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ПЕДАГОГІКА СУХОМЛИНСЬКОГО: ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ЯК 

ОСОБЛИВА ВЛАСТИВІСТЬ І ПРОЦЕС САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ. 

 

У даний час суспільство розвивається все швидше і швидше, а разом з 

тим і швидше розвиваються діти – наше майбутнє покоління. З плином часу 

моделі навчання, виховання і розвитку йшли досить різними шляхами: від 

заучування і бездумного відтворювання до вільного виховання особистості 

відповідно до природи. Погляди одних педагогів кардинально відрізнялися 

від поглядів інших, у результаті чого створювалося щось якісно нове. Таким 



чином, у сучасному суспільстві широко розповсюджена ідея творчого 

розвитку і  самореалізації особистості. Вона пронизана багатьма аспектами: 

починаючи від розвитку творчого мислення до реалізації творчості у 

звичайних буденних справах.  

Мета нашої статті полягає у висвітленні педагогічних поглядів 

В.О.Сухомлинського на розвиток творчого мислення і творчої самореалізації 

у дітей. 

Розглядом даної теми займалися не лише зараз, а й століттями раніше. 

Проблемою розвитку творчого мислення та творчої самореалізації займалися 

вітчизняні та зарубіжні вчені (Л. Виготський, Я. Пономарьов, О. Матюшкін). 

Значну увагу цьому питанню приділяли такі видатні педагоги, як 

Я. Коменський, С. Русова, К. Ушинський. Одним із найвідоміших теоретиків 

та практиків, який займався впровадженням даного напряму, був відомий 

вітчизняний педагог Василь Олександрович Сухомлинський.  

Уся його діяльність пронизана любов’ю до дітей, до способу їх 

мисленняе. Ідею розвитку творчого мислення у дітей він розглядав майже у 

всіх своїх творах. Відомими є «Серце віддаю дітям», «Павлиська середня 

школа», «Народження громадянина», «Проблеми виховання всебічно 

розвиненої особистості», «Духовний світ школяра», «Як виховати справжню 

людину», «Методика виховання колективу» та ін. У праці «Проблеми 

виховання всебічно розвиненої особистості» він пише: «Однією з важливих 

умов багатства естетичних потреб, почуттів, переживань є глибокий 

інтелектуальний розвиток особистості – творчий діяльний розум, 

спрямований на утвердження ідеалу» [1]. 

На основі свого педагогічного досвіду Василь Олександрович 

Сухомлинський (1918-1970) написав 35 книг, понад 600 статей 1500 казок, 

оповідань і новел для дітей. Його праці, як і раніше затребувані педагогічною 

практикою як в нашій країні, так і за кордоном. Для нього все без винятку 

діти були талановитими та обдарованими. Школи і класи тільки для 

талановитих дітей, про яких сьогодні так багато говорять, не вписуються в 



його педагогічну систему. Адже немає двох дітей, однакових за мисленням, 

по сприйняттю світу, за особливостями розуму, волі, характеру. Дізнатися і 

зрозуміти дитину можна, тільки спостерігаючи за її взаємодією з 

навколишнім світом.  

Починати розумове виховання маленьких дітей потрібно з розвитку 

допитливості. «Мене турбує, - писав Сухомлинський, - доля дітей, вчителі 

яких щохвилини під час уроку намагаються насичувати своїх учнів активної 

розумової роботою і тримати їх в напрузі. Адже мозок дитини - не механізм 

пристрою, що запам'ятовує електронної машини, а жива мисляча і ніжна 

матерія. Непосильний для дитини розумове перенапруження не сприяє 

активізації його розумової діяльності». Сутність же уроків мислення 

Сухомлинського полягала в розвитку здатності дивуватися, бачити в 

знайомому нове і невідоме, розуміти причинно-наслідкові зв'язки [1].  

Відомо, що людське мислення рухається від поверхневого знання в глибоких 

і всебічних знань, які формують певний світогляд і є необхідною умовою 

творчої самореалізації людини [2,с.45-46]. 

За В.А. Сухомлинського, концепція розвитку мислення генетично 

спрямована від дитини, його уявлень, переживань, поглядів, оцінок і 

орієнтована на дитину, розвиток його особистісних якостей. Мислення як 

особлива властивість і процес самореалізації особистості є основою 

педагогіки Сухомлинського, її фундаментальною категорією і об'єктом 

науково-педагогічних пошуків і зусиль [4,с.56-57]. 

В.А. Сухомлинський розглядав мислення не тільки як наукове поняття, 

а й як процес пізнавальної діяльності, природа і функції якого надзвичайно 

різноманітні, складні і неоднозначні. На перших етапах розвитку мислення 

однією з форм пізнавання дійсності є слово. «Через слово педагог бачить, як 

підходить дитина до живого джерела мислення - природи» [3,с.13]. 

У природі В.А. Сухомлинський бачив вічне джерело дитячого розуму, 

фантазії, словесної творчості. Він прагнув, щоб яскраві образи рідної землі 

живили свідомість дитини впродовж усіх років навчання, щоб закони 



мислення вперше розкрилися серед поля, на лузі, біля річки, у лісі. Щоб 

змусити дитину мислити, стверджував Василь Олександрович, «вмійте 

змусити його дивуватися». Проводячи свої уроки мислення серед природи 

видатний педагог прагнув, щоб «слово народжувалося в спілкуванні дитини з 

природою». Цим він допомагав учням пізнавати природу: дерев, листя, 

квітів, пелюсток і т. Д. Діти милуються степом, вслухається в спів 

жайворонка, але кожен з них бачить навколишній світ по-своєму, адже 

«краса природи - це потужне джерело енергії думки». Таким чином, в 

свідомості дітей фіксуються уявлення про конкретні предмети, явища, факти, 

події, почуття. У педагогіці В.О.Сухомлинського вони ніби одухотворяються 

і набувають певного міфологічного змісту. Глибина мислення залежить від 

розумових здібностей дитини. Тому треба використовувати різноманітні 

способи і прийоми мислення: 

· викладати і вивчати матеріал в активній взаємодії з природою; 

· вводити дітей у світ праці серед природи; 

· проводити систему подорожей до джерела думки і рідного слова; 

· вчити дітей думати у першоджерел мислення, зокрема серед природи 

і праці. 

Таким чином, подорожі в природу були першим кроком до творчої 

діяльності. В. Сухомлинський був глибоко переконаний, що дитяче бачення 

світу – це «своєрідна художня творчість». Краса природи викликає у дітей 

ряд емоційних образів. Ці образи, оформлені за допомогою фантазії, 

створюють яскраві та неповторні думки про навколишній світ. Саме тому в 

школі під блакитним небом педагог не просто розповідав дітям про явища 

навколишнього світу, а й пропонував описати те, що вони бачать та 

відчувають. Багата уява дітей виражалася у слові: «У блакитному небі 

розтанула зграя білих лебедів...», «Дятел стукає по корі дерева, і дерево 

дзвенить...», «Край дороги квітне самотня ромашка...», «Лелека стоїть у кублі 

і дивиться кудись далеко, далеко...», «На квітку хризантеми сів метелик, 

гріється на сонечку...» 



Творчість В. Сухомлинського із кожним роком привертає все більшу 

увагу світової наукової та педагогічної спільноти як у нашій країні, так і за її 

межами. Розроблена ним педагогічна система не тільки збагатила 

педагогічну науку новаторськими ідеями та положеннями, зробила внесок як 

у теорію, так і в практику освіти та виховання, але і склала значний, 

революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки. Досвід 

власної багаторічної учительської практики, узагальнення величезної 

педагогічної спадщини минулого переконали В. Сухомлинського у тому, що 

«сила і можливості виховання невичерпні». Однією із головних світоглядних 

позицій Василя Олександровича  є думка про те, що дитина повинна жити у 

світі прекрасного, щоб вона відчувала потребу в самореалізації , творила і 

берегла красу в природі й у людських стосунках.  
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