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АКТУАЛЬНІСТЬ 

 ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

          

                У статті подається опис основних положень педагогічної спадщини  

В.О.Сухомлинського, які є актуальними на сучасному етапі становлення 

національної  школи. Підкреслюється актуальність гуманістичного підходу 

В.Сухомлинського у вихованні дітей, що є актуальним в педагогіці 

партнерства. 

The article describes the main positions of pedagogic heritage 

of  V. O. Sukhomlynsky which are relevant at the present stage of the national 

school’s foundation. The emphasis is made on the urgency of V. Sukhomlynsky’s 

humanistic approach at the education of children, that is important in partnership 

pedagogy. 
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           Вступ.  Протягом останніх десятиріч Українська держава розвивається в 

умовах постійного реформування, що охопило всі сфери суспільного життя: 
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економіку, культуру, ідеологію, науку. Це стосується безпосередньо й 

педагогіки та її складової – історії педагогіки: триває процес нагромадження 

історико-педагогічних знань, розширюється джерельна база, повертаються 

забуті імена, формуються нові напрями досліджень.  

    Одним із пріоритетних напрямів сучасної історико-педагогічної науки є 

педагогічні персоналії, які репрезентують творчий доробок педагога як 

неповторної особистості, сприяють формуванню уявлень про цілісний 

педагогічний процес. Протягом останнього десятиріччя в Україні захищено 

немалу кількість дисертаційних досліджень, присвячених вивченню 

педагогічних поглядів та діяльності відомих українських культурно-освітніх 

діячів, просвітників, педагогів. 

     Особливе місце серед досліджень педагогічних персоналій посідають 

праці, присвячені вивченню окремих складових педагогічної системи Василя 

Сухомлинського. Ще за життя педагога в періодичних виданнях з’являлися 

публікації, в яких аналізувалися його здобутки, високо оцінювалисьйого 

досягнення (О.Губко, Ф.Кузнєцов, Є.Лебедєва, А.Левшин, С.Соловейчик 

тощо). 

      У 90-ті роки XX ст., за визначенням академіка О.Савченко, сформувався 

напрям в історії педагогіки – «сухомлиністика», який, спираючись на творчий 

доробок В.Сухомлинського, досліджує і поширює його спадщину, підтримує 

досвід реалізації й розвиток його ідей в Україні та за її межами. Він об’єднав 

передусім педагогів з України, а також з Вірменії, Греції, Китаю, Німеччини та 

інших країн. Аналіз наукових праць вітчизняних педагогів, присвячених 

вивченню педагогічної системи В.Сухомлинського, дозволяє простежити 

загальні тенденції розгляду педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського та його 

внесок у вітчизняну та світову педагогічну скарбницю. 

        Метою публікації є розкриття положень педагогічної спадщини  

В.О.Сухомлинського, які є актуальними на сучасному етапі становлення нової 

української школи.  

         Виклад основного матеріалу дослідження.  Спадщина педагога-класика 
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В. О.Сухомлинського має колосальне значення для українського національного 

виховання, яке передбачає цілеспрямований, систематичний, регульований 

педагогічний вплив, розрахований на прищеплення вихованцям любові до 

України, рідної мови й культури, утвердження в їхній свідомості відчуття 

етнічно-національної, духовної й мовної єдності, національну неповторність і 

вагомість. 

           Особливість українського національного виховання на сучасному етапі 

полягає в тому, що воно повинно виконувати націотворчу функцію з тим, щоб 

у найкоротший термін відродити національну гідність і честь, високу 

духовність і суверенність мислення. У системі соціально-педагогічних поглядів 

Сухомлинського, в усіх його творчих шуканнях практичного характеру цей 

зв'язок є органічним, багатостороннім. У своїх працях педагог подає 

моральний ідеал, який увібрав найкращі риси менталітету українського народу. 

Він розкриває конкретні принципи, істини, повчання, настанови, рекомендації 

тощо. Подаються вони у вигляді правил, законів як 14 Законів дружби, правил 

«Десять не можна», «Дев'ять негідних речей» та ін., що складають азбуку 

моральної культури. Вона включає зміст і методику роботи з виховання у дітей 

любові до Батьківщини і громадянства, ставлення до людей і обов'язку перед 

ними, ставлення до батьків, рідних, близьких, розуміння життя, добра і зла в 

ньому, виховання високих моральних якостей. 

    Успіхам у практичній педагогічній і творчій науково-педагогічній 

діяльності Василя Сухомлинського сприяло і глибоке знання народної 

педагогіки. Вийшовши з глибин народу, він усвідомив можливості народної 

педагогічної мудрості у навчанні і вихованні учнівства. У багатьох своїх творах 

педагог радив учителям, батькам брати в користування все цінне створене 

народною педагогікою, і створювати умови правильного виховання дітей, які 

століттями діяли в українських родинах.  

        В. Сухомлинський вагому роль у вихованні учнів відводить природі: 

«Активно впливати на природу, але при цьому залишатися сином її, бути 

вінцем її творіння і водночас володарем її сил, по-синівські бережливо 
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ставитись до неї – ось яку позицію нам треба виховувати в учнів в процесі їх 

взаємодії з природою» [1, с. 554]. Праця у спілкуванні з природою повинна і 

може бути важливим фактором всебічного розвитку особистості, сприяє 

розвитку її духовно-психічних та фізичних сил. Значна увага приділялась 

формуванню у дітей вмінь бачити красу і гармонію природи як запоруки 

бережливого ставлення до неї. Великий учитель вчив не лише милуватися 

красою природи, а й слухати музику природи – шелестіння листя, хор коників, 

дзижчання джмеля, дзюрчання струмка. Він давав дітям можливість під час 

їхнього спілкування з природою «послухати, подивитися, відчути...» і на основі 

цього намагався сформувати у них потребу турбуватися про живе і прекрасне. 

          Ще один підхід до виховання та навчання, який є актуальним в 

сучасній школі,  – педагогіка партнерства, пронизана гуманістичними ідеями. 

Як вважав В. Сухомлинський, школа сприяє збереженню самобутності та 

соціальної значущості особистості. Від розвитку школи, забезпечення якості 

освіти учнів залежить її сьогодення і майбутнє. Школа виконує благородну 

функцію плекання дитини, сім'ї та соціальної спільноти. Школа покликана 

виконувати функцію культурно-освітнього розвитку учнів, батьків та 

громадськості. 

       Гуманізм В.О. 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. На його думку, гуманізація зумовлена 

моральними нормами та цінностями становлення людини в суспільстві – 

доброзичливим ставленням до людей, колективу, живих істот, суспільства, 

взаємодопомогою, співучастю, співпрацею, гармонією колективного, 

культурою людських стосунків і культурою розуміння особою своєї ролі в цих 

стосунках. Гуманність, за ним, це справедливість, доброзичливість і чуйність, 

поєднання поваги й довіри до вихованця з розумною й тактовною 

вимогливістю. Гуманність В.О.Сухомлинський убачав у піклуванні про 

духовне збагачення вихованця, в допомозі йому самореалізуватися у взаєминах 
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із навколишнім середовищем. 

        У статті «Людина – найвища цінність» він закликав педагогів кожну 

грань їхньої педагогічної діяльності відкривати «на тлі головного - поваги 

людської гідності, піднесення Людини» [2, с.465]. На думку класика, 

найпрекраснішою і найщасливішою є та людина, яка присвятила своє життя 

піклуванню про щастя інших, яка дбає про інших без розрахунку на похвалу чи 

винагороду, для якої творення добра стало звичкою, нормою поведінки. Про 

себе він говорив: «Що найголовнішого було у моєму житті? Без вагань 

відповідаю: «Любов до дітей» [3, с. 7]. 

      Висновки.  «Вірте у талант і творчі сили кожного вихованця!» [4, с. 96]. 

Ці слова Василя Олександровича можна було б поставити епіграфом до всього, 

що було їм написано. Досвід власної багаторічної вчительської практики, 

узагальнення здоровезних педагогічних нащадків минулого переконали його в 

тому, що «сили й можливості вихованця невичерпні». Виховання точно 

відображає життя, і воно повинно бути повним життя й від повноти життя, що 

йде, тоді воно має чинність. 

     В. О. Сухомлинський створив педагогічну систему, розробив велику 

кількість ідей та положень, написав безліч творів та робіт, що призвели до 

позитивного перевороту у педагогічній науці. Тому творчість великого 

Педагога  треба вивчати, розкривати всі куточки його прийомів та методів за 

для того, щоб виховувати гідне покоління своєї нації. 
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