснює, яким чином можна реалізувати ідею добра у 

своєму житті: «Те, що має стати моральною серцевиною твоєї особистості – 

моральна чистота, благородство, непримиренність до зла, - залежить від того, 

чи ідея добра стане твоїм переконанням, сутністю твоєї душі – органічною 

потребою застосовувати  на кожному кроці ці поняття як міру оцінки того, 

що відбувається у світі». 

Поняття «доброта» учений пов’язує насамперед з радістю. За словами 

В. Сухомлинського, «доброта й ще раз доброта – це найтонші й наймогутніші 

корінці, що живлять дерево дитячої радості». 

  У спадщині В. Сухомлинського чільне місце займають методичні 

поради педагогам і батькам щодо виховання у дітей доброти. Педагог 

зауважує, що доброту можна виховати тільки доброзичливим ставленням до 

дитини. У свою чергу, радість і доброта є підґрунтям великодушності 

людини, яку також, на думку вченого треба виховувати у дітей.  

Не міг Сухомлинський не висловити свого ставлення і до категорії зла: 

«…у світ є не тільки добро, а й зло». І поки існує у світі зло, «наша мірка 

добра, з якою ми підходимо до будь-якого явища у повсякденному житті, 

повинна бути особливою». 

 

2. Творча спадщина Василя Сухомлинського в діалозі з актуальними 

проблемами сучасної початкової освіти 

Педагогічні погляди В.Сухомлинського сформувалися внаслідок 

натхненної клопіткої учительської праці. Основні праці відомого і 

визначного у світі педагога увібрали в себе і частку його практичної 

діяльності, в якій апробувалися його теоретичні висновки як ученого, 

педагога – експериментатора, учителя – новатора. 

 Педагог наголошував, що працюючи над втіленням у практику ідеї 

всебічного розвитку, ніколи не можна досягти однакової межі 

інтелектуального збагачення, пізнання, духовного удосконалення. Ця 

нерівність визначається природою дитини, її родинним оточенням, 

соціальним середовищем. Зрештою, її відчувають і самі діти. І часто в них, 

особливо під впливом наслідків навчання, з’являється відчуття 

меншовартості.  Як гуманіст, В.Сухомлинський засуджує діяльність учителів, 

що призводить дітей до таких висновків. Кожна людина має бути щасливою, 



вважає педагог і в цьому їй має допомогти школа. Духовне життя школи та її 

вихованців не має обмежуватися, відчерпуватися самими успіхами в 

опануванні навчальної програми. Щоб сформувати культуру бажань, 

необхідно, вважав В.Сухомлинський, навчити школярів моральної культури. 

   Найголовнішим, найглибшим і найміцнішим надійним каменем 

педагогічної системи В.Сухомлинського є виховання у кожної дитини поваги 

до самої себе. Він вважав, що доки є самоповага, існує і школа. Коли зникає 

повага до самого себе – немає школи,немає ні особистості, ні колективу, 

одухотворених благородними завданнями, а є випадкове збіговисько. На його 

думку, повага до людської гідності та виховання самоповаги є сферою 

педагогічної творчості й великого інтелекту педагога. До кожної дитини 

треба застосовувати індивідуальні методи та прийоми. 

       Виховання дітей 6 – 10 років В.Сухомлинський називав «школою 

сердечності» . Він радив педагогам і батькам дітей вчити добра, любові, 

милосердя. Дитина не повинна виростати байдужою, нечулою, черствою, 

вона має зростати у постійному піклуванні про навколишній світ: рослин, 

тварин, людей, доглядати і допомагати їм. У своїх працях педагог переконує, 

що у процесі творення людям добра виховується людяність, сердечність. 

Педагог засуджує вседозволеність, розгнузданість поведінки і вчинків, 

наполягає на культивуванні осмисленої поведінки, що є проявом 

витонченості внутрішнього світу школяра. Яким має бути ставлення дітей до 

інших людей, як їм морально виправдати й обґрунтувати свої вчинки – цього 

вчать юне покоління моральні сентенції В.Сухомлинського. Це виплекані 

педагогом щирі, мудрі поради, що йдуть від серця до серця. 

     «Ти живеш серед людей. Не забувай , що кожен твій вчинок, кожне 

твоє бажання позначаються на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа 

між тим ,що тобі хочеться, і тим що можна. Роби все так, щоб людям, які тебе 

оточують , було добре.» 

      «Ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Люди 

дають тобі щастя дитинства. Плати їм за це добром». 

       «Усі блага і радощі створені працею. Навчання – твоя перша праця. 

Йдучи до школи, ти йдеш на роботу». 

          «Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким, поважай і 

шануй матір і батька». 

          «Не будь байдужим до зла, борись проти зла, обма ну і 

несправедливості», 

    Засвоєння дітьми основ моральної культури дає їм можливість 

опановувати духовні цінності свого народу, розуміти мету і сенс життя. 

Однією з проблем ідеї всебічного розвитку є підготовка учнівської молоді до 

праці. 

   Праця, у тлумаченні В.Сухомлинського, – не просто виконання 

трудових операцій з витрачанням певної кількості енергії – це елемент 

духовного життя. Звідси випливає закономірність: чим вищий рівень 

духовного життя дитини, тим більшу радість приносить праця. Уній 



розкриваються здібності, обдарування, талант, утверджується почуття 

людської гідності. 

   У системі В.Сухомлинського особливого значення набуває природа 

як об’єкт пізнання, сфера активної діяльності, важлива частина дитячого 

життя. Педагог дійшов висновку, що природа сама по собі не виховує, а 

виховує тільки активна взаємодія з природою. Цей висновок став основним 

принципом в організації роботи учнів. 

   Гуманізм В.Сухомлинського особливо яскраво виявився у його 

ставленні до організації навчання учнів. Розумову працю дітей педагог 

розглядав як засіб розвитку розумових сил і здібностей, засуджуючи 

механічне заучування  і неусвідомленість знань. Розв’язання проблеми 

міцних осмислених знань можливе за умов напруження власних зусиль, 

досягнення працею успіху, радості розумової праці – цих трьох сходинок на 

шляху пізнання. Навчальну діяльність Сухомлинський розглядав як 

необхідну умову формування духовно багатої особистості. Вона має бути 

активною і творчою – чому допомагають спеціальна організація розумової 

праці на уроках і в позакласний час, доручення учнів до творчості , пошуково 

– експедиційної роботи тощо. 

       Оригінально розглядав В. Сухомлинський проблеми 

організації  навчально-виховного процесу з учнями молодшого шкільного 

віку. В.Сухомлинський вважав: перш ніж давати знання, треба навчити дітей 

мислити, сприймати, спостерігати. Ці завдання педагог  успішно розв’язував 

у « школі радості» – об’єднанні дошкільнят. Заняття під блакитним небом , 

де відбувалися мандрівки на природу, – джерело мислення й мови,розвитку 

думки, почуттів, бажань, поглядів засобами казки, оповідань, турбота про 

живе і прекрасне – ці та інші знахідки талановитого педагога збагатили 

арсенал виховних засобів багатьох вчителів та вихователів 

дошкільних закладів. У початковій школі педагог домагався того,щоб 

навчання було частиною багатого духовного життя, яке б срияло розвитку 

дитини, збагачувало її розум. Він категорично засудив навчання, що 

зводиться до тренування пам’яті, зубріння, механічного заучування та 

одноманітності. В. Сухомлинський вважав, що все життя й діяльність 

початкових класів має бути організоване з урахуванням народних традицій , 

трудового, родинно-сімейного, морально-етичного та духовного виховання, 

активного залучення до виробничої, обслуговуючої, інтелектуальної праці, 

радості у поєднанні з батьківською любов’ю. 

     Особливу увагу звертав педагог-гуманіст на специфіку роботи з 

дітьми із низьким рівнем здібностей до навчання. З такими дітьми слід 

працювати тонко, делікатно, з індивідуальним підходом. Ці діти не повинні 

відчувати своєї неповноцінності. Таких учнів В.Сухомлинський вважає 

найтендітнішими, найніжнішими квітами в безмежному квітнику людства. 

Адже  не їхня провина в тому, що вони прийшли до школи кволими, 

слабкими, з недостатньо розвиненою здатністю до розумової праці. 

    В.Сухомлинський дає поради вчителям не захоплюватися модними 

прийомами так званого ефективного, оптимістичного, комплексного, 



прискореного навчання, «в основі яких лежить погляд на звичайну дитину як 

на електронний механізм, здатний без кінця засвоювати й 

засвоювати. Дитина – жива істота, її мозок найтонший, найніжніший 

орган,до якого треба ставитися дбайливо і обережно. Діти з ослабленим 

здоров’ям найбільше страждають від шкільних неврозів. Постійні різкі 

стрибки на уроках – збудження й гальмування, несправедливе ставлення 

вчителя чи батьків до навчальної роботи учня прискорюють психічні 

розлади. Особливо негативно впливає на організм дитини несправедлива 

оцінка вчителя. На підставі багаторічного досвіду В. Сухомлинський робить 

висновок, що оцінка – найгостріший інструмент. Він дає поради вчителям 

щодо використання оцінки: оцінка має відображати радість успіху у 

навчанні, її ставлять лише за позитивні результати, знання варто оцінювати 

не за одним, а за кількома видами роботи. 

    В.Сухомлинський активно використовував казки, оповіді, приказки, 

пісні, народні традиції та обряди в повсякденній учительській роботі. У 

багатій спадщині В.Сухомлинського окремо слід зазначити педагогічні казки 

для дітей, що окремими виданнями було оприлюднено уже після смерті 

їхнього автора. Педагогічні казки виховують у дітей найкращі людські 

почуття душевності і любовідо всього прекрасного, формують навички 

людяності у взаємовідносинах один з одним. У центрі уваги діяльність 

учителя. В. Сухомлинський написав «Сто порад учителеві» – праця, яка має 

стати постійним порадником вчителя. 

    У творчій спадщині В.Сухомлинського розглянуто проблеми змісту 

освіти, мотивів пізнавальної діяльності, методики навчання дітей, контролю 

й керування навчально – виховним процесом.  Сухомлинський бачив нові 

проблеми та підходи до їх розв’язання, що є прикладом творчого підходу до 

теорії та практики виховання. 

 

3. Демонстрація документального фільму про В. Сухомлинського. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 2 
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1.Спадщина В. О. Сухомлинського як складова морального 

виховання підростаючого покоління 

 

Якщо ми хочемо виростити морально  

здорове покоління, то повинні вирішувати 

цю проблему «всім світом»: 

 дитячий садок, сім’я, громадськість» 

В. О. Сухомлинський 

Загальновизнано науковцями, що педагогічні, публіцистичні та 

літературні праці й учительський досвід В.О. Сухомлинського значно 

вплинули на практичну діяльність школи, збагатили педагогіку України 

новими положеннями і думками. 

Вивчення і аналіз педагогічної спадщини видатного педагога засвідчує 

проте,що творчість Василя Сухомлинського, починаючи з 1950-х років, 

привертала увагу не тільки освітян, а й усієї громадськості. Про масштаби 

вивчення й розповсюдження творчого доробку педагога-новатора свідчать 

матеріали трьох бібліографічних покажчиків, підготовлені дружиною 

Ганною Сухомлинською і донькою Ольгою Сухомлинською . Ще за життя 

педагога в періодичних виданнях з'явилися публікації, в яких аналізувалися 

його здобутки. При цьому одні вчені високо оцінювали ці досягнення 

(О.  Губко, Ф. Кузнєцов,  Є. Лебедєв, А. Левшин, С. Соловейчик тощо), інші 

– висловлювали критичні зауваження ( В. Кумарін, Б. Лихачов та ін.). У 90-ті 

роки XX ст.( за визначенням О. Савченко) сформувався окремий напрям в 

історії педагогіки – «сухомлиністика», який, репрезентує праці,в яких 

досліджуються і поширються творчі ідеї О.Сухомлинського. Цей напрям 

об'єднав передусім педагогів України, а також Росії, Вірменії, Греції, Китаю, 

Німеччини та інших країн. У рамках цього напряму швидкими темпами 

зростає кількість публікацій, у яких висвітлено життя, діяльність та 

маловідомі аспекти педагогічної системи В. Сухомлинського. Розгортання 

предметного поля педагогічної науки в цьому аспекті зумовило необхідність 

їх систематизації, а також проведення педагогічного аналізу, що сприятиме 

визначенню місця цих досліджень у сухомлиністиці, встановленню напрямів 

подальшого вивчення спадщини В. Сухомлинського. Розв'язати ці завдання 

можливо шляхом проведення історико-педагогічного пошуку, що стає 

невід'ємною складовою загально-педагогічних досліджень [1]. 

Аналіз наукових праць вітчизняних педагогів, присвячених вивченню 

педагогічної системи В. Сухомлинського, дозволяє простежити загальні 

тенденції розгляду його педагогічних поглядів та внеску у вітчизняну і 

світову педагогічну скарбницю. 

Зауважимо на тому, що педагогічна діяльність і життєвий шлях 

видатного педагога відображені у історичних нарисах і повістях вітчизняних 

педагогів-новаторів (Д. Водзинського, І. Цюпи, Б. Рябініна та ін.). Певні 

аспекти педагогічної діяльності В. Сухомлинського розглядалися на 



монографічному рівні М. Ярмаченком, М. Красовицьким, О. Сухомлинської, 

М. Сметанським, І. Зязюном, М. Антонцем, Г. Калмиковою та ін. Такі вчені, 

як М. Мухін, В. Риндак, А. Розенберг, О. Сухомлинська, М. Богуславський, 

Б. Кваша, В. Кузь  та ін., присвятили свої праці аналізу відповідних 

складових педагогічної системи В. Сухомлинського, виділенню етапів їх 

становлення й розвитку. 

Роботи видатного педагога-класика стали предметом досліджуваної 

уваги і зарубіжних науковців- Х. Франчос і М. Ціандзі (Греція), В. Іфферт, Р. 

Штайник, Е. Гартман (Німеччина), М. Библюк, С. Лашин (Польща), Л. 

Мілков (Болгарія), А. Кокеріль (Австралія) та ін. Історіографічний аналіз 

наукового доробку В. Сухомлинського в контексті вивчення проблеми 

педагогічних персоналій в історико-педагогічній науці зробив Н. Гупан, а 

порівняльний аналіз систем В. Сухомлинського та А. Макаренка в 

англомовних дослідженнях здійснила Н. Дічек. 

Аналітична робота,проведена нами,засвідчує про те ,що основні праці 

В.О. Сухомлинського розпорошені по газетних і журнальних публікаціях, 

немало їх зібрано і упорядковано в численні тематичні збірки та у 

тритомному і п'ятитомному (українською й російською мовами) виданнях 

вибраних творів "неутомимого" трударя педагогічної ниви";він є автором 

цілого ряду педагогічних праць "Павлиська середня школа", "Серце віддаю 

дітям", "Сто порад учителеві", "Народження громадянина", "Батьківська 

педагогіка" і ін. Загалом ним написано 41 монографію, понад 600 наукових 

статей [3;4]. 

Педагогічна спадщина Сухомлинського багатоаспектна, її пронизує 

проблема проектування людини, яка ґрунтується на ідеї всебічного розвитку 

особистості. Всі сторони виховання (розумове, моральне, естетичне, трудове, 

фізичне) він розглядав у єдності, вважаючи, що при упущенні чогось одного 

не розв’яжеться жодне виховне завдання.Зокрема , у Павлиській середній 

школі, якою керував педагог, виховна робота була спрямована на те, щоб 

дитині дати, перш за все, духовну повноту і насиченість життя.Авжеж ,кожен 

учень ,хлопчик чи дівчинка,більш за все прислухаються до свого 

вчителя;вони запам'ятовують всі слова свого вчителя та прямують з ними у 

своє життя. 

Сухомлинський вважав, що успішне розумове виховання можливе за 

умови, коли вчитель на кожному уроці буде одночасно викликати в учнів 

жадобу до навчання і вчити їх вчитися. Так,з цією метою у Павлиші 

практикувалися уроки мислення , творчі завдання, створення високого 

інтелектуального фону, прищеплення любові до читання, створення 

гуманного і вимогливого підходу до оцінювання, вміла організація 

виконання домашніх завдань, виховання самодисципліни у розумовій праці. 

Переслідуючи ідею залучення учнів до розумової праці, 

Сухомлинський стверджував, що остання є не просто "сидіння на уроці або 

дома за книжкою"; розумова праця – це зусилля думки. Мислення в учнів 



з’являється там, де є потреба відповісти на запитання, прагнучи до поєднання 

праці душі, мислення і рук. Важливе місце у цьому великий педагог відводив 

проблемному навчанню, коли новий матеріал учитель подає як проблему, яку 

учні разом із ним повинні розв’язати. 

Сухомлинський помітив, що думка в дітей починає працювати, якщо їх 

повести у ліс, на луг, в поле, і там ставити дітям тисячу запитань "чому", там 

чекати відповіді і добиватися її. 

Емоційна радість, спільне переживання краси, спільне прагнення 

зрозуміти і створюють бажання пізнавати , пробуджуючи думки. З точки 

зору Сухомлинського, діти повинні жити в світі краси, гри, казки, музики, 

малюнка, фантазії, творчості. У зв’язку з цим він практикував уроки на 

природі, де дітям можна задавати безліч питань. Урок в природу – подорож 

до джерела живої думки.До того ж педагог зауважує,що пробудженню думки 

сприяло бажання зрозуміти природні явища, спостереження за ними. 

Отож,особливої гостроти нині набуває таке положення 

Сухомлинського:праця думки неможлива без дитячої творчості;відтак він 

залучав школярів до складання казок, творів до самостійного вивчення 

окремих тем та ін.  

Таким чином, вихідною точкою педагогічного світогляду 

Сухомлинського була задача виховання в дитини особистого ставлення до 

навколишньої дійсності, розуміння своєї справи та відповідальності перед 

рідними, товаришами й суспільством і, що головне, перед власною 

совістю.Він вважав, що задача школи – це не просто передати знання, але 

«відкрити перед кожним, навіть перед найбільш пересічним, найбільш 

важким в інтелектуальному розвитку вихованцем ті сфери розвитку його 

духу, де він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє Я, 

черпати сили з джерела людського достоїнства, почувати себе не обділеним, 

а духовно багатим». Отже, педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського-

невичерпне ждерело інноваційності, де найголовніше в цого концепції-

висока гуманність,любов до дитини,народність,демократичність .Сучасні 

педагоги, перегортаючи записні книжки Сухомлинського, які він вів все своє 

життя, 3700 сторінок, кожна з яких присвячена одній людині – його учневі: 

"Три тисячі сімсот людських доль... Кожна дитина була світом – цілком 

особливим, унікальним". Перспективи своїх наукових пошуків ми пов'язуємо 

із творчим використанням ідей В.О. Сухомлинського щодо проектування 

процесу становлення суцільної особливості дитини. 

 

2.Особливості використання досвіду В.Сухомлинського в сучасних 

умовах 

Василь Олександрович Сухомлинський – учитель з великої літери, один 

із видатних педагогів сучасності не лише в Україні, а й у всьому світі. 

Розроблена ним педагогічна система збагатила науку новаторськими ідеями і 

положеннями, зробила внесок і в теорію, і в практику навчання та виховання. 



«Уся система навчання і розумового розвитку у нинішній школі 

потребує докорінного наукового вдосконалення», – зазначав 

В.Сухомлинський. У його працях дається точний прогноз основних напрямів 

педагогічного пошуку, тому й сьогодні кожен учитель, який працює за 

покликанням і любить дітей, може знайти там безцінні поради. 

Людина стає особистістю, здобуваючи соціальний досвід, у якому, за 

І.Лернером, можна виділити чотири психологічні структури: досвід знань, 

досвід умінь і навичок, досвід творчої діяльності та досвід емоційно-

ціннісного ставлення до навколишнього світу. 

Специфіка роботи школи В.Сухомлинського («Школа радості», «Уроки 

мислення», «Свято книги», «Кімната казок», «Свято матері», «Свято батька», 

«Свято хлопчика», «Свято дівчинки» тощо) -- приклад використання 

елементів згаданих технологій у практиці початкових класів того часу. 

Працюючи в умовах авторитарної школи, учитель Сухомлинський 

ділився своїм досвідом співпраці з молодшими школярами, гасло якого зараз 

формулювалося б як гуманізація, демократизація, індивідуалізація навчання. 

Уже тоді в педагогічній системі В.Сухомлинського були наявні такі ознаки 

особистісно орієнтованого навчання: 

-- зосередження уваги на потребах учня; 

-- переважання навчального діалогу; 

-- співпраця, співтворчість між учнями і вчителем; 

-- турбота про фізичне та емоційне благополуччя учнів; 

-- пристосування методики до навчальних можливостей дитини; 

-- стимулювання розвитку і саморозвитку учня. 

Тому, плануючи свою роботу за новітньою особистісно орієнтованою 

технологією «Критичне мислення», проектом «Розвиток критичного 

мислення через читання та письмо» («РКМЧП»), ми спиралися на думки та 

напрацювання В. Сухомлинського, неодноразово зверталися до його 

спадщини. 

Сучасна школа, яка використовує особистісно орієнтовані технології, 

наслідуючи В.Сухомлинського, має на меті досягнення особливого 

психологічного клімату, в умовах якого дитина почувалася б комфортно. 

Основні засоби – ті самі, що і в «Школі радості»: 

-- неформальне спілкування педагога з учнями не тільки в позаурочний 

час, а й під час уроків; 

-- переважання позитивних оцінок, іноді повна відмова від оцінок; 

-- увага до позаурочного життя (походи та екскурсії, театр, гуртки); 

-- головний критерій у роботі вчителів -- терпіння та любов до дітей; 

-- активна участь батьків у житті школи; 

-- дружні стосунки між дітьми в класі, які не залежать від навчальних, 

успіхів тощо. 

Важлива складова успіху «Школи радості» – формування позитивної 

«Я -- концепції», щирого відчуття радості життя, бо ж хто не любить своє 

власне життя, тому недосяжні й інші глибокі почуття. «Де безрадісні 

почуття, – писав В.Сухомлинський, – там і пригнічений розум, скута душа». 



Одна з найважливіших потреб людини – радість спілкування, емоційно-

чуттєва насиченість відносин між людьми, яка має велике значення і для 

навчання та виховання молодших школярів. 

Розглядаючи фотографії, на яких зафіксовані моменти спілкування 

В.Сухомлинського з учнями, зверніть увагу на його манеру активного 

слухання дитини, що свідчить про увагу до почуттів та переживань 

вихованця, про любов, викликану не якимись надзвичайними рисами 

характеру або вчинками учня, а вже тим, що ця дитина просто є на світі. 

В.Сухомлинський завжди поряд з дитиною, обличчям до неї, очі на 

рівні очей, часом бачимо дотик руки, який немов гарантує маленькій людині 

почуття психологічного комфорту, впевненості та захисту. Зосереджена 

увага вчителя говорить про те, що він уважно, не перебиваючи, слухає 

дитину, не забиває учня власними міркуваннями та зауваженнями. Така пауза 

допомагає дитині розібратися у власних думках та переживаннях і водночас 

відчути увагу вчителя до своїх проблем. Тоді поділена радість подвоюється, а 

поділене горе зменшується двічі; дитина розкривається, більше розповідає 

про себе, та й, відчувши позитивне ставлення до себе з боку вчителя, стає 

здатною сама просуватися у вирішенні своєї проблеми. 

Такий шлях формування позитивної «Я-концепції» дитини перенесли і 

в свою роботу за новітньою технологією «критичне мислення», оскільки 

критичне мислення – це не пошук негативу, а орієнтація на позитив, 

безумовну життєву перемогу. 

Ще під час підготовки дитини до школи намагаємось якомога більше 

дізнатися про кожного майбутнього учня, дати йому можливість 

самоствердитися. З цією метою проводиться гра – усна анкета «Давайте 

познайомимося», де діти розповідають про те, що їм цікаво: про дні 

народження, про батьків, братів, сестер, про домашніх тварин, улюблені ігри, 

інтереси, хобі тощо. 

Таку ж мету переслідує гра «Подобається – не подобається», пізніше –  

хвилинки розвитку мовлення на уроках з мови та читання: «Цікава книга», 

«Гарна людина», «Про мого товариша», «Про важливу (сумну, гарну, веселу) 

подію» та ін. 

Самоствердженню дитини в класному колективі сприяє проведення 

суботньої «Розповіді про хобі», під час якої учень (часто разом зі своїми 

батьками) розповідає класу про своє захоплення, демонструє набуті вміння, 

часом навчає інших виготовляти саморобки з природного матеріалу, 

оформлювати гербарій, ліпити вареники, складати або розв'язувати 

кросворди тощо. 

Кожна дитина малює і дарує вчителеві свій «портрет у сонячному 

промінні», а на промінчиках пише, які риси характеру цінує у собі. Інший 

варіант – подібні записи як комплімент біля «портрета» товариша роблять 

його однокласники. 

Якщо ж у когось з дітей поганий день, «невдаха» проходить живим 

коридором, а кожен з дітей намагається сказати йому щось добре, тепле або 

смішне, щоб його підбадьорити. 



Коли діти трохи подорослішають, вони пишуть невеличкі твори «Який 

я зараз» або «Яким я хочу стати», чи складають план-схему: ким (яким) 

хочуть стати і що для цього треба робити, що поступово переводить розмову 

з площини визнання (самовираження), схвалення, похвали, подяки в 

площину самовиховання, самовдосконалення. 

Саме про це писав В.Сухомлинський у «Розмові з молодим директором 

школи»: «Будь-який первинний і загальношкільний колектив багатий на 

людей, що мають яскраві індивідуальні задатки, здібності, інтелект, 

обдарування. Майстерність виховання полягає в тому, щоб ці індивідуальні 

риси виявлялись у вольовій спрямованості особистості, в глибоко 

розвиненому людському достоїнстві, у здоровому самолюбстві». 

Формуванню позитивної «Я-концепції» сприяє і плідна робота з 

батьками, бо ж, за словами В. Сухомлинського, «у відносинах добра, злагоди, 

взаємної допомоги й підтримки, духовної єдності і щирості, довіри і взаємної 

поваги батьків перед дитиною якраз і розкривається все те, на чому 

утверджується її віра в людську красу, її душевний спокій, рівновага». 

Це знаходить відображення у невеличких так званих есе за методикою 

«Критичного мислення», наприклад, «Моя дитина», «Моя мама» тощо, які ми 

оформлюємо потім у спеціальному альбомі. 

Позитивна «Я-концепція» спрацьовує лише тоді, коли успішною є 

основна робота школяра – його навчання. «Дати дітям радість праці, радість 

успіху в навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної 

гідності – це перша заповідь виховання», – писав видатний педагог. 

«Ми вважаємо однією з найважливіших проблем школи створення 

гармонії вмінь і знань. Вихованці можуть успішно вчитися тільки тоді, коли 

вони вміють спостерігати, думати, висловлювати думки, читати, писати, 

думати читаючи і читати думаючи. Цей комплекс основних умінь – ціла 

галузь педагогічного процесу». Ще раз наголосимо, що найголовнішою 

складовою освіченої людини В.Сухомлинський вважав уміння читати, а 

джерелами думки – «природу, працю, моральну красу людської поведінки, 

книгу і творчість». 

Видатний педагог запропонував власну систему навчання вміння 

мислити, називав її «уроками мислення». Під системою «уроків мислення» 

В.Сухомлинський розумів школу думки, без якої не уявляв повноцінної 

розумової праці, ефективного опанування нових знань. 

Основними завданнями «уроків мислення» були розвиток уміння 

спостерігати за явищами навколишнього світу, збагачення життєвого та 

чуттєвого досвіду, накопичення конкретного природного матеріалу як основи 

розвитку абстрактного мислення; усвідомлення окремих предметів і явищ 

природи, їх взаємодії та взаємозв'язку; розвиток уміння визначати спільні та 

відмінні властивості предметів, порівнювати й узагальнювати їх; розвиток 

уміння будувати гіпотези і самостійні висновки; розвиток мислення і 

мовлення дітей; розширення пізнавальних інтересів; спонукання до творчості 

засобами слова, образотворчого мистецтва, музики, праці тощо; розвиток 

уяви та фантазії, розвиток пам'яті та ін. 



Новітні технології повторюють шлях педагогічного пошуку 

В.Сухомлинського. Нова освіта спрямовує увагу на особистість, що здатна 

критично мислити, спроможна опрацьовувати різноманітну інформацію, 

прагне змінити на краще власне життя і життя своєї держави. Так, академічна 

дисципліна «Критичне мислення» вже давно набула значного поширення в 

школах та університетах країн Заходу. Вітчизняні вчені також дійшли 

висновку, що критичного мислення можна і необхідно навчати, його 

культуру слід цілеспрямовано й терпляче нарощувати на всіх рівнях, 

починаючи з першого класу школи. 

«Уроки мислення», за В. Сухомлинським, перегукуються з обома 

розуміннями поняття «критичне мислення». 

Так, він вперше розробив систему вправ з формування 

загальнонавчальних умінь та навичок, без яких дитина не може успішно 

оволодіти навчальним матеріалом. 

Аналіз творів В. Сухомлинського переконує нас у тому, що свою 

педагогічну діяльність він організовував так, щоб діти поступово починали 

оперувати такими поняттями, як явище, причина, наслідок, подія, 

зумовленість, неможливість та ін. Оволодіння цими поняттями було 

неможливим без дослідження фактів і явищ, без осмислення того, що дитина 

бачить своїми очима, без поступового переходу від конкретного предмета, 

факту, явища до абстрактного узагальнення. В. Сухомлинський вважав, що 

дитину необхідно навчити глибоко проникати в суть причинно-наслідкових 

зв'язків і явищ навколишнього світу. Ось чому в роботі з шестирічками у 

«Школі радості» він так багато уваги приділяв розумовим вправам, у яких 

органічно поєднувалися бачення дитиною реального предмета та створення в 

уяві фантастичного образу, бо фантазування є особливістю дитячого 

мислення. Саме це вважалося «найблагодатнішим ґрунтом» для розвитку 

дитячої думки, для становлення елементів «інтелектуальних взаємин у 

малюків». 

У творчому доробку В. Сухомлинського ми знайшли багато праць, 

присвячених саме проблемі формування допитливості. Зокрема, у книзі «Як 

виховувати справжню людину» привертає увагу розділ «Як пробуджувати 

допитливість», де педагог розглядає питання виникнення допитливості й 

шляхи її формування у дітей. 

Саме поняття «допитливість» він визначає як потребу знати і бажання 

дізнатися, пояснити. Ця потреба весь час росте і ніколи не згасає. Чим 

активніша діяльність людини, чим активніше вона взаємодіє з навколишнім 

світом, тим більше бачить людина зв'язків між речами, фактами, 

властивостями, тим більше вона дивується. Перед нею відкриваються тисячі 

загадок, і саме в їх розгадуванні Василь Олександрович вбачав суть 

допитливості. Він наголошував, що завдання вчителя полягає в тому, щоб 

вже зі шкільного віку дитина ставала мислителем і її активна діяльність 

перетворювалася на нестримну лавину пізнання. Єдиний шлях до цього –  

праця. Допитливість – дуже крихка і ніжна серцевина людини, її легко 

зламати, пробудити огиду до праці через непосильність і одноманітність. У 



творчій праці, життєрадісній і бажаній, Сухомлинський вбачав незамінне 

джерело думки, розумового і фізичного розвитку дитини. Спираючись на 

свої багаторічні спостереження, він зазначав, що вчителі, які намагаються 

дати учням якнайбільше готових знань, гублять їхню допитливість. Якщо на 

уроці після розповіді вчителя немає запитань – це перша ознака того, що в 

класі немає інтелектуальних потреб, а залишився тільки обов'язок щодня 

вчити уроки. Педагог писав, що інтелектуальна байдужість, бідність 

інтелектуальних емоцій притупляє чутливість до мудрості, новизни, 

багатства і краси думки, до пізнання. 

Ми використовуємо ці ідеї В.Сухомлинського у своїй роботі, а прийоми 

інноваційної технології «Критичне мислення» допомагають органічно 

доповнити та урізноманітнити систему прийомів, уже прийняту нашою 

початковою школою. 

Ідеї критичного мислення, з погляду педагогічної спадщини В. 

Сухомлинського, сприймаються як співдружність сердець: учителя та учня, 

або ж як «спільнота допитливих», за Е. Шарп. 

Співдружність сердець забезпечує такі важливі риси особистості, як 

уміння формулювати й адекватно відстоювати власну думку, осмислити 

власний та чужий досвід, вибудувати низку доказів, відчути нерозривний 

зв'язок власних принципів та вчинків. За такої умови критичне мислення 

може стати тим ключовим підходом до викладання різних дисциплін 

шкільного курсу від молодших до старших класів, який забезпечить не тільки 

засвоєння навичок критичного мислення, а й підвищення ефективності 

засвоєння навчальних предметів. 

Урок Василь Олександрович образно називав першим вогнищем, 

зігрівшись біля якого, дитина прагне стати вдумливим мислителем. Він 

вбачав надзвичайно важливе розвивальне завдання уроку в тому, щоб 

сформувати в учня жадобу до пізнання. Для цього вчителеві потрібно зайти 

до класу з думкою здивувати та викликати бажання знати більше. 

Заслуговує на увагу комунікативна спрямованість його «уроків життя», 

постійний діалог як між учителем і окремим учнем, так і між учнями. 

Прикладом можуть бути відомі в усьому світі педагогічні казки -- чарівний 

світ життя, розкритий мудрим наставником, який не повчає учнів, не 

втомлює дітей сухою дидактикою, а просто йде поряд з дітьми, а можливо, за 

ними, радіючи разом з учнями кожному новому відкриттю. 

Дати кожній дитині щастя – ось у чому бачив свою місію педагог і 

вчений Сухомлинський. Але дитина не може бути щасливою, якщо їй у 

школі нецікаво, погано, нудно, якщо вона не відчуває себе достатньо 

здібною, щоб оволодіти шкільною наукою. Щоб зробити дитину щасливою, 

педагог насамперед повинен допомагати їй вчитися, переживати незрівнянне 

почуття першості, відчути «смак» успіху. 

«Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення у 

складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється», – писав В. 

Сухомлинський. Людинознавчий підхід є відображенням демократизації і 

гуманізації шкільного життя, коли в центрі уваги педагога – кожна дитина з її 



індивідуальними особливостями. Особистісний підхід до навчання і 

виховання молодшого школяра створює умови для всебічного впливу на 

дитину, усвідомлення (діагностування) рівня її знань, рівня сформованості 

рис характеру, компонентів світогляду. 

За В. Сухомлинським, і оцінки мають бути індивідуальні, тобто 

необхідно враховувати індивідуальні особливості процесів мислення, адже в 

кожної дитини думка розвивається своєрідними шляхами, кожна дитина 

розумна і талановита по-своєму. Ось чому В. Сухомлинський прагнув, щоб 

цей розум і талановитість стали основою успіхів у навчанні, щоб кожен 

учень не вчився нижче за свої здібності. Ось чому педагог постійно шукав 

різноманітні форми організації навчального процесу та форми навчальної 

діяльності учнів, оригінальні методи, багато з яких тепер пов'язують з 

методами новітніх технологій. 
  

3.Демонстрація відео-ролика про поїздку до м. Павлиш. 

 

ЛЕКЦІЯ 3 

Тема: Педагогіка добра Василя Сухомлинського. 

Мета лекції:  

Дидактична: ознайомити студентів із категорією «ставлення» в житті та 

професійній діяльності видатного педагога, розкрити розуміння милосердя, 

доброти, людяності й порядності Василем Сухомлинським.  

Виховна: виховувати професійні риси, милосердя, гуманізм, доброту. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Філосько-педагогічні ідеї В.Сухомлинського. 

2.Безсмертня педагогічної спадщини Сухомлинського. 

3. Огляд літератури (бібліотека) 

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ: 

1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. – Т.4. – К.: Рад. школа, 

1977. 

2. Сухомлинський В. Людина — найвища цінність // Вибрані твори:У 5 т. 

— К.: Рад. шк., 1977. — Т. 5. — С. 446–472. 



3.  Сухомлинський В. Людина неповторна // Вибрані твори: У 5 т. — К.: 

Рад. шк., 1977. — Т. 5. — С. 80–86. 

4.  Сухомлинський В. Народження громадянина // Вибрані твори: У 5 т. 

— К.: Рад. шк., 1977.– Т. 3.– С. 283–581. 

5. Сухомлинський В. Павлиська середня школа // Вибрані твори: У 5 т. — 

К.: Рад. шк., 1977. — Т. 4. — С. 7–390. 

6. Сухомлинський В. Проблеми виховання всебічно розвиненої 

особистості // Вибрані твори: У 5 т. — К.: Рад. шк., 1976. — Т. 1. — С. 

5–206. 

7. Сухомлинський В. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: У 5 т. — К.: 

Рад. шк., 1977. — Т. 3. — С. 7–280. 

8. Сухомлинський В. Сто порад учителеві // Вибрані твори: У 5 т. — К.: 

Рад. шк., 1976. — Т. 2. — С. 419–654. 

 

1.Філосько-педагогічні ідеї В.Сухомлинського. 

У порівнянні з попереднім періодом для цього часу характерне 

повернення до традицій вітчизняної педагогіки, заснованої на любові, повазі, 

свободі особи, на увазі до дитини, до її індивідуальних особливостей і 

внутрішнього світу. 

Прикладом такої нової педагогіки стала концепція В. Сухомлинського, 

що зробила значний вплив на всю радянську педагогіку 60-80-х років XX 

століття. 

Василь Олександрович Сухомлинський, закінчивши робітфак і 

Полтавський педінститут, з 1944 р. очолював Павлишську середню школу в 

Кіровоградській області, що стала лабораторією для його творчих пошуків. 

Він досяг і слави й пошани, став Заслуженим учителем України, Героєм 

Соціалістичної Праці СРСР. Сухомлинський - педагог і мислитель стояв у 

джерел руху вчителів-новаторів, відродження оновленої педагогіки 

співробітництва, відновлення у вихованні пріоритету загальнолюдських 

цінностей, що знайшло відображення в його роботах «Павлишська середня 

школа», «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Розмова з 

молодим директором», «Три листи про любов». Сухомлинським написано 

більше 30 книг і 5000 статей, велика частина яких не тільки відома на 

батьківщині, а й перекладена в Болгарії, Угорщині, Німеччині, Китаї, 

Польщі, Японії, в інших країнах. 

Сухомлинський одним із перших у радянській педагогіці свого часу 

став розробляти гуманістичні традиції вітчизняної та світової педагогічної 

думки. У роботі «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості» він 

пише про те, що «кожна людина вже в роки дитинства й особливо в отроцтві 

й ранній юності повинна осягти щастя повноти свого духовного життя, 

радість праці та творчості» (Сухомлинський В. А. Проблеми виховання 

всебічно розвиненої особистості // Історія педагогіки в Росії. - М., 1999. - С. 



373). Сухомлинський не встановлював чітких меж між різними сторонами 

виховання. У будь-якому діянні він виділяв як необхідний розумовий 

розвиток і працю, виховання моральне, естетичне, екологічне, вивчення й 

урахування індивідуальних і вікових особливостей дітей, взаємини родини та 

школи, педагогічну майстерність учителя. 

Вихідною точкою педагогічного світогляду Сухомлинського була 

задача виховання в дитини особистого ставлення до навколишньої дійсності, 

розуміння своєї справи та відповідальності перед рідними, товаришами й 

суспільством і, що головне, перед власною совістю. Василь Олександрович 

пише, що задача школи не просто передати знання, але «відкрити перед 

кожним, навіть перед найбільш пересічним, найбільш важким в 

інтелектуальному розвитку вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він 

може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє Я, черпати сили з 

джерела людського достоїнства, почувати себе не обділеним, а духовно 

багатим» (там же). 

Сферою розвитку духу є моральне виховання. Виховання гармонійно 

розвиненої особистості може бути засновано лише на комуністичній 

моральності, що пронизує всі грані людської особистості, відкриваючи перед 

кожним шлях до громадських, ідейних, творчих, трудових, естетичних 

цінностей. 

Сучасність, як уважав Сухомлинський, розвиток радянської держави 

найбільше забезпечує розвиток гармонійної особистості. Тому теза: «вхід у 

той палац, ім'я якому - знання, освіченість, прилучення до багатств людської 

культури, мислився й переживався як найбільше благо нашого ладу, нашого 

суспільства...» (там же, с. 374) повинна стати обов'язковою для будь-якого 

представника молодого покоління нашої країни. 

Особлива проблема для теорії та практики виховання - виховання 

потреб. Складність полягає у вихованні гармонійного співвідношення всіх 

видів потреб. Сухомлинський стверджував, що необхідно навчити розуміти, 

«що» саме має право, і в першу чергу - моральне право, бажати кожна 

конкретна людина. Тому «виховання культури бажань - один із найбільш 

яскравих відтінків тієї складної речі, що ми називаємо моральним змістом 

шкільного життя» (там же, с. 374-375). Культура бажань є зворотною 

стороною повинності, тобто людина, яка вміє бажати, розуміє й відчуває, що 

дозволене чи не дозволене. Виховуючи культуру бажань, ми зупиняємо 

розвиток примх, що принижують людину. У зв'язку з цим Сухомлинський 

пропагував правило: «Виховання культури бажань у більшій мірі 

визначається тим, наскільки мудра гармонія встановлюється в житті людини 

між задоволенням матеріальних потреб і становленням, розвитком, 

задоволенням потреб духовних» (там же, с. 375). Проблемою сучасної школи, 

освіти й виховання, на думку Сухомлинського, є те, що людина, яка 

одержала хорошу освіту, не хоче брати участь у процесі матеріальної праці. 



Це є пережитками старого світу. Наше суспільство, як указує Василь 

Олександрович, наші вчителі й вихователі повинні зрозуміти, що функція 

освіти змінилась. Вона перестала бути засобом звільнення від праці. 

Навпаки, сьогодні «треба виховати не просто готовність - практичну й 

моральну - до цієї праці, а і прагнення, бажання, потяг присвятити їй усе своє 

життя» (там же, с. 377). 

Василь Олександрович уважав, що у процесі виховання значущу роль 

відіграють взаємини вчителя й учня. Тому вони повинні бути уважними, 

доброзичливими та зацікавленими. Саме виходячи з подібних установок у 

школі Сухомлинського, стали практикуватися спільні походи, твори й 

читання віршів, слухання «музики» лісу, ріки, полів, повітря. Наприклад, він 

писав: «Музика є найбільш чудодійним, найбільш тонким засобом залучення 

до добра, краси та людяності» (Цит. за: Лушниковим А. М. Історія 

педагогіки. - Єкатеринбург, 1995. - С. 355). Саме через подібні моменти 

формується дорогоцінний досвід спілкування учнів і вихователів. 

Учитель у першу чергу, як уважав Сухомлинський, повинен уміти 

пізнавати духовний світ дитини, розуміти в кожній дитині «особисте». Як 

писав Сухомлинський: «Немає у світі нічого складнішого й багатішого 

людської особистості» (там же). І саме до особистості звернений педагог у 

своїй діяльності, тому вчитель - це людина, яка не тільки опанувала теорію 

педагогіки, вона ще і практик, який відчуває дитину, вона мислитель, який 

з'єднує теорію та практику воєдино». 

Пріоритет у своїй педагогічній системі Сухомлинський приділяв, як ми 

вже відзначали, моральному вихованню, що повинно базуватись на почутті 

справедливості: «Справедливість - це основа довіри дитини до вихователя» 

(там же). При цьому основним методом уважав слово, але не повчальне чи 

пригнічуюче, а доброзичливе та привабливе. Він створив цілу теорію слова 

та його впливу на свідомість і поведінку дитини. Слово, на думку Василя 

Олександровича, повинно бути змістовним, мати глибокий сенс, емоційне 

насичення, повинно бути звернене до конкретного учня й відрізнятися 

правдивістю. Сухомлинський називав слово «найтоншим дотиком до серця», 

що здатне зробити людину щасливою й нещасливою. Більшість же шкільних 

конфліктів відбувається через невміння вчителів використовувати дар слова 

або через острах «закритих» тем, які при правильному підході можуть дати 

дитині моральні норми. 

Новою в теорії Сухомлинського, що викликала широкий відгук, була 

ідея зближення школи та родини, як він це називав - «співдружність родини 

та школи». У статті «Слово до батьків», в інших роботах автор пропагував 

ідею повернення педагогічної відповідальності в родину. Він писав, що не 

тільки школа виховує й дає освіту, а й родина, причому з першого дня 

існування дитини вона виконує ці ж функції. Тому родина та школа повинні 

розвиватись разом. Сухомлинський закликав до педагогічної освіти не тільки 



дітей і вчителів, а й батьків. Сухомлинський із цього питання писав: 

«Удосконалення, поглиблення суспільного виховання означає не 

применшення, а посилення ролі родини. Гармонійний, усебічний розвиток 

можливий тільки там, де два вихователі - школа й родина - не тільки діють 

заодно, ставлячи перед дітьми одні й ті ж вимоги, а й є однодумцями, 

розділяють одні й ті ж переконання, завжди виходять з одних і тих самих 

принципів, ніколи не допускають розбіжностей ні з метою, ні у процесі, ні в 

засобах виховання» (Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно 

розвиненої особистості. - С. 377). 

Родина та школа разом повинні розвивати в дитині почуття обов'язку й 

відповідальності, правила життя в суспільстві. Це повинно здійснюватись, 

виходячи з правила, що справжнє людинолюбство - це висока дисципліна 

вчинків, почуттів, думок. 

Гуманістичні ідеї Сухомлинського знайшли відгук у сучасників і 

педагогів наступного покоління. Наприклад, ми можемо бачити їх розвиток в 

особистісно зорієнтованому підході в освіті, що одержав продовження у 80-

90-х роки XX століття. Педагоги цього напряму виступили проти 

авторитарної педагогіки та школи, вони запропонували свій підхід для 

перетворення вітчизняної школи. 

Авторитарна педагогіка проголошувала принципи: педагог повинен 

виконати задачу, покладену на нього суспільством, а дитина (учень) повинна 

відповідати тій ідеальній моделі, що також запрограмована суспільством. 

Особистісно зорієнтований підхід ставив принципово інші задачі. Він 

ґрунтувався на визнанні права кожного з учасників освітнього процесу бути 

особистістю, здатною до самовизначення, вільного вибору свого життєвого 

шляху, причому особистістю, яка вміє скористатися правом на реалізацію 

власних мотивів і цінностей, правом на формування власного унікального 

ставлення до себе й інших, до навколишньої дійсності. 

В особистісно зорієнтованій педагогіці можна виділити два аспекти, 

що визначають функціонування один одного: 

• орієнтованість педагога на особистісну модель побудови 

взаємодії з учнями; 

• побудова процесу навчання й виховання з максимальним 

залученням механізмів функціонування особистості учня (мотивацій, 

цінностей, «я-концепції», суб'єктивного досвіду й т. п.). 

Здійснення такого підходу до освіти й виховання можливе лише у 

випадку, якщо педагог має визначений світогляд, що є основою його 

педагогічної діяльності. Значущим є й той факт, що педагог сформував для 

себе концепцію діяльності. 



Заслуговує інтересу теорія особистісно зорієнтованого навчання І. 

Якіманської (Див.: Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в 

современной школе. - М., 1996). В основу її концепції покладене визнання 

індивідуальності, самоцінності кожної людини, наділеної неповторними 

здібностями та суб'єктним досвідом. Якіманська пише: «Даний термін 

(суб'єктний досвід - М. Н.) означає досвід життєдіяльності, що здобувається 

дитиною до школи в конкретних умовах родини, соціокультурного оточення, 

у процесі сприйняття й розуміння нею світу людей і речей. Суб'єктний досвід 

називають особистим, власним, індивідуальним, минулим, життєвим, 

стихійним і т. п. У цих назвах фіксуються різні аспекти, джерела отримання 

цього досвіду. Уживаючи термін «суб'єктний досвід», ми підкреслюємо його 

приналежність конкретній людині як носієві власної біографії» (там же, с. 9-

10). 

Цінність дитини в даному випадку не стільки як приклад відтворення 

суспільного досвіду, скільки його індивідуальності. Задача школи - 

максимально виявити та використовувати індивідуальний досвід учнів, 

«окультурити» його шляхом збагачення результатами суспільно-історичного 

досвіду. А звідси, мета навчання складається не тільки в тому, щоби 

планувати загальну, єдину й обов'язкову для всіх лінію психічного розвитку, 

вона полягає в тому, щоб допомогти кожній дитині з урахуванням наявного в 

неї досвіду вдосконалювати свої індивідуальні здібності, розвиватись як 

особистість творча, мисляча. 

Особистісно зорієнтоване навчання, на думку В. Петровського, 

повинно мати свою теорію та практику дидактики (Див.: Психология 

воспитания: Пособие для методистов дошкольного и начального школьного 

образования, педагогов, психологов / Под ред. В. О. Петровского. - М., 1995). 

В основі його підходу три основних позиції: варіативність моделей навчання; 

синтез інтелекту, афекту й дії; пріоритетність старту (мається на увазі те, що 

кожна дитина повинна мати можливість завжди вибрати ті види діяльності, 

що мають для неї найбільшу цінність). 

Реалізація особистісно зорієнтованої дидактики спрямована на 

розвиток самоцінності форм активності дітей, що реалізується у трьох 

напрямах: 

• розвиток пізнавальних устремлінь (передбачає насичення 

освітнього процесу інтелектуальними емоціями); 

• розвиток вольових устремлінь (установлення найкращого 

співвідношення між прагненням дитини до вільної діяльності й існуючими 

обмеженнями); 

• розвиток емоційних устремлінь (створення емоціогенного 

середовища, що є основою для розвитку пізнавальних, довільних, вольових 

сфер особистості, емпатійних процесів у системі «дитина-дорослий», 



«дитина-дитина»). Варіант особистісно зорієнтованої освіти пропонує В. 

Серіков. Він виходить з того, що метою освіти є не формування особистості 

із заздалегідь визначеними, заданими характеристиками, а створення умов 

для повноцінного прояву й розвитку власне особистісних функцій учня. 

Серіков визначає їх у такий спосіб: 

• функції мотивації (поняття й обґрунтування діяльності); 

• функції колізії (бачення прихованих протиріч дійсності); 

• функції опосередкування (стосовно зовнішніх впливів і 

внутрішніх імпульсів поведінки); 

• функції критики (у відношенні пропонованих ззовні цінностей і 

норм); 

o функції рефлексії (конструювання та збереження визначеного 

образу «Я»); 

• функції сенсотворчості (визначення системи життєвих змістів, 

включаючи й сенс життя); 

o функції орієнтації (побудова особистісної картини світу); 

o функції забезпечення автономності та стійкості внутрішнього 

світу, творчого характеру будь-якої особистісно значущої діяльності; 

o функції самореалізації (прагнення до пізнання свого образу «Я» 

оточуючими); 

o функції забезпечення рівня духовності життєдіяльності 

відповідно до особистісних домагань. 

Серіков пропонує технології, за допомогою яких можливо активно 

стимулювати розвиток зазначених функцій. Це: 

o задачний підхід, при якому досліджуваний матеріал піддається 

учню як життєво значуща проблема; 

o навчальний діалог, за допомогою якого здійснюється спільний 

пошук учителем та учнем цінності і змісту досліджуваної проблеми; 

o ігрова технологія, що передбачає моделювання конфліктної або 

проблематичної ситуації, на прикладі якої закріплюється навичка ухвалення 

самостійного рішення, виконання визначеної соціальної ролі. 

У цілому, ми можемо відзначити загальні принципи конструювання 

освітнього процесу на основі гуманістичних цінностей, що одержують усе 

більший розвиток в останнє десятиліття: принцип свободи; принцип 

створення ненасильницького розвивального соціально-педагогічного 

середовища; принцип насичення життєдіяльності освітньої установи новим 



змістом, толерантно орієнтованим; принцип особистісного підходу до всіх 

учасників освітнього процесу. 

Епоха радянської педагогіки представлена досить різноманітним 

спектром педагогічних ідей, вона пережила свою революцію. Як би зараз не 

сприймались її окремі положення, у цілому можна говорити про те, що 

досвід радянської педагогіки повинен бути оцінений із сучасних позицій і, 

можна не сумніватись, він дасть безліч ідей для майбутнього розвитку освіти. 

2.Безсмертня педагогічної спадщини Сухомлинського 

Особлива заслуга Василя Сухомлинського полягає в тому, що він 

одним з перших вітчизняних педагогів вдало об’єднав ідею всебічного 

розвитку особистості з ідеєю гармонійного розвитку суспільства. Він 

постійно наголошував — навчально-виховний процес покликаний зберегти 

функціональну єдність, якою природа наділила кожного з нас: душу, дух, 

тіло. 

Роботи Василя Сухомлинського дають особливий матеріал в аспекті 

гармонізації сімейного виховання учнів. Навіть побіжного погляду досить, 

щоб зрозуміти основну дилему, яку вирішував учитель-патріот у родинах 

павлиських селян: або подолання анархії в сімейно-шкільному вихованні 

молоді, або поступовий розпад існуючих соціальних відносин, як мінімум, на 

рівні селища. Але ж це загроза для держави! 

— Багаторічний досвід вченого-теоретика і вчителя-практика дав 

можливість Василю Олександровичу вибудувати концепцію-засторогу, 

концепцію-попередження цієї особистісної і суспільної драми... 

— Так, справді. Поставивши проблему, актуальну на всі часи, Василь 

Олександрович доводить, що гармонійний всебічний розвиток можливий 

лише там, де два вихователі — школа й сім’я — діють одностайно, поділяють 

одні й ті ж переконання, виходячи з тих самих принципів. 

При цьому не допускається розходження ні в меті, ні в суті, ні в засобах 

виховання. 

З учителями Павлиської школи Василь Олександрович вибудував таку 

систему роботи з батьками, яка допомогла їм оволодіти основами 

батьківської педагогіки, мистецтва виховання. Згадаймо, чи не вперше в 

державі там діяла школа для батьків, де проводилися лекції та бесіди з 

педагогами та психологами, спрямовані на практику виховання. 

 

3. Огляд літератури (працівники бібліотеки) 

 

 



ЛЕКЦІЯ 4 

Тема: Професіоналізм учителя у вимірі гуманної педагогіки Василя 

Сухомлинського 

Мета лекції:  

Дидактична: ознайомити студентів з педагогічною майстерністю, 

педагогічною технікою, педагогічним талантом Сухомлинського. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Майстерність педагога в ідеях В.О. Сухомлинського. 

2. Основні риси, функції сучасного вчителя. 

3. Педагогічна майстерність та її компоненти. 

4. Засоби і функції педагогічної комунікації. 

2.Основні риси, функції сучасного вчителя 

Педагогічна професія — одна з найдавніших. Виникла вона на ранніх 

етапах розвитку людства у зв'язку з потребою передавати підростаючому 

поколінню набутий досвід, виділившись згодом в окрему галузь. На перших 

порах повинні були передавати знання і навички володіння знаряддями 

праці, зброєю тощо. Ці обов'язки у багатьох народів покладались на жреців, а 

в Давній Греції навчанням займалися вільнонаймані особи — вчителі. 

Незабаром виповниться два тисячоліття відтоді, як римський імператор і 

сенат (у І ст. н. е.) почали видавати платню першому «штатному» вчителеві 

ораторів Марку Фабію Квінтіліану, що засвідчило появу вчительської 

професії. 

Кожна держава, будь-яка суспільна система визнавали необхідність 

навчання і виховання, відповідно націлюючи людей, які займалися цією 

діяльністю. 

Сучасні вимоги до педагога на межі тисячоліть висвітлені в законі «Про 

загальну середню освіту»: «Педагогічним працівником повинна бути особа з 

високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, 

належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, 

забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний 



стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних 

закладах середньої освіти». Він повинен бути людиною культури і 

вселюдських цінностей, провідником ідей державотворення і демократичних 

змін, людиною великої душі й доброго серця. Любов до дитини — це, за 

словами В. Сухомлинського, «плоть і кров вихователя як сили, здатної 

впливати на духовний світ іншої людини. Педагог без любові до дитини — 

це все одно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без 

відчуття кольору». Йдеться про мудру, добру й вимогливу любов, що вчить 

жити. 

Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій 

час. Його має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а світ людей. 

Завдяки цьому педагогічна професія стає творчою місією. Місія педагога — 

це не лише його власні інтереси, мотиви, плани. Він є посередником між 

дітьми та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства. 

Його обов'язок — виховувати гідних людей, здатних примножувати здобутки 

людської цивілізації. 

Важливу роль відіграють особистісні якості педагога, його чутливість 

до іншої людини, гуманність у помислах і діях. Але це не знижує 

актуальності такої його риси як вимогливість. Всепрощення, 

безпринципність, поблажливість до учнів, потурання їхнім слабкостям, 

байдужість до негативного в їх навчанні, праці та поведінці завдають великої 

шкоди вихованню особистості. Більшість видатних педагогів обстоювала 

єдність вимогливості й поваги, бо саме у вимогливості до людини й полягає 

повага до неї. 

Працю справжнього педагога живить віра в людину. Він повинен бути 

оптимістом, глибоко вірити у сили й можливості дітей, бачити насамдеред 

усе краще, що їм притаманне, «проектувати хороше.» (А. Макаренко). 

Учитель має підходити до кожної дитини з оптимістичною налаштованістю, 

навіть, якщо ризикує помилитися. Водночас він не повинен ідеалізувати їх 

позитивних рис, ігноруючи їх недоліки. 

Обов'язкового нормою в ставленні учителя до учнів є справедливість. 

Будь-які прояви несправедливості з боку педагога (виділення «любимчиків», 

необ'єктивне оцінювання знань, необґрунтовані вимоги, безпідставні 

обвинувачення, упередженість тощо) ранять дитячі душі, обурюють учнів і 

завдають непоправної шкоди справі навчання й виховання. 

Важливою для вчителя є позитивна емоційна налаштованість, яка 

виявляється в умінні залишати за дверима школи неприємні переживання, 

поганий настрій. Водночас він не повинен приховувати свого невдоволення 

чи навіть обурення, якщо учні того заслужили. Гнів, як і радість, повинні 

бути педагогічно спрямовані, не переходити меж, за якими вони стають 



шкідливими у вихованні. У стосунках з учнями завжди потрібне почуття 

міри, неприпустимість крайнощів, що виходять за межі пристойності й 

педагогічної доцільності. Учитель завжди має бути твердим, непохитним, 

послідовним у своїх вимогах і водночас гнучким, здатним переглядати 

окремі свої рішення і вимоги, якщо це зумовлено конкретними обставинами 

та інтересами справи. Він є старшим другом, товаришем учнів, але 

насамперед, їхнім наставником, керівником. Тому дружні взаємини учителя й 

учня не повинні переходити у фамільярність та панібратство. Учитель, якому 

властиве відчуття міри, рішуче і неухильно вимагає від учнів виконання 

своїх обов'язків, будучи при цьому розсудливим, спокійним. Він завжди 

доброзичливий, але не ліберальний, чемний і делікатний, але не улесливий; 

охочий на похвалу, але не захвалює учнів. 

Відчуття учителем учня, усвідомлення своєї ролі у педагогічному 

процесі і мети своїх виховних дій зумовлює педагогічний такт, сутність якого 

полягає у творчому вмінні обирати в кожному конкретному випадку таку 

лінію поведінки, такий підхід (за допомогою слова, вчинків, тону, погляду, 

жестів, міміки тощо), які оберігають честь і гідність учнівського колективу, 

кожного учня, не принижуючи і не возвеличуючи його честі та гідності. 

Обов'язкова передумова педагогічного такту — знання індивідуальних 

особливостей психічного стану, настроїв і переживань учнів. Один і той же 

засіб виховного впливу може дати різні результати, залежно щодо кого, коли, 

за яких умов і як його застосовують. У цій справі немає стандартних 

рецептів. Педагогічний такт, за словами В. Сухомлинського, передбачає 

здатність учителя поставити себе на місце учня, бачити себе в учневі та учня 

в собі. 

Навчально-виховна робота потребує від учителя організаторських 

умінь і здібностей. Педагог має справу з колективом учнів, яким треба 

повсякчас керувати, діяльність якого необхідно спрямовувати. Це ж 

стосується його взаємодії з кожним учнем. Тому ефективність педагогічного 

процесу залежить від правильної організації праці учителя, його уміння 

об'єднати і згуртувати учнівський колектив. 

Ще однією важливою характеристикою діяльності вчителя є його мовна 

культура. Мова — найважливіший засіб спілкування вчителя з учнями, 

головний інструмент педагогічної праці. Вона є засобом безпосереднього 

впливу на свідомість і поведінку учнів. Важливі показники мовної культури 

педагога — змістовність, логічність, точність, ясність, стислість, простота, 

емоційна виразність, яскравість, образність, барвистість мовлення, правильна 

літературна вимова, вільне, невимушене оперування словом, фонетична 

виразність, інтонаційна різноманітність, чітка дикція, правильне 

використання логічних наголосів та психологічних пауз; взаємовідповідність 

між змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою. Важливими у 



мовленні педагога є постановка голосу, його тон. Одне й те ж слово можна 

сказати так, що воно прозвучить впевнено або нерішуче, приємно або 

неприємно тощо. «Я став справжнім майстром тільки тоді, — зазначав А. 

Макаренко, — коли навчився говорити «Іди сюди» з 15—20 відтінками, коли 

навчився давати 20 нюансів на обличчі, в постаті і в голосі». З учнями треба 

розмовляти так, щоб вони відчували в мові педагога його волю, душу, 

культуру. 

Учитель — головна фігура педагогічного процесу. Його особистий 

приклад — могутній фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню з 

учнями вчитель виховує їх не тільки словом, а й всіма якостями своєї 

особистості. Діти, говорив Л. Толстой, переймаються прикладом у сто разів 

сильніше, ніж найкрасномовнішими і найрозумнішими повчаннями. Вони 

(особливо це стосується дітей молодшого віку) копіюють учителя, 

наслідують його на кожному кроці. Вплив авторитетного педагога на учнів 

залишає свій відбиток на все їхнє життя. «Золотим правилом» науки 

виховання вважав К. Ушинський тезу: «Вчителеві треба бути таким, якими 

він хоче бачити своїх вихованців». 

Позитивні якості вчителя становлять основу його авторитету — 

визнання учнями його інтелектуальної, моральної сили і переваги. А звідси й 

глибока пошана до вчителя і віра в нього. Авторитетний педагог — 

справжній володар думок і почуттів своїх учнів. У створенні його авторитету 

важливі такі риси його особистості, як ерудиція, глибокі фахові знання, 

справедливість, толерантність, прихильне ставлення до людей, 

принциповість, людяність, єдність слова і діла, високе почуття 

відповідальності. Не менш істотне значення мають його вміння тримати себе 

з гідністю, бути завжди бадьорим і життєрадісним, дисциплінованим, 

внутрішньо зібраним і підтягнутим, стриманим, чемним, привітним. Він 

повинен бути привабливим для учнів не тільки розумом і почуттями, 

знаннями й уміннями, а й своєю зовнішністю, тобто володіти педагогічною 

майстерністю. 

Головне завдання вчителя — навчати і виховувати. У ньому закорінені 

функції педагога. 

Навчальна (дидактична) функція. Вважалося, що вчитель як носій знань 

передає їх учням, і чим обізнаніший він сам, тим краще засвоять науку діти. З 

часом, коли обсяг знань збільшився до неможливості осягнення їх однією 

людиною, змінилось бачення дидактичної функції вчителя. Головним стало 

не передавання знань, а формування вмінь здобувати їх самостійно. Цінність 

учительської праці почали вбачати в його умінні бути організатором процесу 

засвоєння знань. 



Розвиваюча функція. Її сутність — у створенні сприятливих умов для 

розвитку творчого потенціалу дитини, її саморозкриття, самоутвердження, 

самореалізації через творчість, у забезпеченні демократичних засад 

освітнього процесу, скоординованості його за цінностями, цілями, що 

втілюється в дидактично оформленій системі знань. Учителеві необхідна 

певна методична гнучкість, оскільки йому доводиться мати справу з 

відповідними поєднаннями у різних дітей гуманітарно-особистісного, 

емпіричного, науково-теоретичного типів знань. 

Виховна функція. Бути вихователем — означає вміти трансформувати 

поставлені суспільством перед школою цілі, у конкретні педагогічні завдання 

— формування необхідних особистісних якостей у кожного школяра. 

Виховна функція полягає в тому, щоб загальнолюдські цінності вкоренилися 

у свідомості й поведінці учнів. 

Вчитель реалізовує означені функції в різноманітних видах 

викладацької та виховної діяльності. 

Педагогічна діяльність як складна динамічна система складається із 

взаємопов'язаних компонентів — відносно самостійних функціональних 

видів діяльності. Конструктивна діяльність пов'язана з відбором та 

композицією навчально-виховного матеріалу у відповідності з віковими та 

індивідуальними особливостями учнів, з плануванням і побудовою 

педагогічного процесу, з визначенням структури своїх дій та дій учнів, 

проектуванням навчально-матеріальної бази для проведення навчально-

виховної роботи. Організаційний компонент передбачає включення учнів у 

різноманітні види діяльності, організацію учнівського колективу та 

перетворення його в інструмент педагогічного впливу на особистість з метою 

її всебічного розвитку та виховання. Комунікативний компонент означає 

встановлення взаємин учителя з учнями, колегами, батьками та 

громадськістю, що дає змогу враховувати й задовольняти потреби та інтереси 

учнів, оцінювати ефективність педагогічного впливу, коригувати його 

відповідно до розвитку колективу. Щодо цього процесу особливо важливі 

професіоналізм, світогляд, моральність учителя, його уміння організувати 

діяльність дітей, спонукати їх до самовиховання, тобто оволодіння 

педагогічною майстерністю. 

 

3.Педагогічна майстерність та її елементи 

 

Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної 

діяльності. 

Як наукова проблема, вона постала у XIX ст. Дослідники педагогіки 

тлумачать її як найвищий рівень педагогічної діяльності, який виявляється в 



тому, що у відведений час педагог досягає оптимальних наслідків, «синтез 

наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей 

учителя», комплекс властивостей особистості педагога, що забезпечує 

високий рівень самоорганізації педагогічної діяльності. 

Ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, його загальній 

культурі та педагогічному досвіді. Розглядається як вияв власного «Я» у 

професії, як самореалізація особистості вчителя в педагогічній діяльності, 

тому визначається як вища, творча його активність, що передбачає доцільне 

використання методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній ситуації 

навчання та виховання. Така доцільність є результатом засвоєння системи 

знань і уявлень про закони навчання, технології розвитку дитини, а також 

індивідуальні особливості педагога, його спрямованість, здібності та 

психофізичні дані. 

Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість, 

педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, 

демократичність, творчість (оригінальність). 

До елементів педагогічної майстерності належать: 

1. Гуманістична спрямованість діяльності. Полягає в спрямованості 

діяльності педагога на особистість іншої людини, утвердження словом і 

ділом найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків. 

Передбачає гуманістичний вияв його ціннісного ставлення до педагогічної 

діяльності, її мети, змісту, засобів, суб'єктів. Той, хто не любить і не поважає 

дітей, учнів, не може досягти успіху в педагогічній праці, бо тільки щира 

любов і глибока повага педагога до вихованців породжують відповідну 

любов і повагу до нього, до його ідей, поглядів, переконань, знань, які він 

вчить здобувати. 

2. Професійна компетентність, професіоналізм. Передбачають 

наявність професійних знань (суспільних, психолого-педагогічних, 

предметних, прикладних умінь та навичок). Їх змістом є знання предмета, 

методики його викладання, знання педагогіки і психології. Особливостями 

професійних знань є їх комплексність (потребує вміння синтезувати матеріал, 

аналізувати педагогічні ситуації, вибирати засоби взаємодії), натхненність 

(висловлення власного погляду, розуміння проблеми, своїх міркувань). 

Професіоналізм педагога — це сукупність психофізіологічних, 

психічних та особистісних змін, які відбуваються в людині у процесі 

оволодіння знаннями та довготривалої діяльності, що забезпечують якісно 

новий, вищий рівень вирішення складних професійних завдань. 



Педагогічний професіоналізм — уміння вчителя мислити та діяти 

професійно. Охоплює набір професійних властивостей та якостей 

особистості педагога, що відповідають вимогам учительської професії; 

володіння необхідними засобами, що забезпечують не тільки педагогічний 

вплив на вихованця, але і взаємодію, співробітництво та співтворчість з ним. 

Для активного співробітництва з вихованцями вчителю необхідна мобілізація 

інтелекту, волі, моральних зусиль, організаторського хисту та вміле 

оперування засобами формування моральних, інтелектуальних та духовних 

засад у школярів. Він повинен володіти широким арсеналом інтелектуальних, 

моральних та духовних засобів, що забезпечують педагогічний вплив на 

учня. До інтелектуальних засобів належать кмітливість, професійне 

спрямування сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, прояв та розвиток творчих 

здібностей учня. До моральних — любов до дітей, віра в їх можливості та 

здібності, педагогічна справедливість, вимогливість, повага до вихованця — 

все, що складає основу професійної етики вчителя. Духовні засоби — основа 

його загальної та педагогічної культури. 

3. Педагогічні здібності. Сукупність психічних особливостей вчителя, 

необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її 

ефективного здійснення. 

Головною здібністю, що об'єднує всі інші, є толерантність, чутливість 

до людини, до особистості, яка формується. З нею тісно взаємодіють 

комунікативність (потреба у спілкуванні, здатність легко налагоджувати 

контакти, викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати 

задоволення від спілкування); перцептивні здібності (професійна 

проникливість, пильність, інтуїція, здатність сприймати і розуміти іншу 

людину, її психологічний стан за зовнішніми ознаками); динамізм 

особистості (здатність активно впливати на іншу особистість); емоційна 

стабільність (володіння собою, самоконтроль, саморегуляція); оптимістичне 

прогнозування (передбачення розвитку особистості з орієнтацією на 

позитивне в ній); креативність (здатність до творчості, генерування нових 

ідей, уникнення традиційних схем, оперативного розв'язання проблемних 

ситуацій); впливовість (здатність вплинути на психічний і моральний світ 

дітей в певному напрямі, зближуватися з ними, здобувати довіру, любов і 

повагу, глибоко проникати у їхній внутрішній світ, конструювати, 

проектувати його). 

4. Педагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння). Є сукупністю 

раціональних засобів, умінь та особливостей поведінки вчителя, спрямованих 

на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів навчально-виховної 

роботи з учнем, учнівським колективом відповідно до мети виховання, 

об'єктивних та суб'єктивних їх передумов. Вона передбачає наявність 

специфічних засобів, умінь, особливостей поведінки педагога: високу 

культуру мовлення; здатність володіти мімікою, пантомімікою, жестами; 



уміння одягатися, стежити за своїм зовнішнім виглядом; уміння керуватися 

основами психотехніки (розуміння педагогом власного психічного стану, 

уміння керувати собою); здатність до «бачення» внутрішнього стану 

вихованців і адекватного впливу на них. 

З розвитком педагогіки та психології як науки і практичної діяльності 

поряд з поняттям «педагогічна техніка», яке відображає тільки суб'єктивні 

особливості навчально-виховного процесу (контроль педагога за своїми 

емоціями, настроєм, поведінкою, перцептивно-чуттєвим сприйняттям 

зовнішніх предметів, технікою мовлення) стали використовувати і термін 

«педагогічна технологія» (знання про майстерність), який стосується 

проблем планування та організації навчального процесу. 

Педагогічна технологія. Є комплексом знань, умінь і навичок, 

необхідних учителю для вирішення стратегічних, тактичних, а також 

процедурних завдань під час навчально-виховного процесу. Йдеться про 

систему взаємодії вчителя з учнями, способи добору та впорядкування 

навчального матеріалу згідно з вимогами теорії пізнання. Іншими словами, 

педагогічна технологія є описом системи дій учителя та учнів, які слід 

виконати для оптимальної реалізації навчального процесу. Складовими 

педагогічної технології є володіння мистецтвом спілкування з дітьми, вміння 

керувати своєю увагою та увагою дітей, здатність за зовнішніми ознаками 

поведінки дитини визначати її душевний стан тощо. Уміння налагоджувати 

оптимальні взаємостосунки з дітьми, змінювати їх відповідно до розвитку 

учнів і їхніх вимог до вчителів є важливим компонентом педагогічної 

майстерності. 

 

4.Сутність, функції педагогічної комунікації 

Комунікація є формою зв'язку, процесом повідомлення інформації за 

допомогою технічних засобів, актом спілкування між двома або більше 

індивідами, процесом передачі інформаційного, емоційного чи 

інтелектуального змісту. Структурні елементи — відправник інформації, 

процес її передачі, одержувач інформації. 

Джерелом (адресантом) є суб'єкт, який формує зміст, структуру 

інформації, що передається. Кодування — представлення інформації, яку 

прагне донести джерело до одержувача у кодах (символах), зрозумілих 

одержувачу. В якості кодів використовують слова усної і писемної мови 

(лексика, темп, стиль мови), візуальні образи (людей, предметів тощо) та їх 

рухи, запахи, звуки (мелодії, інтонація, тембр голосу, модуляція), колір, 

жести (статусу, відношення до чого-небудь). Канал зв'язку — засоби масової 

інформації, газета, журнал, листування, особисті зустрічі тощо. Декодування 

— перекладання інформації на мову одержувача (адресата). Визначається 



його особистим сприйняттям, здатністю розрізняти та інтерпретувати коди, 

які використовують для передачі інформації. Одержувач (адресат) — особа 

(група осіб), яка приймає інформацію та виявляє відповідну реакцію, яка 

визначає результативність комунікації. 

Комунікація за своєю моделлю є двостороннім потоком інформації. У 

цій моделі оцінюють якості передачі інформації, її повноту, зміст, форму, що 

дає змогу не лише оперативно і правильно сформулювати уявлення про 

відповідну проблему (інформацію), але й обрати партнерів, розробити 

стратегію і тактику, визначити адекватні методи і засоби реалізації 

конкретних цілей. Важливим щодо ефективності комунікації є зрозумілість, 

доступність інформації. 

Комунікативний процес розглядають як взаємодію типу «Я—Я», «Я—

МИ», «МИ—МИ». Суб'єктами комунікативного процесу можуть бути 

індивіди (групи індивідів), які беруть участь у взаємопогодженому процесі 

обміну інформацією. 

Виникнення комунікації зумовлене розвитком наукової думки. До неї 

вдавалися мислителі Давньої Греції Демосфен, Сократ, Арістотель; Давнього 

Риму — Аврелій Гракх, Ціцерон, Квінтіліан та ін. У XVI—XIX ст. з 

інституалізацією педагогіки як самостійної науки, проблеми комунікації 

почали оформлятися в дидактичні принципи природовідповідності у Я.-А. 

Коменського, Ж.-Ж. Руссо, культуровідповідності та самостійної активності 

в А. Дістервега, практичної корисності у Дж. Локка та ін. XX ст. 

ознаменоване вивченням найрізноманітніших аспектів проблеми комунікації: 

форм, методів, структури, технології педагогічного спілкування, 

комунікативних потреб, здібностей, методів корекції комунікативної 

діяльності тощо. 

Педагогічна комунікація — організація навчально-виховної діяльності на 

основі сприйняття, засвоєння, використання й передачі інформації з різних 

джерел. 

Ефективність її залежить від можливості вимірювання, дозування 

інформації. Оптимальним технологічним ланцюжком у педагогічній 

комунікації є вимірювання й оцінювання синтаксичної, семантичної та 

прагматичної інформації. 

За допомогою синтаксичної (знакової) інформації описують зорові, 

слухові, смакові та інші сигнали, алгебраїчні, географічні та інші символи 

(при аналізі педагогічної майстерності — символи очей, усмішки, 

зовнішності та ін.). Кількість семантичної (змістової) інформації вимірюють 

ступенем зміни тезаурусу (словника наукових термінів) під впливом нових 

фактів, понять, законів, закріплених у пам'яті. Без вимірювання семантичної 

інформації ефективна комунікація неможлива. Кількість і якість 



прагматичної (ціннісної) інформації пов'язані з досягненням навчально-

виховної мети найбільш економними, оптимальними способами, формуючи 

при цьому різноманітні відносини: учитель — учень, учень — учитель, учень 

— навчальний предмет тощо. 

У процесі педагогічної комунікації інформація виконує педагогічні 

функції (переконує та спонукає до певної поведінки, коригує моральні, 

інтелектуальні й комунікативні риси учня). 

Педагогічні функції комунікації: 

— інформаційна (реалізується у навчально-виховній діяльності та 

взаємодії між учителем та учнем); 

— пізнавальна (допомагає розумінню й вивченню навколишнього світу, 

особистості, колективу, себе); 

— експресивна (дає змогу доступно, цікаво й емоційно-виразно 

передавати знання, уміння й навички); 

— управлінська (допомагає керувати своєю поведінкою і впливати на 

інших людей). 

У зв'язку з цим комунікативність вчителя є професійно значущою за 

своєю роллю. Комунікативність — вияв комунікативних якостей, які 

сприяють успішній інформаційній взаємодії, що сприяє вирішенню 

конкретних питань. 

Комунікативність учителя є суттєвою рисою, сукупністю певних 

якостей особистості, що сприяють прийняттю, засвоєнню, використанню й 

передачі спрямованої на навчання й виховання учнів педагогічної інформації. 

Вона полягає у професійній здатності педагога до спілкування, 

стимулювання позитивних емоцій у співрозмовника й відчуття задоволення 

від спілкування. 

Комунікативність має різні рівні вияву. Гіпертрофована 

комунікативність виявляється через гіперкомунікативність (намагання стати 

центром спілкування, неадекватне усвідомлення позиції партнерів, 

ігнорування їх точок зору) і гіпокомунікативність (нездатність нормально 

контактувати, організовувати зворотний зв'язок зі співрозмовником). Якщо 

гіперкомунікативність робить співрозмовника надокучливим, то за 

гіпокомунікативності розмова, як правило, згасає, партнери у спілкуванні 

відчувають внутрішній дискомфорт і незадоволення його результатами. 

Обидві вони не відповідають вимогам спілкування вчителя. 



Компонентами професійно-педагогічної комунікативності вчителя є: 

— наявність стійкої потреби в систематичному спілкуванні з дітьми в 

найрізноманітніших сферах; 

— взаємодія загальнолюдських та професійних показників 

комунікативності; 

— емоційне задоволення на всіх етапах спілкування; 

— наявність здібностей до педагогічної комунікації, набуття 

комунікативних навичок і вмінь. 

Потреби в спілкуванні можуть виникнути у зв'язку з намаганням зняти 

внутрішнє напруження та занепокоєння, отримати схвалення, визнання 

оточуючих своєї унікальності, уточнити свої уявлення про іншу людину, її 

здібності, якості, вплинути на думки іншої людини. 

Комунікативність вчителя формується під впливом багатьох чинників. 

Переважають при цьому особистісні, що визначають модель 

комунікативності вчителя: 

1. Загальні універсальні якості особистості вчителя: педагогічна 

спрямованість, психологічна підготовленість, колективізм, доброзичливість, 

активність у суспільно-політичній і педагогічній діяльності, 

дисциплінованість, організованість. 

2. Спеціальні якості вчителя (характеризують внутрішню структуру 

його комунікативності): пізнавальні якості (дають змогу особистості 

сприймати, розуміти й вивчати навколишній світ, реалізують інтерес до 

пізнання оточуючого, прагнення розвивати «дар пізнання людей», до 

співчуття, ідентифікації з іншими людьми тощо); експресивні якості 

(створюють виразність особистості, через яку вона стає зрозумілою іншим 

людям, допомагають «утримувати увагу інших людей», підтримують 

прагнення до правдивості й щирості у стосунках, а також емоційна 

виразність); управлінські властивості (допомагають впливати на інших 

людей і здійснювати самоконтроль). 

До спеціальних якостей комунікативності вчителя також належать: 

Комунікативні знання — узагальнений досвід людства в 

комунікативній діяльності, відображення у свідомості комунікативних 

ситуацій в їх причинно-наслідкових зв'язках і відношеннях; комунікативні 

навички — автоматизовані свідомі дії, що сприяють швидкому 

відображенню у свідомості комунікативних ситуацій, визначають успішність 

сприйняття, розуміння об'єктивного світу й відповідного впливу на нього у 



процесі педагогічної комунікації; комунікативні вміння — комплекс дій, які 

базуються на теоретичній і практичній підготовленості, що дає змогу творчо 

використовувати комунікативні знання та навички для відображення й 

перетворення дійсності; комунікативні звички — доведені до автоматизму 

комунікативні дії; комунікативний характер — головні якості, властивості 

особистості, що виявляються у типовій для неї активності в комунікативній 

діяльності й у відношеннях до навколишнього світу, до інших людей, до 

себе. 

Складові невербальної комунікації 

Комунікативний процес реалізується за допомогою певних засобів — 

знакових систем. Їх поділяють на вербальні (лат. verbalis — словесний) та 

невербальні (безсловесні). Невербальна комунікація відбувається, як 

правило, неусвідомлено, мимовільно. Здебільшого люди контролюють своє 

мовлення, але на підставі аналізу їх міміки, жестів, інтонації можна оцінити 

правильність, щирість мовної інформації. До засобів невербальної 

комунікації належать: 

1. Мова тіла: а) статична експресія — фізіогноміка (експресія обличчя й 

фігури, зумовлена будовою тіла); артефекти (прикраси, манера одягатися, 

зачіска, косметика); система запахів (природні, штучні); б) динамічна 

експресія — текесика (система дотиків, потиску руки, поплескування); 

просодика (характеристика голосу, темп, тембр, висота, гучність, 

наголошування, акцент); екстралінгвістика (використання пауз, 

покашлювання, сміху, позіхань, плачу); кінесика (комунікативно значущі 

рухи): виражальні рухи (міміка, жести, пантоміміка, постава, поза, хода); 

контакт очей (спрямованість руху, частота контакту, тривалість); авербальні 

дії (дії з предметами, тілесні рухи — почісування, потирання рук). 

2. Міжособистісний простір: а) дистанція; б) взаємне розміщення під 

час спілкування. 

3. Часові характеристики: а) час спілкування; б) запізнення; в) затримка 

дій. 

Не всі з цих засобів рівнозначні, проте кожен з них легко зчитується 

учнями, підсилюючи або нейтралізуючи враження від слів і дій педагога. 

Основні засоби невербальної комунікації 

До основних засобів невербальної комунікації педагога належать його 

зовнішній вигляд, пантоміміка, міміка, контакт очей (візуальний контакт), 

міжособистісний простір. 



Зовнішній вигляд педагога. Педагог формує морально-етичні погляди й 

смаки своїх вихованців. Будь-яка деталь у його зовнішньому вигляді й 

поведінці має виховне значення. «Я повинен бути естетично виразним, — 

писав А.С. Макаренко, — тому я ні разу не вийшов з непочищеними 

чобітьми або без пояса. Я теж повинен мати якийсь блиск, у міру сили та 

змоги, звичайно. 

...Я не допускав у клас учителя, якщо він був неохайно одягнений. Тому 

у нас стало звичкою ходити на роботу в кращому костюмі. І я сам виходив на 

роботу в найкращому своєму костюмі, який тільки в мене був». 

Педагог повинен одягатися елегантно, з урахуванням вимог моди, не 

доводячи компоненти зовнішнього вигляду до крайнощів. Його одяг має бути 

зручним для виконання необхідних педагогічних операцій: писати на дошці, 

працювати з демонстраційними матеріалами, нахилятися, ходити між рядами 

парт тощо. Колір, фактура, доповнення (ґудзики, пряжки тощо) також мають 

підкреслювати простоту, елегантність. Все це позитивно впливає на 

емоційний настрій учнів, дисциплінує їх, сприяє формуванню відчуття міри, 

не відвертає увагу від навчальних занять. Почуття міри потрібне і при 

використанні інших компонентів зовнішнього вигляду — зачіски, косметики, 

прикрас (каблучки, персні, намиста, сережки, кліпси та ін.). 

Педагогу, крім обізнаності з вимогами до зовнішнього вигляду, 

важливо виробити певну систему умінь та навичок організації своєї 

зовнішності. У цьому йому прислужаться: 

1. Наявність орієнтовного режиму дня, складеного залежно від порядку 

занять у школі. Важливо передбачити в ньому час для догляду за собою, 

фіксуючи, скільки його потрачено на певну процедуру. Уміло налагоджений 

самоконтроль допоможе виробити звичку стежити за своєю зовнішністю, 

позбавить метушливого збирання на роботу, побоювання запізнитися. Через 

певний час дотримання режиму стане автоматичним. 

2. Одягаючи новий костюм, слід упевнитися, що в ньому буде зручно 

«працювати» у класі. 

3. Виходячи з дому, бажано обов'язково оглянути себе перед дзеркалом. 

4. Добираючись на роботу, важливо не забруднити одягу, не пом'яти 

його, не залишитися без ґудзиків тощо. 

5. У гардеробі, вчительській бажано оглянути, внести необхідні 

корективи у зовнішність, оцінивши себе з позицій учнів і своїх колег. 



6. Корисними є самоаналіз з позицій педагогічних вимог до одягу, з 

урахуванням зовнішнього вигляду своїх колег, спостереження, як вони та 

учні реагують на зовнішній вигляд. 

Естетична виразність виявляється і в привітності та доброзичливості 

обличчя, у зібраності, стриманості рухів, виправданому жесті, у поставі й 

ході. Неприпустимі для педагога кривляння, метушливість, штучність жестів, 

в'ялість. У зовнішності педагога діти повинні бачити і відчувати стриману 

силу, впевненість у собі й доброзичливість. 

Пантоміміка. 

Пантоміміка — виражальні рухи всього тіла або окремої його частини. 

Вона допомагає виділити в зовнішності головне — образ. Навіть 

найідеальніша фігура не справить потрібного ефекту, якщо людина не вміє 

триматися, у неї неправильна постава. Гарна, виразна постава (пряма хода, 

зібраність) виражає внутрішню гідність, впевненість педагога у своїх силах. 

Сутулуватість, опущена голова, млявість рук здебільшого свідчать про 

внутрішню слабкість, невпевненість у собі. Часто красива постава є 

результатом спеціальних вправ і звички. Учитель має виробити манеру 

правильно стояти перед учнями на уроці. Усі рухи й пози повинні бути 

витонченими й простими. Естетика пози не терпить похитування, 

тупцювання, вертіння в руках сторонніх предметів тощо. Гармонійною, 

плавною має бути його хода, адже вона несе інформацію про стан людини, її 

здоров'я, настрій, професію. 

Жести вчителя мусять бути органічними і стриманими, доцільними. 

Вони бувають описовими й психологічними. Описові (показ розміру, форми, 

швидкості) ілюструють хід думки, психологічні виражають почуття (на 

подив вказують розведені в сторони руки, застереження — притиснутий до 

губ палець руки). Жести, як і інші рухи корпуса, найчастіше випереджують 

висловлювану думку, а не йдуть за нею. 

Для того, щоб спілкування було активним, слід дбати, щоб поза була 

відкритою, не схрещувати рук, стояти обличчям до класу, витримувати 

дистанцію, яка створює ефект довіри. Доцільно рухатися вперед і назад по 

класу, а не в сторони. Крок уперед підсилює значущість повідомлення, 

допомагає зосередити увагу аудиторії. Відступаючи назад, промовець 

начебто дає можливість слухачам перепочити. 

Міміка. 

Міміка — виражальні рухи м'язів обличчя. 

Нерідко вираз обличчя й погляд впливають на учнів сильніше, ніж 

слова. Жести й міміка, підвищуючи емоційну значущість інформації, 



сприяють кращому її засвоєнню. Але обличчя повинно не лише виражати, а й 

приховувати деякі почуття: не слід «нести» до класу тягар домашніх турбот, 

негараздів. 

Міміка має відповідати характерові мовлення, взаємин: виражати 

впевненість, схвалення, осуд, невдоволення, радість, байдужість, 

зацікавленість, захоплення, обурення в багатьох варіантах. Широкий 

діапазон почуттів виражають усмішка (посмішка), порухи брів, вираз очей. 

Учителю слід уважно вивчити можливості свого обличчя, виробити вміння 

користуватися виразним поглядом, уникати надмірної динамічності м'язів 

обличчя й очей («бігаючі очі»), а також і неживої статичності («кам'яне 

обличчя»). Звернутий до дітей погляд учителя створює візуальний контакт з 

ними. 

Контакт очей (візуальний контакт). Візуальний контакт виражає 

ступінь зацікавленості партнером, зосередженості на тому, про що він 

говорить. Дослідники з'ясували, що, розмовляючи, люди дивляться одне на 

одного в середньому 35—50 відсотків часу, протягом якого відбувається 

розмова. Погляд затримується на очах співрозмовника 5—7 секунд. На нього 

частіше поглядають, слухаючи, а не тоді, коли говорять самі. 

Співрозмовники дивляться одне на одного переважно для того, щоб побачити 

реакцію на свої слова. Тривалий погляд мовця, спрямований на 

співрозмовника, підтверджує сказане. 

У стосунках із дітьми візуальний контакт виконує функцію емоційного 

живлення. Відкритий, доброзичливий погляд прямо в очі дитини важливий 

не лише для встановлення взаємодії, а й для задоволення її емоційних потреб. 

Дитина найбільш уважна, коли дивляться їй прямо в очі, найкраще 

запам'ятовує те, що сказано в такі хвилини. Психологи помітили, що частіше 

дорослі дивляться дітям в очі, коли повчають, дорікають, сварять. Це 

породжує тривожність, невпевненість у собі, гальмує особистісний розвиток. 

З дітьми, які не дивляться на співрозмовника, опускають очі або 

відвертаються, важче спілкуватися. Вони вражені глибоким відчуттям 

самотності. У навчанні й позаурочний час дітям потрібен не лише контроль, а 

й ласкавий погляд, підбадьорливий дотик дорослого, що знімає тривожність, 

страх і виховує впевненість у собі. Учитель повинен прагнути тримати в полі 

зору всіх учнів. Візуальний контакт є технікою, яку потрібно свідомо 

розвивати. 

Міжособистісний простір. 

Міжособистісний простір (дистанція спілкування) — відстань між тими, хто 

спілкується. 



У процесі спілкування важливою є відстань: до 45 см — інтимна 

(спілкування близьких людей), від 45 см до 1 м 20 см — персональна 

(спілкування із знайомими людьми), 1 м 20 см — 4 м — соціальна (офіційне 

спілкування), 4—7 м — публічна (виступ перед аудиторією), а також 

розміщення співрозмовників (суперники сидять один навпроти одного, під 

час випадкової бесіди — навскісь за столом, друзі — поруч). 

Володіння засобами невербальної комунікації сприяє досягненню 

зовнішньої виразності педагога, який повинен: 

— навчитися диференціювати й адекватно інтерпретувати невербальну 

поведінку інших людей, розвивати вміння «читати обличчя», розуміти мову 

тіла, час, простір у спілкуванні; 

— прагнути розширити власний діапазон різних засобів спілкування 

шляхом тренувальних вправ (розвиток постави, ходи, міміки, організації 

простору, візуального контакту) і самоконтролю зовнішньої техніки; 

— домагатися того, щоб використання зовнішньої техніки було 

органічно пов'язане з внутрішнім переживанням як логічне продовження 

педагогічного завдання, думки й почуття вчителя. Тому вчителю слід не 

приміряти образи, а, знявши скутість, виявляти своєю зовнішністю зміст 

педагогічної дії, щоб внутрішнє тепло думки й почуття благородно сяяло в 

його погляді, міміці, слові. 

Мовне спілкування як факт комунікації 

Комунікативна взаємодія вчителя та учнів відбувається переважно у 

словесній формі — у процесі мовного спілкування. Задіяне в комунікативний 

процес слово, є фактом комунікації. За формою і змістом воно спрямоване на 

іншу людину. Вербальна комунікація може бути спрямована на окремого 

учня, їх групу, але вона має діалоговий характер, являє собою постійні 

комунікативні акти. 

Мова — основний засіб спілкування, взаємного розуміння в людському 

суспільстві. 

Мова — сукупність звукових сигналів, письмових знаків та символів, за 

допомогою яких людина отримує, переробляє, зберігає та передає 

інформацію. 

Виявляє себе в конкретних актах мовлення, тобто у процесах 

висловлювання думок. Завдяки цьому мовлення є особливим видом 

суспільної діяльності. 



Мовлення — конкретне використання мови для висловлення думок, 

почуттів, настроїв; форма існування мови як особливого виду суспільної 

діяльності. 

Мовлення не існує відірвано від мови. Мовлення вчителя спрямоване 

на вирішення завдань, що виникають у педагогічній діяльності, при 

спілкуванні з учнями. 

Професійні особливості його мовленнєвої діяльності полягають в 

організованості її залежно від умов педагогічного спілкування, доборі 

мовних та мовленнєвих засобів, виходячи з потреб, завдань взаємодії вчителя 

з учнями, їх поведінки. На мовлення вчителя впливає і зміст зворотної 

інформації. Головне при цьому — досягти дидактичної, виховної мети. 

Розрізняють монологічне (розповідь, лекція, коментар, оціночні судження) та 

діалогічне (бесіди, диспути) мовлення. 

Педагогічна ефективність мовлення вчителя залежить від рівня 

володіння мовою, правильного вибору мовних засобів, від культури мови. 

Важливі його характеристики — змістовність, логічність, точність, ясність, 

стислість, простота та емоційна виразність, образність, барвистість мовлення. 

Правильна вимова, вільне, невимушене оперування словом, відмова від 

вульгаризмів, провінціалізмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих іншомовних 

слів, наголошування на головних думках, фонетична виразність, інтонаційна 

розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне 

використання логічних наголосів та психологічних пауз, взаемовідповідність 

між змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою — необхідні елементи 

мовної культури вчителя. 

Процес оволодіння технікою мовлення потребує знання побудови 

мовного апарату, ознайомлення з особливостями звукотворення, опанування 

технікою фонаційного дихання, формування артикуляційної вимови, 

оволодіння основами правильної дикції, вироблення вміння дотримуватися 

оптимального темпу і ритму мовлення, усвідомлення суті логічного 

мовлення. 

Дихання у мовотворенні визначає якість звуків і мовлення загалом. У 

професійній діяльності (спів, промова в класі, виступ з лекцією) потрібне 

фонаційне дихання (вдихання коротше від видихання). Розрізняють кілька 

видів дихання: верхнє (ключичне), грудне (реберне), черевне 

(діафрагмальне). При активному мовленні перевагу віддають 

діафрагмальному диханню, яке коливається за висотою, частотою, глибиною. 

З метою опанування техніки фонаційного дихання вдаються до спеціальних 

вправ. 



Важливим компонентом формування культури мовлення є опанування 

чіткою дикцією — вмінням виразно вимовляти звуки, склади, слова. 

Виконання вправ для засвоєння положення апарату мовлення й артикуляції 

при вимові звуків та слів у фразі сприяє розвитку дикції. 

Від логічності побудови мовлення залежить успішність спілкування з 

учнями, розуміння ними сказаного. Мовлення має дві складові — текст і 

підтекст. Ефективність впливу на співрозмовника, аудиторію залежить не 

тільки від тексту, а й підтексту — думок, які вкладає вчитель у слова й фрази. 

Залежно від складності проблем, конкретних обставин, особливостей 

вихованців виникає необхідність висловлювання своєї невдоволеності ними в 

дещо пом'якшеній формі, коли основну думку вчитель не висловлює 

буквально, а надає можливість дітям зрозуміти її у формі підтексту. 

Найчастіше використовують форми підтекстового висловлення думки: 

підведення співбесідника до логічно можливого умовиводу, який як 

очевидність випливає з наведених аргументів; висловлення емоційної 

інформації засобами образної аналогії у формі прислів'я, розповіді про 

аналогічний життєвий факт; ілюстрації факту засобами притчі, байки; 

твердження методом «від супротивного», коли за зовнішньо нібито 

схваленою позицією проглядає критична думка, іронія тощо. 

Повне взаєморозуміння між педагогом та учнями в кожному окремому 

випадку можливе за їх готовності й здатності зрозуміти прихований зміст 

слів наставника. 

Якість мовлення істотно залежить від сили, витривалості, гнучкості 

голосу. Силу голосу визначає не крик, не гучне виголошування фрази, а 

внутрішнє емоційне наповнення. Можна голосно, на високій ноті висловити 

думку, але вона залишиться слабкою, «порожньою», бо не підкріплена силою 

емоцій. Витривалість голосу — це такий його стан, коли тривала мовна 

діяльність людини не призводить до його ослаблення чи захворювання. 

Гнучкість голосу передбачає охоплення максимального діапазону звучання 

— від низьких до високих звуків і тонів. Тональність голосу вчитель повинен 

визначати залежно від змісту навчальних і виховних завдань, індивідуальних 

особливостей учнів. 

Потрібні якості голосу формуються в процесі цілеспрямованих 

тренувань. 

Стосовно мовлення педагога, часто використовують словосполучення 

«комунікативна поведінка», яке означає організацію мовного процесу й 

відповідно до нього невербальної поведінки вчителя, що впливає на 



створення емоційно-психологічної атмосфери педагогічного спілкування, на 

взаємини між учителем та учнями, на стиль їхньої діяльності. 

Комунікативну поведінку вчителя оцінюють на підставі того, що і як 

він говорить, які в нього жести, рухи, вираз обличчя, який підтекст мають 

його слова, на яку реакцію учнів розраховані. В реальних ситуаціях 

шкільного життя — на уроках, перервах, у післяурочній діяльності — 

мовленнєвий аспект спілкування є складним набором реплік, розповідей, 

запитань, оцінних суджень, відповідей, зауважень, емоційних реакцій. 

Однак дуже часто в мовленні вчителів зустрічаються русизми, 

діалектизми, нелітературні слова, що аж ніяк не може позитивно вплинути на 

процес виховання, формування особистості. 

 

Функції мовлення вчителя 

Вимоги до комунікативних якостей мовлення зумовлені його 

функціями. Головні серед них: 

— комунікативна. Полягає у встановленні й регуляції взаємовідносин 

між учителем і учнями, забезпеченні гуманістичної спрямованості розвитку 

учнів. Покликана допомогти вчителеві налагодити взаємодію з учнями на 

засадах співробітництва і співтворчості, у процесі якої важливим є те, як 

учитель звертається до них, як формулює свої вимоги, робить зауваження, 

висловлює побажання, якою емоційністю забарвлене його мовлення, які 

інтонації супроводжують свої слова, якими є вираз обличчя, погляд. Багато в 

чому вони залежать від його індивідуального стилю спілкування, соціальних 

установок у педагогічній комунікації. 

— психологічна. Виявляється у створенні умов для забезпечення 

психологічної свободи, вияву індивідуальної своєрідності учня, зняття 

соціальних обмежень, які заважають йому в цьому. Йдеться про ситуації, 

коли потрібно психологічно захистити учня: засвідчити повагу до нього як до 

особистості, піднести його авторитет, зняти острах перед можливою 

невдачею, активізувати зусилля для досягнення успіху. Мовлення вчителя в 

таких ситуаціях може бути інструментом, за допомогою якого знімають 

невпевненість, ініціюють активність, творчість, вселяють віру в можливість 

самореалізації, досягнення позитивних результатів у діяльності. 

— пізнавальна. Стрижнем її є забезпечення повноцінного сприймання 

навчальної інформації учнями. Адже існує пряма залежність між 

комунікативними особливостями мовлення вчителя і пізнавальною 

діяльністю учнів у процесі вивчення нового матеріалу. Мовлення вчителя 

може активізувати її, зробити цікавою для школяра, а може ускладнити 



сприймання, скувати його ініціативу. Під час викладання нового матеріалу 

мовлення вчителя має бути логічним, доступним, чітким, переконливим. 

Важливо не тільки передати учням знання, а й сформувати в них емоційно-

ціннісне ставлення до них, викликати потребу послуговуватися цими 

знаннями, вплести їх у канву власних переконань. Завдання вчителя — не 

просто інформувати, транслювати знання, а за допомогою вдало 

організованого мовлення впливати на свідомість, почуття учнів, спонукати їх 

до співроздумів і співпереживань під час сприйняття навчального матеріалу. 

— організаційна. Мета її у забезпеченні раціональної організації 

навчально-практичної діяльності учнів. Йдеться про роль мовлення вчителя в 

організації ефективного навчального слухання учнів, забезпечення 

оптимального темпу пізнавальної діяльності, робочого самопочуття учнів на 

уроці. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 5 

Тема: Виховна система Василя Сухомлинського. 

Мета лекції:  

Дидактична: вчити студентів застосовувати ідеї та поради 

В. Сухомлинського у конкретних практичних ситуаціях; розвинути вміння 

працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну спадщину, оперувати 

поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та демократичні засади 

педагогіки В.О.Сухомлинського. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення; розширити уявлення студентів педагогічної спеціальності про 

непересічну і унікальну особистість Василя Сухомлинського, його 

педагогічну спадщину, педагогічну майстерність. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Роль виховання у формуванні духовно багатої особистості. 

2. Основна мета виховної роботи за В. Сухомлинським. 

3. Перегляд документального фільму про В.О. Сухомлинського з 

подальшим обговоренням. 
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1.Роль виховання у формуванні духовно багатої особистості. 

 

В. О. Сухомлинський першим заговорив про провідну роль виховання у 

формуванні духовно багатої особистості, про те, що без духовності не може 

бути соціально-економічного прогресу. 

У цьому зв'язку В. О. Сухомлинський справедливо стверджував, що 

педагогіка повинна стати наукою для всіх. Багато уваги приділяв він 

організації педагогічної освіти. У Павлиській середній школі організував 

батьківський університет, куди батьки записувалися за два роки до вступу 

їхньої дитини до школи і займалися регулярно аж до закінчення школи 

дітьми. Курс навчання в університеті розрахований на 250 годин. Програма 

охоплює всі основні розділи теорії виховання та педагогічної психології. 

Особлива увага приділяється характеристиці шкільних віків, теорії 

особистості, фізичному, розумовому, моральному, естетичному і трудовому 

вихованню дітей. Цей університет відвідували 98% батьків, і він грав істотну 

роль у підвищенні рівня культури сімейного виховання. 

Сухомлинський зазначав, що педагог зобов'язаний цей світ знати, бо 

процес виховання виражається в єдності їхніх ідеалів, інтересів, думок, 

переживань. Ідеал виховання Сухомлинський бачить в гармонійної морально 

чистої особистості. І тому він звертає серйозну увагу на гармонію 

педагогічних впливів. Немає нічого в світі складніше людини, і впливати на 

нього одиничним засобом неможливо. 

Характерною особливістю педагогічної системи В.Сухомлинського, що 

відрізняє її від інших, які діяли в той час, є включення сім’ї й навколишнього 

середовища до педагогічного процесу Павлиської середньої школи. Учений 

стверджував, що саме сім’я, як носій самобутньої національної культури, має 

брати повноцінну участь у навчально-виховному процесі загальноосвітньої 

школи [3]. 



Періоди становлення сухомлиністики мають певні особливості, 

пов’язані з розвитком школи, освіти, науки в конкретний історичний етап 

нашої країни. Розподіляють їх так: 

1. 1948 – 1990 – радянський період; 

2. 1991 – 2000 – пострадянський період; 

3. 2001 – 2005 – сучасний. 

У процесі дослідження встановлено, що основною метою звернення 

радянських науковців до творчого доробку В.Сухомлинського було 

прагнення осмислити сам феномен ученого-педагога, окремі напрями його 

творчої спадщини, виробити практично орієнтовані рекомендації щодо 

розв’язання освітніх завдань, поставлених перед школою. Дослідники 

зосереджували свою увагу переважно на таких проблемах: постать 

В.Сухомлинського, досвід В.Сухомлинського у розв’язанні проблем, 

пов’язаних із навчанням і вихованням; етико-моральний контекст поглядів 

педагога, ідейно-політичне підґрунтя в діяльності колективу Павлиської 

школи. 

У 1970 – 1990 рр. радянські науковці продовжували аналізувати 

педагогічний доробок В.Сухомлинського з позицій класового підходу. 

Метою звернення більшості авторів до вивчення різних аспектів 

педагогічної системи В.Сухомлинського був пошук шляхів для розв’язання 

проблем, поставлених тогочасними реаліями: поступовий перехід до 

навчання дітей із шестирічного віку, підвищення уваги до профорієнтації, 

комплексний підхід до розв’язання освітньо-виховних проблем, увага до 

формування світоглядних позицій учнів, активне впровадження в навчально-

виховний процес індивідуального підходу, врахування інтересів, здібностей 

учнів та створення умов для їх розвитку. 

Наступний етап – пострадянський (1991-2000 рр.). Дослідження 

показало, що в цей період науковці шукають у спадщині В.Сухомлинського 

відповіді на актуальні питання організації та функціонування освіти. 

В умовах незалежності держави, переосмислення надбань вітчизняної 

педагогіки, вивчення зарубіжного досвіду, коли реформується й 

модернізується освітній простір України, педагогічна наука і практика 

опановують цінності демократичного суспільства, триває процес гуманізації 

системи освіти, переосмислення ролі вчителя тощо. Відповідно, з 1991 р. до 

2000 р. змінювалась і тематика наукових досліджень щодо спадщини 

В.Сухомлинського. У пострадянський період у вітчизняній сухомлиністиці 

не лише розширюється джерельна база, тематика, історіографія досліджень, а 

й здійснюються наміри оцінити доробок педагога з нових позицій, поза 

радянським дискурсом. Науковці розглядають підходи В.Сухомлинського, 

спрямовані на розв’язання проблем, що постають не лише перед сучасною 

шкільною практикою, а оцінюють систему В.Сухомлинського в 

загальноєвропейському та світовому контексті. В цей період у 

сухомлиністиці починають формуватися наукові школи: Київська, Уманська, 



Української асоціації Василя Сухомлинського і Уральської асоціації 

В.Сухомлинського. 

Останній етап – сучасний (2001-2005 рр.) – якісно новий історичний 

період розвитку сухомлиністики. У сучасній сухомлиністиці за формою 

написання досліджень виділено: 

•  ряд кандидатських дисертацій, серед них переважна більшість із 

проблем виховання (А.Аллагулов, Г.Бучківська, В.Кравцов, І.Наливайко, 

О.Тимофеєва), навчання (Л.Ткачук), виокремлюються дисертації 

компаративного характеру: В.Сухомлинський і С.Френе (І.Суржикова), 

В.Сухомлинський і Я.Корчак (В.Кушнір); 

• статті в журналах та газетах, в яких розкрито педагогічну систему 

В.Сухомлинського (М.Головко, І.Прокопенко, О.Савченко, Є.Салтанов, 

О.Сухомлинська); 

• навчальні посібники та методичні рекомендації (В.Кіндрат, 

О.Сухомлинська); 

• монографії (В.Риндак). 

Сучасні сухомлиністи продовжують зосереджувати увагу на вивченні 

досвіду В.Сухомлинського у розв’язанні проблем, пов’язаних із навчанням, 

вихованням, управлінням в умовах сьогодення. З’являються й активно 

поширюються нові підходи до досліджень сухомлиністики в контексті 

всесвітнього та європейського освітнього середовища. 

Системний і цілісний аналіз дозволив визначити загальносистемний 

підхід та педагогічні системи, що виступають предметом наукових 

досліджень і спираються на філософські, соціологічні, психологічні та суто 

педагогічні засади. 

2001 – 2005 рр. – якісно новий період дослідження педагогічної 

системи В.Сухомлинського, що характеризується інтерпретацією ідей 

видатного педагога з культурологічних і компаративних підходів та з позицій 

філософії освіти. У радянський та пострадянський період вітчизняні вчені 

найбільшу увагу приділяли питанням виховання (Н.Базилевич, А.Бик, 

Л.Бондар, Т.Будняк, В.Кіндрат, Т.Когачевська, К.Кривошеєнко, В.Лоскутов, 

О.Попандопуло, А.Попова, І.Слюсаренко, О.Соколовська). 

Отже, проаналізувавши вищевказане питання, зазначимо, що 

актуальним видається дослідження питань дидактики як системи, 

літературної спадщини як системної складової його педагогічної системи, а 

також аналіз розвідок учених зарубіжжя, щодо системи В.Сухомлинського. 

 

2.Основна мета виховної роботи за В. Сухомлинським 

 Сьогодні перед школою постало завдання необачної складності – 

давати середню освіту всьому молодому поколінню, формуючи своїх 

вихованців чесними та порядними людьми, активними будівниками свого 

майбутнього, мужніми патріотами. Творчо застосовуючи педагогічні ідеї 



видатних педагогів, постійно уточнюючи ї коригуючи набутий власний 

досвід, учительський колектив Павлиської школи під керівництвом В.О. 

Сухомлинського прагнув знайти таке поєднання теорії і практики, яке б 

найповніше відповідало вимогам виховання підростаючого покоління, 

розкривало з найбільшою глибиною виховну силу таких факторів, як зв’язок 

школи з життям, з працею, а також із соціальним, моральним і науково-

технічним прогресом суспільства. 

Мету виховної роботи В.О. Сухомлинський вбачає в тому, щоб 

кожному юнакові, кожній дівчині дати моральну, розумову, практичну і 

психологічну підготовку до праці, розкрити в кожному з них індивідуальні 

задатки, нахили і здібності. Педагог прагнув підготувати своїх вихованців до 

високоморальних і естетичних відносин, побудованих на дружбі і 

товаришуванні, на повазі до всього справді людського в кожній чесній 

людині. 

Одне з найважливіших виховних завдань В.О. Сухомлинський вбачає в 

тому, щоб життя учнівського колективу було першою школою 

громадянськості, праці, ідейних і морально-естетичних відносин. Як закласти 

в дитині – майбутньому громадянинові – міцне ядро громадянина – це 

найважливіший критерій і головний вимірник самоперевірки вчителя в 

процесі виховної роботи. 

З того часу, як дитина навчилася нести ложку від стола до рота, вона 

працює. У 10 – 12-річному віці вона вже бачить перше плодоносне дерево, 

вирощене власними руками. 

Далі, щоб набуті молоддю знання стали реальним засобом підвищення 

продуктивності її праці, вчитель виховує в молодого покоління діалектичний 

погляд на працю, на взаємодію людини з природою. Учні в школі, діти, 

підлітки, юнаки і дівчата, розвиваються в атмосфері творчого ставлення до 

праці, бачать практичну потребу в оволодінні знаннями для праці, на 

практиці переконуються в можливості підкоряти сили природи людському 

розуму. 

Соціальний і моральний прогрес суспільства вирішальною мірою 

залежить від того, як люди, що складають це суспільство, ставляться до 

праці, що вони знаходять у ній – лише засіб здобуття матеріальних і 

духовних благ, чи умову повноцінного, змістовного, цікавого духовного 

життя. Саме тому В.О. Сухомлинський взяв за основу виховної роботи 

правило: дитина повинна знаходити радість у праці, в збагаченні своїх знань, 

у створенні матеріальних і духовних цінностей для людини. 



Обстановці безкорисливої радості праці – праці для суспільства – 

Сухомлинський та його колеги надавали дуже великого значення. Праця сама 

собою тішить дитину. У самому процесі праці дитина знаходить задоволення. 

Цілком очевидно, що для створення такої обстановки треба забезпечити 

інтелектуальну насиченість праці, проникнення науки і техніки в 

повсякденну трудову діяльність. 

Але для цього необхідне однаковою мірою і моральне багатство 

відносин між членами колективу. В.О.Сухомлинський вважає, що основа 

праці полягає в кінцевому підсумку не в техніці, а в людині — в її ідеалах і 

прагненнях, у тих цілях, яких вона досягає своєю безкорисливою 

добровільною працею. Джерело радості праці і повноти духовного життя в 

праці вбачає Вчитель в тому, щоб відносини між юними трудівниками були 

глибоко людяними, щоб творчою основою праці було створення щастя і 

радості для людей, для народу. Це і є висока моральність життя. 

Важливою умовою здійснення школою своєї ролі в суспільному 

розвитку є зв'язок школи з життям, а також зв'язок розумового і морального 

виховання школярів. 

Ідеї великих педагогів — Коменського, Песталоцці, Руссо, 

Ушинського, Дістервега, які спрямували школу, вчителя, учня на вивчення 

навколишнього світу, вчили досліджувати, пояснювати те, що людина 

бачить, - відбиваються в роботі вчителя відповідно до його завдань 

виховання. Важливо, щоб дитина не тільки бачила навколишній світ таким, 

яким він є, а й прагнула робити його кращим. Виховний сенс методу 

вивчення, що його обирає вчитель, набуває в зв'язку з цим особливо великого 

значення. Дістервег говорив, що поганий учитель лише повідомляє істину, 

хороший відкриває її. Уміння вести учнів шляхом пізнання так, щоб вони 

відкривали істину,— це не тільки дидактична майстерність, а й виховання 

правильних поглядів на природу і суспільство, формування стійких 

переконань, вироблення необхідного для творчої праці дослідницького 

підходу до явищ природи і суспільного життя. 

Ось які слова приводить В.О. Сухомлинський в своїй книзі “Павлиська 

середня школа”: “Ми вбачаємо свою роль у розвитку учнів не тільки в тому, 

щоб допомогти їм набути певних знань, а й у тому, щоб виховати в них 

бажання набувати знання протягом усього життя. І ми прагнемо сформувати 

в дітей і переконання в тому, що знання, освіченість, інтелектуальна культура 

— це необхідна умова цікавого, повноцінного, духовно багатого життя, що 

без знань цікаве життя неможливе, бо неможлива творча праця.” 



«Праця додає масла в лампу життя, а думка засвічує її»,— слова 

англійського економіста Д. Беллерса. Педагогічний колектив на чолі з В.О. 

Сухомлинським добивався, щоб прагнення кожного вихованця виявити свої 

сили і здібності, утвердити свою гідність задовольнялося наполегливою, 

завзятою працею в оволодінні знаннями. 

Що таке моральне виховання за Сухомлинським? Моральні 

переконання тісно пов'язані з освітою, але певною мірою вони й незалежні 

від освіченості, від практичної готовності людини до створення матеріальних 

цінностей. Людина може мати знання, вміти працювати, але в моральному 

відношенні не бути підготовленою до життя. Моральне виховання — це не 

тільки формування світогляду й переконань у процесі оволодіння знаннями і 

діяльності, а й особлива, специфічна виховна робота, яка має свої 

закономірності, потребує часу і певних форм та методів впливу на свідомість, 

характер, поведінку людини. 

Чим ширше коло теоретичних знань, якими оволодіває молоде 

покоління, чим загальнішого характеру набуває високий рівень його 

освіченості, тим гострішою, очевиднішою стає необхідність у специфічній 

виховній роботі. Розкриття виховної суті знань, перетворення знань у 

переконання великою мірою залежать від того, яка в школі ведеться виховна 

робота, не пов'язана безпосередньо з процесом навчання, які ідейні 

переконання формуються у вихованців в їхній життєвій практиці, який 

моральний характер має їхня суспільна поведінка, тобто якою мірою 

підготовлено моральний ґрунт. 

У змісті теоретичних знань, що вивчаються в школі, є великі 

можливості для формування важливих рис морального обличчя людини: 

чесності, правдивості, принциповості, духовної мужності, безстрашності й 

стійкості в боротьбі з труднощами та перешкодами. Але тільки засвоєнням 

знань цих моральних рис не виховаєш, ідеї чесності, правдивості, духовної 

мужності, безстрашності, що проймають теоретичний матеріал, доходять до 

серця підлітка, юнака, дівчини тільки тоді, коли й для їхньої життєвої 

практики характерні принциповість, мужність, безстрашність. 

Вихованець, наприклад, глибоко схвильований мужньою поведінкою 

Джордано Бруно, стійкістю і непохитністю Прометея, хоробрістю Спартака. 

Його душа прагне спробувати свої сили на високому, благородному поприщі. 

Майстерність і мистецтво виховання полягають у тому, що вчитель 

допомагає вихованцеві знайти реальні можливості для цього випробування в 



житті, в нашій дійсності, добивається, щоб іскра, яка зайнялася в юному 

серці, не згасла. 

Якщо цих реальних можливостей вихователь не знайшов, то думка, що 

зародилася в голові вихованця, перетворюється в холостий постріл; чим 

більше цих пострілів, тим менш чутливим стає вихованець до тих засобів 

впливу на його свідомість і поведінку, до яких вдається вихователь. В.О. 

Сухомлинський намагався створити можливості й умови для того, щоб 

одночасно з усвідомленням моральних понять здійснювалась моральна 

поведінка вихованців. Ці можливості є в самому укладі життя учнівського 

колективу, в тому, що і з якою метою роблять діти, в які взаємовідносини 

вступають вони одне з одним і з дорослими. Моральний смисл поведінки 

залежить також від того, яку участь беруть педагоги в житті вихованців. 

Учитель повинен бути не тільки наставником, а й другом учнів, разом з 

ними переборювати труднощі, переживати, радіти і засмучуватися. 

Педагогічний колектив на чолі з В.О. Сухомлинським намагався організувати 

життя учнівського колективу так, щоб вихованці не розглядали моральну 

поведінку як своєрідну вправу, як навмисно організовані вчинки, потрібні 

вихователеві для здійснення його задуму. 

Молоді серця не терплять штучності. Благородні вчинки повинні бути 

для вихованця потребою, випливати із самого духу відносин у колективі. 

Найкращий учитель для дитини той, хто, духовно спілкуючись із нею, 

забуває, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий 

учитель знає найпотаємніші куточки серця свого вихованця, і слово в його 

вустах стає могутнім знаряддям впливу на молоду людину, що формується. 

Від чутливості вчителя до духовного світу вихованців саме і залежить 

створення умов, що спонукають до моральної поведінки, моральних вчинків. 

Особливо важлива ця якість педагога для виховання підлітків. 

Найважливішою причиною труднощів у вихованні підлітків є те, що виховна 

практика постає перед ними в оголеному вигляді, а людина в цьому віці за 

самою своєю природою не хоче відчувати, що її виховують. 

 

3.Перегляд документального фільму про В.О. Сухомлинського з 

подальшим обговоренням 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 6 

Тема: Батьківська педагогіка Василя Сухомлинського. 

Мета лекції:  

Дидактична: вчити студентів застосовувати ідеї та поради 

В. Сухомлинського у конкретних практичних ситуаціях; розвинути вміння 

працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну спадщину, оперувати 

поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та демократичні засади 

родинної педагогіки В.О.Сухомлинського. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення; розширити уявлення студентів педагогічної спеціальності про 

непересічну і унікальну особистість Василя Сухомлинського, його 

педагогічну спадщину, педагогічну майстерність. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Традиції сімейного виховання дітей у контексті ідей В.О. 

Сухомлинського. 

2. Василь Сухомлинський про ставлення членів родини одне до одного. 

3. Духовно-моральні засади статевого виховання в педагогічнй спадщині 

В.О. Сухомлинського. 
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1. Традиції сімейного виховання дітей у контексті ідей В.О. 

Сухомлинського 

 

Сімейне виховання – це одна з форм виховання дітей, що поєднує 

цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним впливом сімейного 

побуту. Головна  мета сімейного виховання – сформувати справжню людину, 

наділену найкращими людськими якостями:  високоморальну, здорову  тілом 

і душею, сильну розумом. 

Століттями складалися традиції сімейного виховання, вироблялися 

основні його принципи. В українських родинах дітей завжди вчили, що 

людина невіддільна від свого роду, нації. Нині Україна переживає нелегкі 

часи, а сімейні традиції та звичаї допомагають нормально взаємодіяти з 

суспільством. Тому в педагогіці постає проблема традицій сімейного 

виховання та батьківської педагогіки. 

Традиції виховання дітей у сім’ї знаходять відображення в науково-

педагогічних поглядах  Ж.-Ж. Руссо,  І. Г. Песталоцці, П. Ф. Лесгафта, Л. М. 

Толстого, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, М. Г. Стельмаховича, К.Д. 

Ушинського та ін. 

Традиція – одна із цінностей сімейного виховання, яка передається від 

покоління до покоління як загальноприйняте, обов’язкове, перевірене 

минулим досвідом, визнане необхідним для забезпечення подальшого 

існування й розвитку індивіда, колективу, держави, суспільства. 

Основними традиціями сімейного виховання є: родинно-трудові 

традиції; традиції суспільної системної праці; традиції майстрів і трудових 

династій; родинно-оздоровчі традиції; традиції практичності одягу; традиції 

раціонального користування словом; традиції національного гумору; 

фольклорні традиції; традиції давати ім’я й прізвище; родинно-мистецькі 

традиції; музичні традиції; родинно-побутові традиції; традиції опоряджання 

житла; декоративно-ужиткові традиції;родинно-громадські традиції; традиції 

добросусідства та побратимства. 

Сухомлинський Василь Олександрович – дивовижна особистість, 

педагог-новатор, наш співвітчизник. Складно переоцінити внесок цієї 

людини не лише в розвиток освіти, а й у формування суспільства. Відомий 



педагог усе своє життя невтомно працював на благо людей і в цій праці 

вбачав радість і мету життя. 

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського багатопланова. Вона 

зазнавала певної еволюції, постійно збагачувалася, поглиблювалася. Хоча він 

жив і творив у застійні часи, ставлення до його діяльності та ідей не 

змінилося. 

У педагогічній системі Василя Олександровича особистість 

виховується через тріаду: школа – сім'я – громадськість. Він вважає сім’ю 

найменшою клітиною нашого суспільства, в якій, як у фокусі, відображається 

все життя нашої країни. «Справжньою школою виховання щедрості, 

душевності і чуйності є сім'я: ставлення до матері, батька, дідуся, бабусі, 

братів, сестер є випробуванням людяності. У сім’ї шліфуються найтонші 

грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини – культурної 

особистості. Із сім’ї починається суспільне виховання. У сім’ї, образно 

кажучи, закладаються коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і 

плоди. Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої 

держави». 

Традиції становили суттєву частину педагогічної системи 

Сухомлинського. У «Батьківській педагогіці»  вчений кардинально, по-

новому осмислює взаємозв'язки родини і школи. Головним у цьому зв'язку 

виступає глибоке народне підґрунтя. Спираючись на народні бувальщини, 

легенди, оповіді, учений розкриває кращі набутки етнічних засад виховання. 

Сухомлинський уважав, що кожен народ продукує свою систему етнічних 

цінностей, яка найповніше відображає його ментальність, особливості 

національної свідомості. Ці цінності народ відтворює і розвиває через мову, 

літературу, мистецтво, фольклор, виробничі відносини, побут, а також через 

звичаї і традиції. Яскравим прикладом цього стали релігійні традиції– 

шанувати і любити Бога, відвідувати богослужіння, дотримуватись 

посту.   В.Сухомлинський вважав, що найважливіші риси і якості дитини 

зароджуються в сім’ї.  Він зазначав, що великої шкоди приносять   дітям 

любов замилування, любов  деспотична, любов підкупу.  «Люди з кам’яним 

серцем частіше виростають в таких сім’ях, де батьки віддають дітям усе й не 

вимагають від них нічого». 

Тому-то у зазначеній вище книзі автор доступно, яскраво й образно 

показує зразки родинного виховання дітей та молоді з урахуванням етнічних 

засад нашого народу. 

Батьківська педагогіка набуває особливої актуальності і нині, в епоху 

третього тисячоліття, коли широко пропагується аморальність, анархія, 

сексуальна лібералізація, насильство, злочинність, а матеріальні апетити 

нового покоління ведуть до його духовного зубожіння, залишаючи сімейні 

цінності позаду як пережиток минулого. Вивча- ючи проблеми виховання 

дітей, умови та особливості виховного процесу в різних сім’ях, В. 



Сухомлинський був глибоко переконаний, що спотворена душа дитини – це 

наслідок неправильного сімейного виховання. 

В. Сухомлинський завершує «Батьківську педагогіку» таким 

твердженням: «Суспільство – це величезний дім, споруджений з маленьких 

цеглин – сімей. Міцні цеглинки – міцний дім, крихкі цеглинки – це 

небезпечне для суспільства явище.  … крихкість ця полягає в 

безвідповідальності. Якщо у Вас немає дітей – ви просто людина. Якщо ж у 

вас є діти, ви тричі, чотири, тисячу разів людина…». 

За В. Сухомлинським, могутня сила виховання покладена в тому, що 

діти вчаться дивитися на світ очима батьків, вчаться у батька поважати матір, 

бабусю, жінку, людину. «В семье Алексея Матвеевича отец делает все для 

того, чтобы дети дорожили матерью. Летом и ранней весной на 

животноводческой ферме работать легче, чем в звене, где мать выращивает 

сахарную свеклу. И вот в дни напряженного нелегкого труда Алексей 

Матвеевич идет в поле, а жена – на ферму. Дети привыкли к тому, что отец 

всегда берет на себя самую тяжелую работу, и учатся у него смотреть на мать 

глазами благородного сильного мужчины». 

У правилах етикету закладено глибоку внутрішню суть – повагу до 

людської гідності. Саме родина, вважає Сухомлинський, має донести до 

дитини,  що не можна сміятися над старістю і старими людьми; не можна 

заходити в суперечку з шанованими і дорослими людьми; не можна 

залишати старшу рідну людину одинокою; не можна сідати до столу, не 

запросивши старшого; не можна сидіти, коли стоїть доросла, особливо літня 

людина. Діти повинні бути добрими синами і дочками, берегти здоров’я 

батьків,  шанувати мудрість бабусь і дідусів, пам’ятати, що у світі є три речі, 

з яких ніколи не можна сміятися – патріотизм, справжня любов до жінки і 

старість. Головне – навчити дітей берегти сімейні звичаї і традиції, адже 

пам'ять поколінь – це жива історія народу.   

У праці «Як виховати справжню людину» педагог радить майбутнім 

матерям і батькам вивчати історію свого народу, виробляти шанобливе 

ставлення до близьких, оскільки святими, за його переконанням, є слова: 

народ, мати, батько, син.Переконливо викладається і методика найтонших 

сфер морального життя людини – материнського і батьківського виховання, 

ставлення до батьків, старших членів родини, померлих.  

У «Листах до сина» й «Листах до дочки» вчений підтверджує своє 

переконання і дає конкретні поради щодо підготовки молоді до родинного 

житгя. «Можливо, прочитавши цього листа, – писав В. Сухомлинський, – ти 

[син] захочеш покласти його якомога далі, щоб він менше нагадував про 

нескінченні повчання батька й матері. Ну що ж, поклади, та добре 

запам’ятай, куди, бо прийде такий день, коли ти згадаєш ці повчання і 

скажеш собі: а все-таки батько був правий… Я теж зберіг перший 

батьківський лист». Дочці ж він пише: «Як бачиш, доню, не дарма я згадав 

мудру бабусину казку, не дарма завів розмову про те, що таке любов. Я хочу 



застерегти тебе від помилок, які допускають багато дівчат, і за ці помилки їм 

доводиться дуже дорого платити. Щастям, радістю, здоров'ям, а іноді й 

життям. Любов людська повинна бути не тільки красивою, відданою, вірною, 

але й мудрою і обачною, гострозорою і розбірливою. І лише тоді, коли вона 

буде мудрою і обачною, вона може бути красивою і щасливою, пам'ятай це, 

доню». 

В. О. Сухомлинський першим у вітчизняній педагогіці 50-х років 

розпочав організацію педагогічного просвітництва батьків. «Дитину треба не 

заставляти, а навчати бути доброю – у цьому головне спрямування виховних 

дій  батьків».  Про це він пише в «Этюдах о коммунистическом воспитании». 

Навчання батьків здійснювалося диференційовано. Як вважав педагог, батьки 

мають вчитися стільки ж років (у батьківській школі), скільки й діти. 

Він проводив велику виховну і освітню роботу з батьками, дорослими, 

навчав їх мистецтва сімейного і громадського виховання, гостро критикував 

обивательство, неуцтво, примітивізм. У Павлиській школі було створено 

чітку систему педагогічної освіти і пропаганди педагогічних знань серед 

населення, батьків і навіть старшокласників.  

В. О. Сухомлинський вважав за необхідне ввести в зміст 

загальноосвітньої школи необхідний мінімум педагогічних знань, виховувати 

майбутніх батьків, морально готувати їх до великої відповідальної бать-

ківської місії. Він підкреслював, що безвідповідальне ставлення молодих 

батьків до виховання своїх дітей дорого обходиться передусім 

суспільству. Молоді батьки повинні розуміти, що шлюб розпочинається з 

готовності до великої і відповідальної соціальної ролі - виховання дітей, 

успіх якої залежить передусім від духовного багатства, вірності коханню, 

взаємної поваги і спілкування, педагогічних знань і умінь. «Своїх вихованців 

– юнаків і дівчат – ми вчимо: моральне право на кохання має той, хто 

вміє відповідати за майбутнє – за своїх дітей».  

Василь Олександрович назвав альфою і омегою «таке вічне питання» 

сімейного виховання, як поєднання вимогливості і доброти, суворості і ласки, 

слухняності і свободи у вихованні дітей. Мудрість батьківської любові, на 

думку Сухомлинського, виявляється у: 1) вмілому розкритті перед дітьми 

справжніх джерел радощів життя; 2) переконливості в тому, що мати і батько 

існують для того, щоб приносити дитині радість.  

Отже, у педагогічній системі В. Сухомлинського утвердилася певна 

система родинно-шкільного виховання, за якою сім’я  повинна закласти 

фундамент вихованості дитини і стати активним помічником вчителів. 

Традиції сімейного вихованнязгуртовують сім’ю, зміцнюють родинні зв'язки, 

покращують взаєморозуміння. А щасливі родини живуть у щасливій країні. 

 

2. Василь Сухомлинський про ставлення членів родини одне до 

одного 



В. О. Сухомлинський глибоко розумів внутрішній світ дитини, її 

переживання, почуття, досконало знав психологію взаємин батьків і дітей. 

Педагог розглядав дитину як дзеркало сім'ї, в якому відбивається 

духовний світ батька та матері. А також звертав увагу саме на 

інтелектуальну і моральну атмосферу родин своїх вихованців. Саме тому 

він не міг залишити без уваги проблему стосунків батька та матері у 

вихованні дитини. У цьому сенсі педагог зазначає: «Людину ми творимо 

любов’ю – любов’ю батька до матері і матері до батька, любов’ю матері і 

батька до людей, глибокою вірою в красу і гідність людини». 

Василь Олександрович особливу увагу приділяв взаєминам членів 

сім'ї та їх значення для якісного виховання дитини. Він вважав, що у сім’ї 

між батьками і дітьми повинні панувати взаємостосунки, які базуються на 

доброзичливості, відвертості, повазі. Розвиваючи думки відомого 

педагога, М. Г Стельмахович основною умовою сімейного виховання 

вважає благополуччя сім’ї, що виступає міцним фундаментом сім’ї, який 

базується на подружній вірності, любові до дітей. Важливо, щоб 

виховання особистості дитини у сім’ї здійснювалося на гуманістичних 

засадах. 

Зрозумілим є те, що чудові діти виростають у тих сім’ях, де батько і 

мати по-справжньому люблять одне одного і водночас люблять і 

поважають людей. Педагог-класик умів зчитувати інформацію про сім’ю з 

виразу обличчя дитини: «Я відразу бачу дитину, в якої батьки глибоко, 

сердечно, красиво, віддано люблять одне одного. У цієї дитини – мир і 

спокій в душі, глибоке душевне здоров’я, щиросердна віра в добро, віра в 

красу людську, віра в слово вихователя». 

Особливу роль у сімейному вихованні педагог відводив матері. 

В. О. Сухомлинський у своїй школі створив культ матері, дух високого 

ставлення до жінки. Мати для Сухомлинського була джерелом людського 

життя і краси, найсвятішим і найпрекраснішим у житті людини. У розумі, 

почуттях, душевних пориваннях матері полягають перші витоки 

моральності. Від її авторитету залежить авторитет інших членів сім’ї. 

Важливо, як наголошував педагог, щоб у школі і сім’ї виховувалося у 

дітей благородне ставлення до жінки-матері. У Павлиші народилася 

прекрасна традиція – восени і навесні відзначати Свято матері. Кожна 

дитина готувала подарунок матері, бабусі. Діти жаліли й оберігали серце 

матері. При вході до школи в очі кидався стенд: «Мати, пам’ятай, ти 

головний педагог, головний вихователь. Від тебе залежить майбутнє 

суспільства». 

Значну роль у сімейному вихованні В. О. Сухомлинський відводив і 

батькові. Його роль визначалася єдиним словом – відповідальність. 

Справжній батько – особистість сильна, яскраво виражена, людина мужня 

і мудра. Мужність чоловіка, батька, на думку Василя Олександровича, 

полягає в умінні захищати й оберігати жінку і дітей. Могутня духовна 



сила виховання закладена в тому, що діти вчаться дивитися на світ очима 

батька, вчаться у батька поважати, шанувати матір, бабусю тощо. 

Важливим компонентом у вихованні в умовах сім'ї, як зазначає 

В. О. Сухомлинський, є підхід батьків до виконання своїх виховних 

обов’язків. Василь Олександрович наголошує: «Яка б у вас відповідальна, 

складна, творча робота не була на виробництві, – знайте, що вдома на вас 

чекає така ж відповідальна, так ж складна, така ж тонка робота – 

виховання дитини. Скрізь вас можна замінити іншим працівником – від 

сторожа на тваринницькій фермі до міністра; справжнього ж батька не 

замінить ніхто». 

Цінним результатом сімейного виховання виступає ставлення дітей 

до батьків. В. О. Сухомлинський звертав увагу дітей на цей аспект життя: 

«Поважайте, діти, матір і батька, дорожіть ними, бережіть їх; вони дали 

вам життя, вони творять для вас радість і щастя …». 

Відомо, що для успішного формування всебічної гармонійної 

особистості дитини потрібна єдність школи й сім’ї. У вихованні дитини, 

на думку педагога, взаємозв’язок сім’ї та школи повинен відігравати 

особливу роль. Атмосфера добра, сердечності, чутливості, яка оточує 

дитину з перших днів її шкільного життя, має пронизувати духовне життя 

сім’ї, взаємини між батьками і дітьми. Спільна робота школи і сім'ї, як 

підкреслює В. О. Сухомлинський, має попереджати появу внутрішніх 

конфліктів у дитини, пов’язаних із суперечностями у вимогах вчителя і 

батьків. 

Висновки. Сім’я, на думку видатного педагога, має стати простором 

особистісної самореалізації дитини, засобом творення добра для інших 

людей і, відповідно, місцем самовдосконалення. Для реалізації таких 

функцій сім'ї важливо давати дитині правильні уявлення про щасливу 

сім’ю, формувати у неї уважне ставлення до всіх її членів, організовувати 

взаємодію школи і сім'ї у вихованні дитини, зокрема й молодшого 

шкільного віку. 

 

3. Духовно-моральні засади статевого виховання в педагогічнй 

спадщині В.О. Сухомлинського. 

 В.Сухомлинський вважав, що статеве виховання є частиною 

морального виховання, мета якого – підготувати майбутніх батьків і матерів, 

виховати справжніх чоловіків і жінок. Педагог наголошував, що "від 

моральної культури взаємин між дівчатками й хлопчиками, дівчатами і 

юнаками залежить моральна культура всього нашого суспільства, щастя й 

добробут нових поколінь... Громадянська, моральна, етична, естетична 

зрілість, яку ми маємо сформувати в школі, проявляється передусім у тому, 

наскільки усвідомили наші вихованці в роки ранньої юності ту важливу 



істину, що й фізично, і духовно вони повинні бути справжніми чоловіками й 

справжніми жінками. Так, одна з важливих виховних цілей полягає в тому, 

щоб наші підлітки, юнаки й дівчата глибоко розуміли: ми - завтрашні 

чоловіки й дружини, матері й батьки". Таким чином, місія школи полягає не 

тільки в тому, щоб виховати освічених працьовитих чоловіків і жінок, але й 

любляче вірне подружжя, батьків і матерів. „Забуття цієї істини призводить 

до того, що зі стін школи виходять 17-18-річні діти, які дозріли фізично для 

того, щоб народити дітей, і не дозріли духовно, щоб любити й виховувати". 

Ученим-педагогом було виділено такі основні завдання статевого 

виховання школярів: оволодіння позитивним досвідом моральних відносин 

між статями, формування морального ідеалу сімейного життя, моральних 

переконань, на яких ґрунтуються кохання, шлюб, сім'я. 

Серед провідних принципів педагогічної системи В.Сухомлинського 

принцип виховання дітей з урахуванням їх статевої приналежності посідає 

важливе місце. Також особливої уваги педагог надавав диференційованому 

підходу до виховання хлопців та дівчат. 

Принципове значення має розуміння В.Сухомлинським виховання 

хлопчиків і дівчаток не як паралельних процесів, а як взаємозв'язаних і 

взаємообумовлених. Тому він наголошував на необхідності готувати хлопців 

та дівчат у системі стосунків "чоловік-жінка", враховуючи особливості статі 

в підготовці до сімейного життя, хлопці мають отримувати "чоловіче 

виховання", дівчата - "жіноче". Так, розуміючи важливість виховання у 

школярів якостей мужності й жіночності, видатний педагог увів 

факультативний курс для старшокласників "Культура взаємин у сім'ї". 

В.Сухомлинський вважав цей курс дуже важливим, зазначаючи, що не кожен 

стане фізиком чи математиком, а батьками, чоловіками та дружинами 

стануть усі. Не бажаючи применшувати значення інших наук, без яких 

неможливо уявити культурну людину, В.Сухомлинський вважав, що знання 

про культуру міжособистісних відносин мають стояти на першому місці. 

Завданням факультативного курсу він визначав виховання відповідального 

ставлення до шлюбу, підготовка юнаків і дівчат до сімейного життя, 

виховання в них ідеалу батьківства й материнства. У юності, на думку 

В.Сухомлинського, потрібно пройти школу материнства для дівчаток і 

батьківську школу для юнаків, "...справа це важка, але потрібна, бо 

виховання гарної матері, гарного батька - це, по суті, вирішення половини 

всіх завдань школи". Змоделювавши зміст дошлюбної підготовки молоді, 

педагог передусім постійно говорив про соціальну зрілість, яка необхідна, 

щоб зробити правильний вибір у житті. "Сенс і мета сімейного життя - 

виховання дітей. Якщо ти перед одруженням не думаєш про майбутніх дітей, 



значить ти збираєшся в далеку - на все життя - дорогу, не знаючи ні своїх 

сил, ні дороги, по якій тобі йти". Крім того, ним була розкрита сутність трьох 

моральних китів, на яких тримається сім'я: кохання, повага і вірність. 

В.Сухомлинський привчав учнів дорожити святим та благородним 

почуттям кохання. Педагог радив учителям, щоб у бесіді з учнями про 

кохання вони говорили щиро, відверто та розумно. В учнів потрібно 

викликати переконання того, що почуттями має керувати розум. На його 

думку, не повинно бути й натяку на горезвісний вираз: почуттям не накажеш, 

роби так, як велить серце. Педагог наголошував учням, що кохання має 

передувати батьківству й материнству. Людина, на думку науковця, повинна 

переживати почуття відповідальності за того, кого кохає, та того, кого 

створює. "Кохання, - стверджував В.Сухомлинський, - це найвища людська 

культура. Із того, як людина кохає, можна зробити безпомилковий висновок, 

яка ця людина. Тому, що в коханні найбільш чітко виявляється 

відповідальність за майбутнє нашого суспільства, за його моральні устої". 

У своїх творах він наголошував на вихованні в кожного вміння бути 

господарем власного почуття, переконаності того, що початок статевого 

потягу — це ще не справжнє кохання, і тільки тоді слід вступати до статевих 

стосунків, коли вже духовно та морально дозрів до цього, а також є 

готовність та бажання стати батьками. В.Сухомлинський писав: "Ще задовго 

до того, як людину почне турбувати статевий потяг, її повинна взяти у полон 

краса душі, вона повинна переживати моральну прив'язаність до іншої 

людини. Тільки за цієї умови кохання може бути виключним". Великий 

педагог застерігав, що, якщо немає нічого, крім статевого потягу, то не варто 

поспішати із подружнім життя.  

Неабиякого значення він надавав вихованню у дитини глибокої поваги 

й любові до матері й батька. "Батько й мати дали тобі життя й живуть для 

твого щастя, - повчав своїх учнів В.Сухомлинський - Бережи їх здоров'я та 

спокій. Не завдавай їм болю, засмучень, страждань. Усе, що дають тобі 

батько з матір'ю – це їхня праця та втома. Умій поважати працю батьків". 

Педагог радив учителям так виховувати учнів, щоб вони приносили радість 

батькам, щоб з юних літ у серці дитини жила тривога за рідних матір та 

батька, бабусю й дідуся, щоб боліло серце, якщо у рідних якісь негаразди, 

неприємності. В.Сухомлинський спонукав дітей творити радість рідним та 

близьким. 

Видатний педагог підкреслював необхідність формування в учнів 

культу матері, жінки. В.Сухомлинський наставляв школярів: "Найвище 

втілення людської краси - це жінка. Дівчинка, дівчина – не лише твій друг. 



Вона – майбутня мати. Берегти її красу, щадити її здоров'я - це означає 

піклуватися про красу та велич усього роду людського". 

Учений наголошував на необхідності формування в молоді культури 

почуттів, моральних ідеалів, переконань та оволодіння дитиною позитивним 

досвідом моральних стосунків між представниками протилежних статей. Так, 

у вирішенні складних завдань формування взаємин дітей різної статі педагог 

надавав великого значення збагаченню духовного світу хлопця і дівчини, 

гармонії, їхній взаємоповазі. 

Цінними є поради В.Сухомлинського, що були зроблені дівчатам - бути 

розбірливими і перебірливими, тобто бути мудрими та мужніми, досягати 

гармонії у духовно-психологічних і морально-етичних відносинах, виробляти 

переконання у тому, що кожен повинен дарувати щастя іншій людині і 

отримувати від цього задоволення, накопичувати духовні сили для кохання, 

яке пронести через усе життя, повторити себе в своїх дітях і по-людськи 

зустріти старість. Для формування жіночності як комплексу рис 

В.Сухомлинський радив виробляти в дівчат активність, уміння оцінювати 

представників протилежної статі, моральну чистоту, емоційну 

співчутливість, почуття власної гідності. 

Корисними є повчання педагога, зроблені юнакам: бути стриманими у 

своїх поривах, знати, що фізична близькість люблячих людей морально 

виправдовується тільки у разі особливої духовної близькості, тобто 

готовності разом пройти життя, виховати дітей, ділити труднощі. Значущим є 

звернення до юнаків, що духовно багату, розумну, чесну дівчину глибоко 

принижує те, що до укладення шлюбу юнак прагне фізичної близькості. 

"Обов'язково вчити хлопчика поважати і любити дівчину та добиватися того, 

щоб хлопчики та юнаки отримували задоволення від того, що вони 

приносять радість дівчатам". 

Неоціненною є настанова юнакам та дівчатам, які вирішили створити 

родину: "Перед створенням сім'ї перевір себе, чи готовий ти до цього: чи 

можеш бути відданим та вірним іншій людині; чи нема в тебе лінощів душі, 

егоїзму; чи можеш властвувати над своїми бажаннями; чи ти готовий 

забезпечувати сім'ю матеріально...».  

В.Сухомлинський наставляв учнів, що сімейне життя не може бути й 

ніколи не буває суцільним святом. У ньому більше тривог, хвилювань, 

турбот, ніж радощів. 

Говорячи про методику статевого виховання, однією з умов успіху у 

цій справі відомий педагог вважав чуйність і глибоку повагу вчителя до 

внутрішнього світу дитини. Величезну роль у статевому вихованні відіграє 

також і особистість вихователя, який сам має щиро вірити в те, у чому 



переконує дитину, бути емоційним. "Головне, що визначає ефективність 

слова вчителя, - його чесність. Учні дуже тонко відчувають правдивість 

слова вчителя, чуйно відгукуються на правдиве слово. Ще тонше вони 

відчувають неправдиве, лицемірне слово". 

Педагог стверджував, що мудрість виховання полягає в тому, що 

вихованець бере з когось приклад, вірить у когось та вважає його своїм 

ідеалом. Таким взірцем має бути вчитель, і доти, поки педагог у змозі 

завлекти юний розум, одухотворити дитину своїм внутрішнім багатством, є 

вихователь та вихованець. Якщо ж учитель не є авторитетом для учня та 

учень у нього не вірить - нема й виховання. Слова В.Сухомлинського, яких 

не варто забувати: "Вчитель - це не тільки той, хто передає учням знання та 

вміння. Це передусім той, у кого дитина, як у власних батьків, вчиться жити". 

Одним із засобів статевого виховання школярів є система педагогічних 

впливів, до якої ми відносимо слово вихователя, його погляд, міміку, жести, 

дотик. Так, В.Сухомлинський наголошував, що слово вихователя є найбільш 

тонким інструментом, за допомогою якого він впливає на особистість 

вихованця. "В руках педагога слово - такий самий могутній засіб, як і 

музичний інструмент в руках музиканта, як фарби в руках живописця... 

Слово - це ніби той місток, через який наука виховання переходить у 

мистецтво, майстерність". 

В.Сухомлинський писав, що школа не робить найголовнішого, що має 

робити, - не вчить жити. Учений підкреслював, що учні нічого не знають як 

жити сімейним життям, що значить бути чоловіком та дружиною. Це дуже 

важливо та потрібно, бо незнання, як жити сімейним життям, призводить до 

розлучень, а "слізьми та горем дітей обертаються розлучення батьків" 

Заслуговують на увагу думки В.Сухомлинського про те, що головна 

мета виховання дитини в сім'ї і школі - підведення її до здобуття щастя, 

передусім зробити бажання дитини морально виправданими, морально 

обґрунтованими, заслуженими. Саме тому великий педагог наголошував: 

"Щоб запобігти бідам і помилкам статевого виховання, потрібно вже в стінах 

школи морально готувати хлопчиків і дівчаток бути чоловіком і дружиною, 

батьком і матір'ю своїх дітей. Перш за все дитині розтлумачувати питання 

кохання і дружби, відкривати те, що їй важко збагнути і поки ще не треба 

знати. Тому потрібно прищеплювати переконання: найдорожче в житті - це 

людина, найвища цінність-давати щастя іншій людині". 

Висновки. Отже, теоретичні здобутки та практичний досвід 

В.Сухомлинського є важливим підґрунтям у галузі організації статевого 

виховання школярів. Погляди педагога були гідно оцінені прогресивними 

послідовниками, вони є надзвичайно цікавими і для сучасних дослідників. 
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Контрольна робота №1 

1 варіант 

1. Розкрийте сутність гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського. 

2. Поясність вислів Василя Сухомлинського: «Учитель повинен пильно 

стежити за тим, щоб у дитячу душу не падали зерна недоброзичливості. 

Якщо це сталося – не минути лиха». 

3. Напишіть твір-есе: «Яким учителем я б Не хотіла бути?»  

 

2 варіант 

1. Проаналізуйте ідеї педагогіки добра В. О. Сухомлинського. 

2. Поясність вислів Василя Сухомлинського: «Найкращий учитель для 

дитини той, хто духовно спілкуючись із нею, забуває, що він учитель, і 

бачить у своєму учневі друга, однодумця». 

3. Напишіть твір-есе: «Моє педагогічне кредо». 

 

 

Контрольна робота №2 

1 варіант 

1. У чому виявляються взаємозв’язок і відмінні особливості між вихованням, 

самовихованням і перевихованням? 

2. «Учитель продовжує себе в дітях». Прокоментуйте висловлювання. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

3. Формування педагогічної культури учителя (за книгою 

В.О.Сухомлинського «Сто порад учителеві»). 

 

2 варіант 

1. Що, на Вашу думку, сприяє підвищенню ефективності процесу 

виховання? 

2. В. Сухомлинський стверджував: «Виховання могутнє саме тоді, коли 

воно враховує тендітні капризи природи». А як думаєте Ви щодо цього? 

3. Психолого-педагогічні вимоги до особистості педагога. 
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Практичне заняття №1 

Тема: Життєвий шлях Василя Олександровича Сухомлинського. 

План: 

1. Дитинство і отроцтво Василя Сухомлинського. 

2. Здібності, інтереси і нахили Василя Сухомлинського в юності. 

3. Фронтовий шлях В. Сухомлинського і повернення на Кіровоградщину. 

4. Особисте життя педагога: шлюб і діти. 

5. Досягнення, почесні нагороди і визнання. 

6. Секрети успіху видатного педагога.  

Самостійна робота: 

1) Скласти 10 тестів за темою практичного заняття (5 балів). 

2) Підготувати доповідь на тему: «Людина починається з добра» про 

Василя Сухомлинського як непересічну особистість, оптиміста, 

життєлюба. «Основні віхи життя видатного педагога», «Призначення 

на посаду директора Павлиської середньої школи (1948 р.) і 

формування педагогічного колективу». «Спогади учнів і колег про 

Сухомлинського» (5 балів). 

3) Написати вірш про життєвий шлях Василя Сухомлинського (10 балів). 

4) Підготувати музичну презентацію із фотографій В.Сухомлинського (10 

балів). 

 

Практичне заняття №2 

Тема: В. Сухомлинський – засновник гуманістичної новаторської педагогіки. 

План: 

1. Традиції гуманізму: від часів Відродження і до Сухомлинського. 

2. Псевдогуманізм і гуманізм істинний. Сутність і різниця. 

3. В.О.Сухомлинський видатний педагог-гуманіст ХХ століття. 

4. В. О. Сухомлинський про природу і тварин. 

5. «Обережно: дитина» В.О. Сухомлинський про важких дітей. 

6. В.О. Сухомлинський про дітей із фізичними вадами. 

7. Принцип дитиноцентризму В.О. Сухомлинського в реалізації 

сучасної гуманістичної освіти. 

 



Самостійна робота: 

1. Твір-роздум «Що означає поняття «Педагогіка толерантності». Ваше 

ставлення»? (5 балів) 

2. Комп’ютерна презентація з теми: «Психолого-педагогічна система 

Василя Сухомлинського» (не менше 15 слайдів) (10 балів). 

3. Конспект виховного заходу, круглого столу, етичної бесіди або 

диспуту з використанням ідей Василя Сухомлинського. Пропонуються 

такі теми (за вибором студента) (10 балів):  

• «Чи можна перемогти жорстокість?!» 

o «Що таке моральний вибір? Легко, чи важко?»  

o «Цінності сучасної молоді» 

• «Батьки та діти». Конфлікти поколінь. 

• «Так ніхто не кохав». Що таке справжнє кохання?! 

o «Культура людина – це культура її душі». 

• «Ти знаєш, що ти Людина?!» 

 

 

Практичне заняття №3 

Тема: Спадщина В.О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної 

педагогічної науки. 

План: 

1. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів за ідеями В.О. 

Сухомлинського. 

2. Особистісно-орієнтований підхід у педагогічному доробку Василя 

Сухомлинського. 

3. Виховний ідеал за В.О. Сухомлинським. 

4. Пошуково-дослідницька діяльність учнів Павлиської школи. 

5. Статеве виховання підлітків – важлива проблема в наукових працях 

В.О. Сухомлинського.   

6. Впровадження ідей В.О. Сухомлинського у практику роботи 

сучасних освітніх закладів. 

 

Самостійна робота: 

1. Законспектувати вибірково «Сто порад учителеві» В.О. 

Сухомлинського (5 балів). 

 

2. Реферат: ««Серце віддаю дітям» як феномен педагогічної прози» (5 

балів). 

 

 

 

 



Практичне заняття №4 

Тема: «Школа радості» В.Сухомлинського. 

План: 

1. Уроки мислення серед природи. 

2. Твори для дітей і їхній цілительний ресурс (казкотерапія 

Сухомлинського). 

3. Естетичне виховання молодших школярів у творчій спадщині В. 

Сухомлинського. 

4. «Школа радості» – апогей педагогічної майстерності Василя 

Сухомлинського.  

 

Самостійна робота: 

Підготувати повідомлення: «Компаративний аналіз здобутків 

Вальдорфської школи та «Школи під блакитним небом»» «Шляхи 

забезпечення активної мислительної діяльності учнів на уроці». «Питання 

психологічної культури уроку» (10 балів). 

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Педагогіка добра Василя Сухомлинського. 

План: 

1. Добро, милосердя, людяність за Василем Сухомлинським. 

2. Педагогіка добра В.О. Сухомлинського як основа сучасного родинного 

виховання 

3. Самоосвіта вчителя як основа педагогіки добра В. О. Сухомлинського 

4. Етнопедагогічні ідеї творчості В.О.Сухомлинського. 

 

Самостійна робота: 

1.Законспектувати статтю А.М. Богуш «Педагогіка добра у спадщині 

В.О. Сухомлинського» (5 балів). 

 

 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Професіоналізм учителя у вимірі гуманної педагогіки Василя 

Сухомлинського. 

План: 

1.В.О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх 

учителів початкових класів. 



2.Педагогічна толерантність як складова професіограми учителя 

(актуалізація ідей В. О. Сухомлинського). 

3. Секрети педагогічної майстерності від В. Сухомлинського. 

4. Формування світогляду вчителя за В. Сухомлинським. 

5. Директор школи – організатор навчально-виховної роботи (за 

матеріалами дисертаційного дослідження В. Сухомлинського). 

Самостійна робота: 

 

Клуб цікавих зустрічей (досвід В.О. Сухомлинського). Студентам групи 

потрібно розшукати і запросити на заняття гостя(ю)-освітянина, яка працює 

за ідеями видатного педагога і може поділитися досвідом. Фото і відео-

зйомка.  

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Виховна система Василя Сухомлинського. 

План: 

1.Виховання елементарної моральної культури. 

2. Формування особистості учня. 

3. Трудове виховання за В. Сухомлинським. 

4. Фізичне виховання й турбота про здоров’я школярів. 

5. Критерії вихованості за В. Сухомлинським. 

 

Самостійна робота: 

Провести в групі Етичну бесіду на тему: «Традиції гуманізму: від 

Біблійних настанов до «Десяти не можна і десяти негідних речей» 

В. Сухомлинського» (20 балів). 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Ідейно-виховна робота Павлиської середньої школи. 

План: 



1.«Виховання громадянина у педагогіці Сухомлинського». 

2. Шкільні свята у виховній практиці Павлиської середньої школи. 

3. В.О. Сухомлинський про виховання совісті.  

4. Колектив як важливий чинник впливу на особистість. 

Самостійна робота: 

Провести фрагмент «Школи радості» (за мотивами Василя 

Олександровича) із залученням дітей старшого дошкільного віку або 

початкових класів, так, як це було у Василя Олександровича: на ковдрі в 

нашому парку – в саду Матері діти «вигадують казки, слухають музику 

природи, малюють, проходить урок мислення» і т.д.      

 

Практичне заняття № 9 

Тема: «Батьківська педагогіка» Сухомлинського. 

План: 

1. Мудрість батьківської любові. В.О.Сухомлинський про сімейне 

виховання. 

2. «Листи до доньки». 

3. «Листи до сина». 

4. Взаємодія сім’ї і школи у контексті ідей В.О.Сухомлинського. 

5. Статеве виховання підлітків за В. Сухомлинським. 

Самостійна робота:  

До Міжнародного дня сім’ї (15 травня), спільно з сімейним психологом, 

працівниками бібліотеки, представником РАЦС провести захід «Мудрість 

батьківської любові» (за однойменною назвою книги В. Сухомлинського). Із 

обговоренням зворушливих цитат і листів В.О. Сухомлинського й аналізом 

цінностей сучасної молоді. (Можу зібрати кращих юнаків із факультету 

фізичної культури та спорту – подумайте, як буде краще!). 
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Самостійна робота студентів з дисципліни «Педагогіка В.О. 

Сухомлинського» займає важливе місце у навчальному процесі ВНЗ при 

підготовці фахівців спеціальності «Початкова освіта». Ефективна організація 

навчально-виховного процесу в системі професійної підготовки майбутніх 

вихователів неможлива без належної організації самостійної роботи 

студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Виконання студентом індивідуального завданнядля самостійної роботи 

сприятиме свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, 

формуванню стійкого інтересу до психологічних знань та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності психолога. Завдання для 

спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів 

пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій діяльності та 

активуванню процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована 

на формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах соціальної психології та історії психології, зокрема.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. 

Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і 

формуванню у студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, 

семінарських і практичних занять), 

4) підготовка до модульних контрольних робіт, 

5) підготовка до іспиту. 

 

Види самостійної роботи: 

1. Конспект лекцій та практичних занять. 

Дана форма самостійної роботи передбачає своєчасне, повне та охайне 

конспектування лекційного матеріалу. Щодо конспектування семінарських 



занять, то допустимо довільний обсяг, але повний, розгорнений і широкий 

розгляд питань. 

 Максимальний бал – 10.  1 перевірка за період навчання. 

2. Інформаційне повідомлення, доповідь 

      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його 

актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

3. Підготовка конспекту заходу за ідеями В. Сухомлинського 

 Ця форма самостійної роботи передбачає розробку конспектів 

батьківських зборів, батьківських лекторіїв, свят і інших форм взаємодії ДНЗ 

із родиною. Усі роботи мають бути авторськими, творчими, містити 

особистий внесок у проблему співпраці ДНЗ із сім’ями вихованців. 

Максимальний бал – 30.   Не менше 1 роботи за період навчання 

4. Прочитання та переказ книги В.О. Сухомлинського 

Дана форма самостійної роботи передбачає прочитання (за вибором 

студента) пропонованої книги з батьківської педагогіки, психології 

виховання дітей її обговорення та аналіз.  

Максимальний бал – 20.   1 книга за період навчання 

5.Творча робота. 

Дана форма самостійної роботи передбачає написання творів-есе та 

творів-роздумів за обраною темою. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

6.Тестування. 



Дана форма самостійної роботи передбачає поточний контроль знань 

за допомогою набору тестів, дібраних відповідно до закріпленого матеріалу. 

Максимальний бал – 20.   1 робота за період навчання. 

7.Реферат 

Дана форма самостійної роботи передбачає підготовку рефератів на 

пропоновану тему. Обсяг – не менше 10 сторінок. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

8.Індивідуальне завдання. Провести фрагмент будь-якого заходу 

для батьків з уявною аудиторією за педагогічною спадщиною 

Василя Сухомлинського 

Дана форма самостійної роботи передбачає розвиток навичок 

колективної взаємодії, креативності, уміння виступати перед аудиторією, 

співпрацювати з родинами. Дає змогу поглянути на себе неначебто збоку, 

колективно проаналізувати власну підготовку, формувати педагогічну 

майстерність вихователя.  

Максимальний бал – 20.   1 захід за період навчання. 

 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру 

та особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її 

вивчення, виду завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та 

умов навчальної діяльності.  

Згідно з Положенням про організацію освітнього простру в МНУ, 

навчальний тиждень – це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, 

питань, завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 



- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та 

практичних завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 

- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням 

студентами завдань; 

- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених 

в базовому курсі; 

- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у 

попередніх темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 

- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють 

застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в 

виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок 

загального бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну 

роботу викладача. За рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу 

викладачів, проводяться: 

- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом 

семестру (поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, 

консультації перед контрольним заходом (екзаменаційні) 

проводяться за графіком деканату факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів заочної 

форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та 

заочної форми навчання, зокрема курсових робіт та курсових 

проектів;  

- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 

 

Поради з планування та організації часу, необхідного для вивчення 

навчальної дисципліни 



Оволодінням необхідними професійними знаннями, уміннями і 

навичками повинно завершитися вивчення дисципліни. Даний результат 

може бути досягнутий тільки після значних зусиль. При цьому важливе 

значення мають не тільки старанність і здібності, але й добре продумана 

організація праці студента, і насамперед правильна організація часу.  

По кожній темі дисципліни передбачається проведення аудиторних 

занять і самостійної роботи тобто читання лекцій, розробка повідомлення 

доповіді, запитання для контролю знань. Час на вивчення дисципліни та 

планування обсягу часу на самостійну роботу студента відводиться 

відповідно до робочого навчального плану даної спеціальності. 

Передбачаються також активні форми навчання, такі як, рішення задач з 

аналізом конкретних економічних ситуацій, складання інтелект карти та ін. 

Для скорочення витрат часу на вивчення дисципліни в першу чергу, 

необхідно своєчасно з'ясувати, який обсяг інформації слід засвоїти, які 

вміння придбати для успішного опанування дисципліни, які завдання 

виконати для того, щоб отримати гідну оцінку. Відомості про це (списки 

рекомендованої та додаткової літератури, теми практичних занять, тестові 

завдання, а також інші необхідні матеріали) є розробленої робочої навчальної 

програми дисципліни. 

Регулярне відвідування лекцій і практичних занять не тільки сприяє 

успішному оволодінню професійними знаннями, але і допомагає найкращим 

чином організувати час, оскільки всі види занять розподілені в семестрі 

планомірно, з урахуванням необхідних затрат. Важлива роль в плануванні і 

організації часу на вивчення дисципліни відводиться знайомства з планом-

графіком виконання самостійної роботи студентів з даної дисципліни. У 

ньому міститься види самостійної роботи для всіх розділів дисципліни, 

вказані приблизні норми часу на виконання і терміни здачі завдань. . 

Щоб змістовна інформація з дисципліни запам'ятовувалася, доцільно 

вивчати її поетапно – по темах і в суворій послідовності, оскільки наступні 

теми, як правило, спираються на попередні. При підготовці до практичних 

занять доцільно за кілька днів до заняття уважно 1-2 рази прочитати потрібну 

тему, спробувавши розібратися з усіма теоретико-методичними 

положеннями і прикладами. Для більш глибокого засвоєння матеріалу вкрай 

важливо звернутися за допомогою до основної і додаткової навчальної, 

довідкової літератури, журналів або до викладача за консультацією. 

Програмою передбачені варіанти, коли результати самостійного вивчення 

теми викладаються у вигляді есе або конспектів, які містять опис еволюції 

уявлень про економічному явищі або процесі, групування та критичний 

аналіз різних точок зору вчених і фахівців, обґрунтування власної думки 



щодо предмету дослідження. За день до семінару вкрай важливо повторити 

визначення базових понять, класифікації, структури та інші базові 

положення. 

Важливою частиною роботи студента є знайомство з рекомендованої та 

додатковою літературою, оскільки лекційний матеріал, при всій його 

важливості для процесу вивчення дисципліни, містить лише мінімум 

необхідних теоретичних відомостей. Вища освіта передбачає більш глибоке 

знання предмета. Крім того, воно передбачає не лише засвоєння інформації, а 

й формування навичок дослідницької роботи. Для цього необхідно вивчати і 

самостійно аналізувати статті періодичних видань та Інтернет-ресурси. 

Роботу по конспектування додаткової літератури слід виконувати, 

попередньо вивчивши плани практичних занять. В цьому випадку нічого не 

буде втрачено і студенту не доведеться повертатися до знайомства з 

джерелом повторно. Правильна організація роботи, чому повинні сприяти 

дані вище рекомендації, дозволить студенту своєчасно виконати всі завдання, 

отримати гідну оцінку і уникнути, таким чином, необхідності витрачати час 

на перепідготовку і перескладання предмета. 

Підготовлений студент легко стежить за думкою викладача, що 

дозволяє швидше запам'ятовувати нові поняття, сутність яких виявляється в 

контексті лекції. Повторення матеріалу полегшує надалі підготовку до 

іспиту. 

Студентам рекомендується наступним чином організувати час, 

необхідний для вивчення дисципліни: 

1) вивчення конспекту лекції в той же день після лекції – 10 – 15 

хвилин; 

2) повторення лекції за день перед наступною лекцією – 10 – 15 

хвилин; 

3) вивчення теоретичного матеріалу по рекомендованій літературі і 

конспекту – 1 годину на тиждень; 

4) підготовка до практичного заняття – 1,5 години. 

Рекомендації щодо роботи студентів з літературою 

Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, 

параграфу, дотримуючись наступних правил: 

1. Зосередитись на тому, що читаєш. 

2. Виділити суть прочитаного, відкидаючи дрібниці. 



3. Зрозуміти думку автора чітко і ясно. Це допоможе виробити чітку 

власну думку. 

4. Мислити послідовно. 

5. Ясно уявити те, про що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних 

термінів знаходити у словнику іншомовних слів і в спеціальних довідниках. 

Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз. 

В тексті зустрічаються окремі слова, фрази або цілі речення, що 

виділені курсивом, жирним шрифтом або набрані в розпорядку. Це говорить 

про акцент автора на основному. 

Після прочитання тексту необхідно: 

1. Виділити головну думку автора. 

2. З’ясувати основні питання тексту. 

3. Усвідомити зв’язок між теоретичним матеріалом і практичними 

завданнями. 

4. Засвоїти прочитане. 

5. Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, зазначивши його 

вихідні дані, після чого скласти план, тобто короткий перелік основних 

питань тексту в логічній послідовності. План може бути простий або 

розгорнутий, більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової 

літератури з даної теми. 

Записи потрібно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути стислі або  

поширені, залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і 

професійної лексики, навиків самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для 

заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. 

В них треба виділяти місця, основні слова, які акцентуються різним шрифтом 



або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, 

рамками, стовпчиками тощо. 

Записи можуть бути у вигляді конспекту, простих або розгорнутих тез, 

цитат, виписок, систематизованих таблиць, схем. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ 
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2. Сухомлинский, Василий Александрович. Избранные произведения : в 5 
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укр. Н.Дангуловой. - М. : Мол. гвардия, 1971. - 333,[3] с. : 9 л. фот. 

6. Сухомлинский, Василий Александрович. О воспитании [Текст] : 

[Выдержки из книг и статей] / Василий Сухомлинский ; Сост. и авт. 

вступ. ст. С.Соловейчик. - М. : Политиздат, 1973. - 271,[1] с. : портр. - 

Библиогр.: с.269-270 

7. Сухомлинский, Василий Александрович. Разговор с молодым 

директором школы [] / Василий Александрович Сухомлинский. - М.: 

Просвещение, 1973. - 207,[1] с. : портр 

8. Сухомлинский, Василий Александрович. Павлышская средняя школа : 

Обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней 

школе / Василий Сухомлинский ; Предисл. В.Н.Столетова. - 2-е изд. - 

М. : Просвещение, 1979. - 395, [1] с. : портр., 8 л. фот. 

9. Сухомлинский, Василий Александрович. Письма к сыну / Василий 

Александрович Сухомлинский,. - М. : Просвещение, 1979. - 93,[2] с. 



10. Сухомлинский, Василий Александрович. Родина в сердце / В. А. 

Сухомлинский ; [Вступит. статья Л. Голованова]. - 2-е изд. - М. : Мол. 

гвардия, 1980. - 175 с. : ил ; 20 см. 

11. Сухомлинский, Василий Александрович. Методика воспитания 

коллектива / В. А. Сухомлинский. - М. : Просвещение, 1981. - 192 с.; 22 

см. 

12. Сухомлинский, Василий Александрович. Потребность человека в 

человеке / Василий Сухомлинский. - 2-е изд. - М. : Сов. Россия, 1981. - 

93 с. ; 20 см. - (Сер. "Человек среди людей") 

13. Сухомлинский, Василий Александрович. Книга о любви / В. А. 

Сухомлинский ; [Вступ. ст. Л. Голованова]. - М. : Мол. гвардия, 1983. - 

191 с. : ил ; 20 см 

14. Сухомлинский, Василий Александрович. Мудрость родительской 

любви / Василий Сухомлинский, Сост. А.И.Сухомлинская. - М. : Мол. 

гвардия, 1988. - 303,[1] с. : іл. - (Б-ка для родителей). 

15. Сухомлинський, Василь Олександрович. Сто порад учителеві / В. О. 

Сухомлинський. - К. : Рад. школа, 1988. - 302,[2] с. ; 17 см 

16. Сухомлинский, Василий Александрович. Как воспитать настоящего 

человека : (Этика ком. воспитания) : Пед. наследие / В. А. 

17. Сухомлинский ; [Вступ. ст. О. В. Сухомлинской]. - М. : Педагогика, 

1990. - 286,[1] с. : портр. ; 21 см. - (Библиотека учителя). 

18. Сухомлинский, Василий Александрович. "Не только разумом, но и 

сердцем..." : Сб. ст. и фрагм. из работ / В. Сухомлинский ; [Сост. и авт. 

предисл. Л. В. Голованов]. - [2-е изд.]. - М. : Мол. гвардия, 1990. - 

141,[1] с. ; 20 см. - (Библиотека пионерского вожатого). 

19. Сухомлинский, Василий Александрович. Хрестоматия по этике / В. А. 

Сухомлинский ; [Предисл. О. В. Сухомлинской]. - М. : Педагогика, 

1990. - 303 с. ; 22 см. 

20. Сухомлинський, Василь. Вогнегривий коник [Текст] : Казки. Притчі. 

Оповідання / Василь Сухомлинський ; укл. Ольга Сухомлинська. - К.: 

Вікар, 2007. - 199 с. : кол.іл. 

21. Сухомлинський, Василь Олександрович. Всі добрі люди - одна сім’я: 

збірка творів : для дітей ст. дошк. та мол. шк. віку / Василь 

22. Сухомлинський ; худ. О. Макієва. - Харків : Школа, 2012. - 156,[1] с.: 

кол. іл. - (Сер. "Дитячий бестселер"). 

 

Про життя і діяльність В.О. Сухомлинського 

23. Цюпа, Іван Антонович. Добротворець [Текст] : повість про засл. 

вчителя УРСР В. О. Сухомлинського / Іван Цюпа. - К. : Дніпро, 1971. - 

207 с. : портр. ; 21 см. - (Сер. "Романи й повісті") 



24. Чернецький, О. С. Герой Соціалістичної праці В. О. Сухомлинський : 

(Нарис) / О. С. Чернецький. - Дніпропетровськ : Промінь, 1971. - 50 с. - 

(Сер. "Люди трудової слави") 

25. Тартаковский, Борис Семенович. Повесть об учителе Сухомлинском / 

Борис Семенович Тартаковский ; Вступ. ст. Е.С.Березняка. - М. : Мол. 

гвардия, 1972. - 271 с. : 8 л. ил. 

26. Бурлака, Н. М. Василь Олександрович Сухомлинський [] : бібліогр. 

покажчик / Н. М. Бурлака ; ред. Е. І. Наливайко [та ін.]. - Кіровоград : 

[б. в.], 1973. - 85 с. 

27. Цюпа, Іван Антонович. Василь Сухомлинський : (Добротворець) / Іван 

Цюпа. - К. : Молодь, 1973. - 333,[2] с. : 8 л. фот. - (Сер. "Життя 

славетних" ; вип. 23) 

28. Василенко, Владимир Аркадьевич. Проблема совершенствования урока 

в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского [] : 13.00.01 - теория и 

история педагогики: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 

пед. наук / Владимир Василенко ; КГПИ им. А. С. Пушкина. - К., 1982. 

- 17 с. 

29. Тартаковский, Борис Семенович. Повесть об учителе Сухомлинском. 

Смерть и жизнь рядом : Повести. - К. : Днiпро, 1983. - 407 с. ; 21 см 

Борисовский, Абрам Моисеевич. В. А. Сухомлинский : Педагог: Кн. 

для учащихся / А. М. Борисовский,. - М. : Просвещение, 1985. - 127 с. 

21 см. - (Сер. "Люди науки"). - Библиогр.: с.124-126 

30. Василенко, Наталья Александровна. Проблема самовоспитания 

старшеклассников в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского [] : 

13.00.01 - Теория и история педагогики: автореф. дис. на соискание 

учен. степени канд. пед. наук / Владимир Василенко ; КГПИ им. А. С. 

Пушкина. - К., 1989. - 24 с. 

31. Спогади про Сухомлинського / укл. : С. П. Заволока. - К. : Рад. школа, 

1990. - 223 с. : 17 арк. іл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Покажчик імен: с. 

220-222. 

32. Родчанин, Евгений Георгиевич. Гуманист. Мыслитель. Педагог : Об 

идеалах В. А. Сухомлинского / Е. Г. Родчанин, И. А. Зязюн. - М. : 

Педагогика, 1991. - 107,[2] с. ; 21 см. 

33. Свиридов, Валерий Егорович. В. А. Сухомлинский о самовоспитании 

школьников : Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / Валерий Свиридов, В. 

А. Василенко, Н. А. Василенко ; М-во образования РФ, Брянский пед. 

ин-т. - Брянск : [Б. и.], 1991. - 122 с. 

34. Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-

гуманіст [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 75-річчю від дня народження видатного 

українського педагога / АПН України; М-во освіти України; Міжнарод. 



т-во послідовників Василя Сухомлинського ; Відп. ред. 

О.В.Сухомлинська. - К. : [б. и.], 1993. - 101,[1] с. : 1 арк. портр. У вінок 

В.О.Сухомлинському [] : Спогади і статті / Світловодський рай. відділ 

освіти. Метод. кабінет райво ; Світловодська рай. орг. т-ва укр. мови 

"Просвіта" імені Т. Г. Шевченка. - Світловодськ : Рекл.-видав. 

об'єдн."Слово", 1993. - 30,[1] с. 

35. Долина, М. Чотири культи Василя Олександровича [Текст] : До 80- 

річчя з дня народження Василя Сухомлинського / М. Долина // Народне 

слово. - 1998. - 18 серпня. - С. 3 

36. Ідеї В.Сухомлинського і сучасна школа / Упр. освіти Кіровоград. 

міськвиконкому, Кіровоград. загальноосвітня шк. № 33 ; Укл. О.Жосан. 

- Кіровоград : Земська школа, 1998. - 67,[1] с. - Бібліогр.: с.67 

37. Калініченко, Надія Андріївна. Сучасники В.О.Сухомлинського : 

методичний матеріал / Надія Калініченко, Григорій Перебийніс ; М-во 

освіти України; АПН України; Укр. асоціація Василя Сухомлинського 

та ін. - Кіровоград : [б. и.], 1998. - 258 с. 

38. Калініченко, Надія Андріївна. Школа імені В.О. Сухомлинського : З 

досвіду роботи педколективу Павлиської загальноосвітньої школи ім. 

В.О. Сухомлинського / Надія Калініченко, А. Постельняк ; Упр. освіти 

Кіровоград. обл. держ. адмінстрації; Обл. ін-т удосконалення вчителів. 

- Кіровоград : [б. и.], 1998. - 27 с. 

39. Мельник Л. Яскравою красою сяяла його душа [Текст] / Мельник Л. // 

Освітянське слово. - 1998. - вересень. - С. 8 

40. Путівник по державному педагогічно-меморіальному музею В.О. 

Сухомлинського [Текст] / Упр. освіти Кіровоград. обл. держ. 

адмінстрації ; Обл. ін-т удосконалення вчителів; Укл. О.В. Пеннер, 

В.Ф. Рожина. - Павлиш : [б. и.], 1998. - 31 с. 

41. Антонець М. "В. О. Сухомлинський про оцінювання навчальних 

досягнень учнів" [Текст] / Антонець М. // Рідна школа. - 2001. - № 10. - 

С. 11-13 

42. "Творче використання ідей Василя Сухомлинського в умовах 

реформування загальноосвітньої школи" [] : Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України, 

Кіровоградський держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка ; редкол. : С. Г. 

43. Мельничук та ін. - Кіровоград : КДПУ, 2002. - 81,[1] с. - Бібліогр. в 

кінці глав. 

44. Наукові записки [Текст] / М-во освіти і науки України; КДПУ ім. 

В.К.Винниченка. - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1998 - 

Вип.52, Ч.1 / Редкол.: С.П. Величко, І. Д. Бех, В.В. Радул (відп. ред.) та 

ін. - 2003. - 265 с. - (Сер. "Педагогічні науки"). - Бібліогр. у кінці ст. 



45. Біланюк, Юрій Федорович. Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського [] / Юрій Біланюк, Анатолій Кохан; Худ. В. А. 

Кононенко. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2003. - 60 с. : 

портр, фото, іл. - Бібліогр. с. 59. 

46. Ликов, Василь Никифорович. Народна мудрість педагогіки В. О. 

Сухомлинського [] : Монографія / Василь Ликов,. - Кіровоград : 

Народне слово, 2003. - 212 с. - Бібліогр. с. 188-200. 

47. Малолітко, О. Серед освітян він був особистістю [Текст] : До 85-річчя з 

дня народження В.О.Сухомлинського / О. Малолітко // Придніпров'я. - 

2003. - 19 березня. - С. 2 

48. Постельняк, А. І. В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю [] : 

Методичні рекомендації з питань вивчення і творчого використання 

педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / А. І. Постельняк ; Упр. 

освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Обл. ін-т 

післядипломної пед. освіти. - Кіровоград : [б. и.], 2003. - 178 с. - 

Бібліогр. с. 177-178. 

49. Мосіяшенко, Володимир Андрійович. Історія педагогіки України в 

особах : Навчальний посібник / Володимир Мосіяшенко, Леніна 

Задорожна, 

50. Олександр Курок,. - Суми : Університетська книга, 2005. - 266,[2] с. - 

Бібліогр.: с. 263-266. 

51. Марко, Василь Петрович. Стежки до таїни слова: літературознавчі й 

методичні студії : Навчальний посібник: Для студентів філологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів / Василь Марко ; ред. : В. О. 

Погрібний. - Кіровоград : Степ, 2007. - 262,[2] с. : портр. - Бібліогр. в 

кінці глав. 

52. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю [] : до 90-річчя від дня 

народження В. О. Сухомлинського : методико-бібліографічні матеріали 

/ Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, Відділ науково-

методичної роботи і соціологічних досліджень, Відділ краєзнавства ; 

укл. Валентина Козлова ; відп. за вип. Олена Гаращенко. - Кіровоград : 

ПОЛІМЕД-Сервіс, 2008. - 24 с. : іл., портр. 

53. Калініченко, Надія Андріївна. Світлий геній Павлиша : Збірник статей / 

Надія Андріївна Калініченко ; Упр. освіти Кіровоград. обл. держ. 

адмінстрації; Обл. ін-т удосконалення вчителів. - 2-ге вид., доп. - 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. - 154 с. : іл. 

54. Калуська, Любомира Василівна. Видатні українські педагоги [Текст] : 

інформаційний довідник: життєві віхи, сфера наукових інтересів, 

основні праці, концентрація думок, вчені про вченого, публікації / 

Любомира Калуська. - Тернопіль : Мандрівець, 2008. - 223 с. - Бібліогр. 

в кінці розд. 



55. Хрестоматія з української класичної педагогіки [] : навчальний 

посібник / Костянтин Ушинський, Софія Русова, Антон Макаренко, 

56. Григорій Ващенко, Василь Сухомлинський ; укл.: Володимир Кравець, 

Олександр Мешко. - К. : Грамота, 2008. - 765,[3] с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


