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У статті розглянуто поняття підготовку майбутніх вчителів засобами 

гуманістичного виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського в 

Лисичанському педагогічному коледжі. У процесі педагогічної діяльності 

формуються різноманітні важливі професійні риси майбутнього вчителя, 

відбувається всебічний розвиток особистості. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ 

ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Гуцкало О. О., Бахмет М. Ю. 

 

В умовах розбудови національної системи освіти набула актуальності 

проблема підготовки майбутніх учителів засобами гуманістичного виховання, 

здійснення життєтворчої та культуротворчої місії. У «Національній доктрині 

розвитку освіти», «Концепції загальної середньої освіти» та Законі України 

«Про освіту» зазначається, що метою освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних 

громадян... Велика роль у цьому процесі належить вчителю, його психолого-

педагогічній та фаховій підготовці.  

Одним з пріоритетних напрямків модернізації системи освіти є 

підвищення якості професійної освіти, тому стає актуальною проблема 

знаходження додаткових резервів гуманітарно-педагогічного виховання 

студентів педагогічних коледжів. «Головне, – підкреслює В. О. Сухомлинський, 

– це віра в людину, чутливість до всього хорошого в ній... Улюбленим і 

авторитетним учитель стає не тільки тому, що досконало знає свій предмет, а й 

тому, що, глибоко люблячи його, поєднує у своєму серці цю любов з любов’ю 

до людини-дитини» [ 3, с. 114].  

Формування особистості вчителя-гуманіста в педагогічній спадщині                                      

В. О. Сухомлинського вивчали педагоги-дослідники Н. В.Безлюдна,                              

Г. Л. Бондаренко, І. П. Волкова, І. С. Волощук, О. В. Крашчаніков, та інші.  

Аналіз теоретичної спадщини видатного педагога дає підстави 

стверджувати, що він глибоко дослідив професію вчителя, обґрунтував 

концепцію формування гуманістичної спрямованості особистості вчителя і 



сформулював умови його ефективної роботи. В. О. Сухомлинський 

підкреслював, що у своїй основі педагогічна праця – це творчість, здатність 

поєднувати щирість і мудрість, вміння організувати шкільне життя і 

позашкільну діяльність, спілкування та партнерство у класі. Надзвичайно 

важливе значення в професійному становленні вчителя мають його моральні 

якості, любов до дітей, терпимість і наполегливість, вимогливість і 

педагогічний такт. 

Василь Олександрович переконаний, що той, хто не любить і не поважає 

дітей 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: 

«все шкільне життя повинно бути пройняте духом гуманності» [2, с. 496], «у 

школі має панувати дух поваги до людської гідності, дух взаємного довір’я 

вихователів і виховуваних, дух віри в людину» [2, с. 550]. 

Великий педагог писав: «Якраз у тому, що вчитель, спостерігаючи, 

вивчаючи, аналізуючи факти, творить педагогічне явище, і полягає 

найважливіший елемент творчого дослідження – передбачення… Тільки 

вивчення й аналіз фактів дають змогу вчителеві бачити в звичайному, звичному 

нове. Бачення нових сторін, нових рис, нових деталей у звичайному – це 

важлива умова творчого ставлення до роботи» [2, с. 473]. 

У процесі педагогічної діяльності формуються різноманітні важливі 

професійні риси майбутнього вчителя, відбувається всебічний розвиток 

особистості. «Творчий вчитель, – зазначав В.О.Сухомлинський, – не той, хто 

відповідно освічений, добре знає свій предмет. Цього мало. Учительська 

професія – це людинознавство, постійне проникнення в духовний світ людини, 

яке ніколи не припиняється» [1].  

В.О.Сухомлинський говорив, що педагогічна діяльність успішно 

розвиватися лише на основі відкритої любові до дітей та до педагогічної 

справи. У статті «Як любити дітей» великий педагог-гуманіст висловлює 

однозначну думку: «...треба залишити школу і здобути іншу спеціальність. Або 

ж виховати в собі любов до дитини – третього не дано». Тільки любов 

вихователя може вплинути на духовний світ дитини, «педагог без любові до 

дитини – це все одно, що співець без голосу, музикант без слуху, живописець 

без відчуття кольору» [3]. Зовсім по-новому побачив В.О. Сухомлинський риси 

гуманізму вчителя, ставлення вчителя до учнів, його повага до дітей, любов до 

праці на користь своєї батьківщини. Він вважав, що необхідно бачити в кожній 

людині неповторну жилку, завдяки якій, а також за допомогою великого 

вихователя – праці – він стане творцем у своїй справі.  «Головне, – підкреслює 

педагог, – це віра в людину, чутливість до всього хорошого в ній. Висока 

моральність учителя стає нині найважливішою умовою його педагогічної 

майстерності... Улюбленим і авторитетним учитель стає не тільки тому, що 

досконало знає свій предмет, а й тому, що, глибоко люблячи його, поєднує у 

своєму серці цю любов з любов’ю до людини-дитини» [2, с. 114].  

Говорячи словами В. О. Сухомлинського: поважне ставлення до людської 

гідності, людської особистості учня є найважливішим педагогічним 



інструментом, оскільки дає змогу зберегти всі гарні людські якості, що були 

закладені у дитини від народження – доброту, людяність, невгамовність, і не 

дає змоги розвинутися поганим властивостям – безвольній і мовчазній 

покірності, безсердечності, жорстокості. Кінцевою метою такого підходу є 

«творити дуже ніжну, тонку річ: бажання бути хорошим, стати сьогодні 

кращим, ніж був учора. Це бажання не виникає само собою, його можна тільки 

виховати» [2, с. 309]. 

Отже, важливу роль у професійному становленні вчителя відіграють його 

моральні якості, любов і повага до людей, толерантність. Ми вважаємо 

доцільним ознайомлення студентів із такими творами В.О. Сухомлинського, як 

«Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Павлиська середня 

школа», «Серце віддаю дітям», «Як виховати справжню людину», «Людина 

неповторна», «На нашій совісті людина», «Людина – найвища цінність» 

«Високе покликання педагога», «Учитель і діти», «Суспільство і вчитель» та 

іншими для формування знань про основи системи гуманістичного виховання 

особистості і педагогічну етику.  

Майбутніх спеціалістів слід навчати розумінню людських стосунків, 

співпереживанню і співчуттю, передавати їм педагогічне кредо Василя 

Олександровича Сухомлинського – безмежну любов до дітей, педагогічний 

оптимізм, повагу до людини.  Тому треба впроваджувати різні форми і методи 

для творчого пошуку студентами педагогічних ідей в спадщині                                 

В. О. Сухомлинського. Зокрема, через читання спецкурсів, конференції 

студентів і викладачів, конкурси робіт у коледжі тощо. 

Успішне навчання і виховання майбутніх педагогів сьогодні не можливе 

без глибокого вивчення і творчого впровадження в життя педагогічної 

спадщини В. О. Сухомлинського, яке стає особливо актуальною в умовах 

розбудови національної освіти. Педагог завжди підкреслював, що кожна школа 

має мати своє обличчя: свої звичаї і традиції. Особливе значення і актуальність 

мають ідеї Сухомлинського в розбудові гуманістичного, розвивального 

простору сучасної школи. 

Отже, Василь Олександрович Сухомлинський відстоював гуманістичну 

позицію педагога, який повинен сприймати дитину такою, якою вона є.  

 

Література: 

 

1. Бондаренко Г. Л. Творча діяльність учителя як основна умова 

формування творчої особистості молодших школярів у педагогічній спадщині 

В. О. Сухомлинського / Г.Л. Бондаренко. –  [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: www.psyh.kiev.ua 

2. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5- ти томах [текст] – 

В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа. – 1976-1977.  

3. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – Вибрані твори в 5-ти т. – К.: 

Радянська школа. – 1977. – Т.3. – 254 с.



 


