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Анотація. У статті розкрито значення педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського у професійній діяльності вчителя початкових класів, а 

також узагальнено педагогічні ідеї видатного педагога як ефективного 

чинника професійного зростання. 
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Постановка проблеми. Ім'я В. О. Сухомлинського відоме і популярне в усьому 

світі, зараз не зустрінеш учителя, вихователя, який був би не знайомий з його 

педагогічною спадщиною. 

Однак визнання до павлиського вчителя прийшло не відразу, спочатку були 

роки напруженої роботи над вивченням духовного світу дитини, виробленням 

форм і методів навчання і виховання. У педагогічній спадщині павлиського 

вчителя немає жодного аспекту в системі навчання і виховання, якому не було 

б приділено потрібної уваги. Разом з тим у спадщині В. О. Сухомлинського 

рельєфно виступає проблема розумового виховання, яка була і завжди буде 

однією з головних ланок навчально-виховного процесу.  

У сучасному педагогічному процесі особистість учителя посідає одне з 

головних місць і її формування відбувається під впливом багатьох чинників: 



соціального оточення, що безпосередньо позначаються на становленні її 

духовних та професійних цінностей, життєвої позиції. Велике завдання в цьому 

покладається на навчальні заклади, які є системоутворюючими центрами 

формування висококваліфікованого спеціаліста. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах розбудови сучасної 

національної школи в Україні освітяни все більше скеровують свої погляди до 

творчого доробку видатного педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського. Аналіз 

наукових джерел свідчить про численні дослідження її вітчизняними та 

зарубіжними науковцями, серед яких М. Антонець, І. Бех, О. Білюк, А. Богуш, 

В. Деркач, В. Завіна, Б. Кваша, Г. Калмиков, В. Кузь, В. Майборода, А. 

Розенберг, В. Риндак, О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська, та ін [1, 4]. Його 

всеосяжні та багатоаспектні науковопедагогічні надбання торкаються 

найважливіших проблем і допомагають їхньому вирішенню на рівні вимог 

сучасної педагогіки. Важливого значення вони набувають у професійній 

підготовці особистості майбутнього вчителя. Ключовою фігурою модернізації 

навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є 

вчитель, чий рівень має забезпечити дієвість інноваційного розвитку освіти. 

Мета статті – вивчити та узагальнити педагогічні ідеї В. Сухомлинського як 

ефективного чинника професійного зростання вчителя початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. Першочерговим завданням є становлення 

вчителя, формування в педагогів інтересу до інновацій з метою створення таких 

умов « щоб дитина в початковій школі була думаючою, активним добувачем 

знань, допитливим шукачем істини, мандрівником у світі пізнання», 

використання найкращих здобутків педагогічної спадщини минулого. 

Найсуттєвішою умовою є оптимальна організація процесу поширення освітніх 

нововведень. Воно може бути досягнуто шляхом реалізації наступних завдань:  

1. Сформувати творчий колектив вчителів.  

2. Створити умови для розвитку творчого потенціалу вчителів.  

3. Вивчати та відпрацьовувати нові технології.  



4. Спланувати роботу, розробити шляхи реалізації питань, щодо 

впровадження ідей В. Сухомлинського у початковій ланці.  

5. Дати вчителям можливість реалізувати власні творчі здібності. [3] 

Впровадження педагогічного досвіду В. Сухомлинського в початковій ланці 

спрямовано на формування високоморальної, творчої особистості, становлення 

громадянина і патріота України. 

Спадщина Василя Сухомлинського надзвичайно багатогранна, та в центрі 

його уваги передусім — дитина, особистість, її духовний світ та моральні 

цінності. 

В. Сухомлинський вважав казку духовним багатством народної культури, 

інсценування яких є тим вітерцем, що роздмухує вогник дитячої думки та уяви. 

Розповідаючи або читаючи казки на уроках у початковій школі,  вчитель 

виховує співчуття, доброзичливе ставлення один до одного, почуття 

взаємодопомоги через створення достатньої комфортної атмосфери у класі, де 

діти забувають про страх, набувають впевненості, необхідної для 

самовиявлення. 

Достатньо уваги В. Сухомлинський приділяв грі. Гра – це основний вид 

навчальної діяльності, це засіб пізнання навколишнього світу. «У грі немає 

серйозніших, ніж малі діти» акцентує увагу великий педагог. В очах дітей 

загорається вогник цікавості, радості, надії, коли вчитель використовує на своїх 

уроках ігрові технології [2, 97]. 

Саме ігрова діяльність активізує розумовий розвиток дітей, формує і виховує 

особистість, позитивну мотивацію навчання, допомагає дітям відчути «смак 

успіху». В. Сухомлинський учив дітей замислюватись над словом: що воно 

означає і коли його краще вживати. Спираючись на цю ідею вчитель 

початкових класів може використовувати на уроках «Словесну скриньку», до 

якої вміщено слова, які здавалися цікавими чи незрозумілим, а потім вчитель 

може пояснити дітям значення або емоційне забарвлення слова. В. 

Сухомлинський вважав, що дитину необхідно навчити глибоко проникати в 

суть причинно-наслідкових зв‘язків і явищ навколишнього світу. Вчитель 



приділяє багато уваги розумовим вправам через застосування прийому 

фантазування, що є особливістю дитячого мислення. Літературна спадщина В. 

Сухомлинського полонить дитячі серця своєю щирою, людяною, але майстерно 

прихованою педагогікою, найголовніші інструменти якої – повага та любов.  

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 [5]. 

        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. 
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Анотація 

У статті зроблено спробу розглянути педагогічні ідеї В. Сухомлиського, які 

можна застосовувати на уроках у початковій школі. Розкрито нові підходи 

щодо оновлення, модернізації навчально-виховного процесу через 

впровадження інноваційних технологій.  

Ключові слова: В. Сухомлинський, вчитель початкової школи, педагогічний 

досвід, інновації, особистість, дитина.  

In the article an attempt is made to consider the pedagogical ideas of V. 

Sukhomyslovykh, which can be applied at the lessons in elementary school. New 
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approaches to updating and upgrading educational process through introduction of 

innovative technologies are revealed.  

Keywords: V. Sukhomlinsky, elementary school teacher, pedagogical experience, 

innovations, personality, child. 

 


