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У глобалізаційних процесах у світі освіта посідає провідне місце. Серед 

видатних  постатей світової педагогіки чільне місце посідає педагог-гуманіст  

В.  О.  Сухомлинський.  Учитель,  директор  школи,  публіцист,  він  зміг 

піднятись  до  рівня  світової  педагогічної  думки.  В  умовах  загострення 

проблем цивілізації, глобалізації   та    інтеграції    України  в   Європейський 

освітній  простір  ідеї  В. О. Сухомлинського набувають особливої 

актуальності.   

У статті розкривається досвід Лисичанського педагогічного коледжу з 

впровадження спадщини В. О. Сухомлинського у підготовку вчителів. 

Практика  професійної  підготовки  педагога  як  у  вищий  школі,  так  і  в 

системі   підвищення  кваліфікації учителя довела високу життєздатність ідей 

В.  О.  Сухомлинського  для  її  використання.  Творча  спадщина 

В. О. Сухомлинського  привертає  і  буде  привертати  до  себе  увагу  ще  не 

одного  покоління  науковців  у  галузі  педагогіки:  І.Д.  Бех,  Л. С. Бондар,  

Л. І. Мамчур,  Н. С.  Побірченко,  О. Я.  Савченко,  М. Г.  Стельмахович,   

Викладачами Лисичанського педагогічного коледжу використовуються 

ідеї  В. О. Сухомлинського  в  професійно-педагогічній  підготовці  

майбутніх учителів,  а  також  проводиться  системна  робота  зі  студентами  

щодо застосування  спадщини  видатного  педагога  при  опануванні  

навчальних дисциплін  професійно-орієнтованого  циклу.  Основними  

напрямами  роботи викладачів та методистів практичного навчання коледжу 

зі студентами щодо впровадження спадщини В. О. Сухомлинського є:  

–  використання  ідей  В. О.  Сухомлинського  в  професійно-

педагогічній підготовці  майбутніх  учителів  при  вивченні  курсів  

«Педагогіка»,  «Основи педагогічної  майстерності»,  «Методика  виховної  

роботи»,  «Історія педагогіки»;  



–  вивчення,  конспектування  і  обговорення  на  семінарських  та 

індивідуальних заняттях педагогічних творів В. О. Сухомлинського: «Серце 

віддаю дітям», «Сто порад вчителю», «Народження громадянина»;  

–  проведення зі студентами педагогічних читань, наукових 

конференцій з вивчення педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського;  

–  створення проектів за тематикою педагогічної спадщини педагога;  

– проведення конкурсів студентських есе за тематикою крилатих 

виразів Василя Сухомлинського;  

– проведення  конкурсів  малюнків  за  творами,  казками  та  

оповіданнями В.Сухомлинського;  

– підготовка  та  проведення  студентами  виховних  заходів,  

присвячених видатному педагогу,  під час практики «Позанавчальна виховна 

робота»;  

–  підготовки  курсових  робіт  з  вивчення  спадщини  

В.  О. Сухомлинського  

–  організація  тематичних  виставок  в  кабінеті-музеї  історії  освіти  та 

педагогіки тощо.  

Знайомство  зі  спадщиною  педагога-гуманіста  ми  переконуємося  в 

дієвості його порад, в цінності та актуальності розробленої ним педагогічної 

системи,  в  основі  якої  –  принципи  гуманізму,  дитиноцентризму, глибокої 

поваги  до  особистості,  високої  духовної  культури,  необхідності 

самовиховання і саморозвитку впродовж  усього  життя.   
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