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          Василь Олександрович Сухомлинський увійшов в історію української 

педагогіки як творець педагогічної системи, розглядаючи сутність діалектики 

розвитку гуманної особистості. 

         У багатьох своїх працях вчений звертався до понять «людяність», 

«людинознавство», «гуманізм» як мети й засобу формування особистості. 

Гуманізм навчання і виховання вбачав в особистісній орієнтації до дитини, у 

створенні оптимальних умов для розвитку індивідуальності кожного, у 

ставленні до учня як до мети, а не до засобу, у подоланні відчуження, у 

толерантному ставленні до різних психофізичних можливостей дитини. 

          Розглядаючи сутність діалектики розвитку гуманної особистості, він 

сформулював принципово важливе положення: гуманне виховання вимагає 

особливої культури педагогічної праці, глибокого вдосконалення 



педагогічного процесу у напрямі підвищення культури морально-емоційних 

відносин між вчителем і колективом, між вчителем і особистістю кожного 

учня. 

 Ідея гуманізму спостерігається у всій педагогічній діяльності 

славетного земляка. Ним сформована педагогічна концепція, яка спирається 

на об’єктивні закони та закономірності. У багатьох своїх працях  

вчений звертався до понять «людяність», «людинознавство», «гуманізм» як 

мети й засобу формування особистості. Великий педагог мав усі підстави 

бути переконливим у тому, що «захоплення людиною – ось що повинно бути 

червоною ниткою всього шкільного виховання… По суті, виховання 

справжньої людини є одухотворення красою людського духу…» [2 , с. 156]. 

У своїй педагогічній практиці В. Сухомлинський відстоював головну 

філософську ідею життя: гуманне суспільство можуть створити лише мудрі 

гуманні люди, а таких людей може виховати лише гуманізм. Гуманізм 

навчання і виховання вбачав в особистісній орієнтації діяльності 

педагогічних процесів до дитини, у створенні оптимальних умов для 

розвитку індивідуальності кожного, у ставленні до учня як до мети, а не до 

засобу, у подоланні відчуження, у толерантному ставленні до різних 

психофізичних можливостей дитини. Гуманістичне виховання він розглядав 

як виховання емоційно-естетичне, як виховання краси почуттів, вразливої 

натури, чуйного й делікатного світу школяра. Педагог був переконаний у 

тому, що вихованою дитину роблять радість, щастя, життєрадісне 

світовідчуття. Справжня гуманність педагогіки, на його думку, - це 

збереження в житті школи радості та щастя, на які має право кожна дитина.  

Мета вчителя – зрозуміти дитяче почуття та зробити все, щоб розвіяти 

дитячу тривогу, викликати відчуття захищеності та спокою. Він уважав, що, 

розвиваючи бажання, почуття й потреби дитини, учитель формує таким 

чином особистість, яка допомагає виховному впливові своїм особистим 



волевиявленням, створює моральний закон, тим самим стає автономною, але 

тісно пов’язаною з людьми законами моральності. 

          Гуманізація навчання виступає обов’язковою умовою творчої 

педагогіки, бо виховання природою – діяльність, у яку людина вкладає 

частку своєї душі. Вчитель повинен бути людиною доброї душі, любити 

дітей такими, якими вони є. Любов учителя до дітей народжується у горінні, 

у боротьбі за людину, не рідко в «муках», вона «дає вихователеві наснагу, є 

для нього джерелом, з якого він постійно черпає нові сили» 

          Ось чому у Павлиській «Школі радості» керувалися правилом, яке 

стало домінантою гуманістичних поглядів її творця: «Величезною 

моральною силою, що облагороджує людей, є творення добра для людей»  [2, 

с. 227]. 

          До очолюваної  вченим школи приходили діти з найрізноманітнішими 

ранами Душі, травмовані, а то й скалічені злом сімейного родинного 

оточення. Такі діти були на особливому обліку директора, а їх виховання він 

називав «захисним». Без захисного виховання такі діти можуть вирости 

жорстокими людьми і стати на неправильний життєвий шлях.  

         Захисне виховання директор вважав пробудженням і виявом любові 

вчителя до дитини, показником сформованості високого рівня його загальної 

і психолого-педагогічної культури. Лікування любов’ю, добротою, радістю, 

красою – це невід’ємні складові системи В.О. Сухомлинського. А у статті 

«Без довір’я немає виховання» славетний педагог наголошує: 

«Найпотворніше, найзловісніше в нашій педагогічній справі – не вірити в 

людину. Там, де немає віри в людину, в її доброту, будь-яка педагогічна 

система розсипається на порох» [4, с. 335-336].  

          Розглядаючи науково-дослідну роботу з ряду актуальних психолого-

педагогічних проблем, не можемо не звернути увагу на те, як великий 

гуманіст ХХ століття відносився до навчання і виховання дітей, розвиток 



яких з різних причин відстає від вікової норми. Таких дітей називали 

малоздібними, повільно мислячими і навіть слабоумними дітьми з 

тимчасовою затримкою психічного і розумового розвитку.  Деякі спеціалісти 

вважали, що діти цієї категорії перебувають на межі розумової відсталості, а 

окремі психологи рекомендували їх навчати у спеціальних закладах.  

Василь Олександрович був глибоко переконаний у тому, що «учити і 

виховувати таких дітей треба у звичайній школі: повноцінне середовище, що 

постійно інтелектуально збагачується, – одна з найважливіших умов їх 

порятунку» [т. 5, с. 585]. Взагалі до таких дітей Василь Олександрович 

проявляв особливу увагу і підхід. Насамперед – це забезпечення однакових 

порівняно з іншими прав і умов, уникнення будь-яких проявів дискримінації, 

навчання разом з усіма у звичайних класах. 

         Як знавець людських душ, вчений-гуманіст прагнув знайти і зрозуміти 

причини відставань у розумовому розвитку дітей. Він вивчав спадковість, 

побут, харчування, духовне життя більше ніж двох тисяч родин. В процесі 

дослідження констатував такі чинники: перенесені в ранньому дитинстві 

хвороби (ревматизм, рахіт, менінгоінцифаліт тощо); посилення перебігу 

хвороби неправильним вихованням у ранньому дитинстві (сімейні конфлікти, 

алкоголізм батьків, обмеженість, надзвичайна убогість інтелектуального та 

емоційного життя родини, відсутність повноцінного материнського 

виховання у перші 2-3 роки життя дитини). 

          До таких учнів директор знову ж таки розробляв і застосовував 

методику захисного навчання і виховання. Саме захисне виховання – одна із 

найгуманніших, найтактовніших, безболісних методик. Василь 

Олександрович створив групу підтримки батьків ослаблених (із 

психофізичними порушеннями) дітей. Програма психолого-педагогічної 

освіти батьків цих дітей передбачала розгляд наступних питань: 

інтелектуальна культура сім’ї і розумовий розвиток дитини; причини 

розумової слабкості окремих дітей; суть, особливості розумового розвитку 



«слабоумних», повільно мислячих, малоздібних дітей; розвиток розумових 

здібностей (а не оволодіння певним колом знань!). Головне завдання 

шкільного і сімейного виховання дітей з розумовими порушеннями 

(ослабленнями); стимули, що спонукають до розумової праці; мислення як 

праця; читання в духовному житті розумово ослабленої дитини; емоційне 

виховання та розумовий розвиток дитини; художнє мислення слабоумної, 

повільно мислячої, малоздібної дитини; природа, краса в розвитку розумово 

ослабленої дитини  [4, c. 39-40]. 

           Загальновідомо, що ефективність навчання залежить від пам’яті.  

В.О. Сухомлинський шукає відповідь на питання: чи можна покращити 

пам'ять, тим самим вплинути на розумові здібності. Застерігаючи педагогів 

від надмірного штучного втручання в найтоншу сферу людського організму – 

мислення, він вважає, що такі дії можуть стати небезпечними й морально 

невиправданими. Педагог-гуманіст був переконаний у тому, що повноцінну 

функціональну діяльність мозку не можна забезпечити штучною 

активізацією пам’яті за допомогою хімічних психотропних засобів. Він 

вважав: розвиток пам’яті неможливий без гармонійного впливу на усе 

психофізичне й духовне життя людини. Василь Олександрович наголошує, 

що «життя на кожному кроці переконувало, що малоздібні учні – це не 

просто діти із слабкою пам’яттю. У них пригнічене, застигле, «окостеніле» 

мислення. І був такий момент, коли я пробував поліпшити їх здібність 

мислити прямим впливом на пам'ять. Але ці спроби призводили до повної 

невдачі. «Тренувати» пам'ять, примушувати дітей заучувати, а потім 

відтворювати заучене, не можна. Це згубно для дитини; нервова система її і 

весь організм виснажуються, а пам'ять стає тільки гіршою – порушується 

гармонія пам’яті та інших елементів «великою системи процесів, що 

відбуваються в мозку». [4, с. 256].  

          Отже, не допустити неправильного навчання відстаючих дітей, 

 педагог-гуманіст вважав найпершим завданням педагогічного колективу.  



Тому вбачав забезпечення одночасного напруження думки і пам’яті; 

недопущення того, щоб відстаюча дитина відступала від поставленої мети; 

забезпечення яскравого інтелектуального й емоційного життя такої дитини; 

насиченість процесу навчання й виховання малоздібних дітей естетичним 

багатством рідної мови і книг; наявність посильної творчої фізичної праці. 

«Виховання відстаючих, невстигаючих, «нездібних», «бездарних» – це 

пробний камінь педагогіки, її майстерності, мистецтва, людяності» – писав 

павлиський гуманіст [5, c.78].   

Особисто у Василя Олександровича до таких дітей був незвичайний 

підхід. Він рекомендував уникати заучування навчального матеріалу і 

прагнути того, аби вони поступово ставали дедалі кмітливішими та 

розумнішими; опитувати й виставляти оцінки таким учням потрібно тоді, 

коли в них є певні знання.  

Своє завдання як учителя вчений убачав у тому, щоб ці діти на 

кожному етапі навчання досягали хоча б незначного, але успіху, щоб вони 

відчували й переживали власне розумове і духовне становлення. «Головна 

мета навчання  –  добиватися того, щоб дитина прагнула знати. Якщо цього 

немає, якщо головним стимулом, що спонукає до учіння, стає оцінка, школа 

перестає бути світочем знань, учіння перетворюється для дитини на тягар і 

каторгу, а вчитель – на злого наглядача, щоденник – на тавро ганьби, батько і 

мати – на палачів, які карають за лінощі і недбальство» [5, с.7].  

Василь Олександрович  вважав, що найважливішим засобом 

запобігання лінощам і їх подолання є допитливість: лише за її допомогою він 

намагався виховувати сумлінність, розвивати інтелектуальні сили й розумову 

зрілість, навчити долати труднощі. Варто зазначити, що усі 107 дітей, які в 

різні роки вступали до «Школи радості» із відставанням, тимчасовою 

затримкою психічного і розумового розвитку, успішно навчалися і 

закінчували її, ставали освіченими, адаптованими до соціуму людьми. 



Специфіка роботи «Школи радості» В.О. Сухомлинського («Уроки 

мислення», «Свято книги», «Кімната казок», «Свято матері», «Свято батька», 

«Свято хлопчика», «Свято дівчинки», тощо), — приклад використання 

елементів згаданих технологій у практиці початкових класів. 

Учитель ділився своїм досвідом співпраці з молодшими школярами, 

гасло якого зараз формулювалося б як гуманізація, демократизація, 

індивідуалізація навчання. Уже тоді в педагогічній системі  

вченого були наявні такі ознаки особистісно орієнтованого навчання: 

зосередження уваги на потребах учня; переважання навчального діалогу; 

співпраця між учнями і вчителем; турбота про фізичне та емоційне 

благополуччя учнів; пристосування методики до навчальних можливостей 

дитини; стимулювання розвитку і саморозвитку учня. 

Тому, плануючи свою роботу зі студентами факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за 

новітніми особистісно орієнтованими технологіями, такими як «Критичне 

мислення», «Розвиток образного мислення», арт-педагогіка, арт-терапія, 

казкотерапія,  мнемотехніки, логоритміка тощо, ми орієнтуємося  на думки та 

напрацювання великого гуманіста, постійно шукаємо відповіді у його 

творчих доробках. 

Сучасна школа, яка використовує особистісно орієнтовані технології, 

наслідуючи павлиського чарівника, має на меті досягнення особливого 

психологічного клімату, що ґрунтується на принципах демократизму, в 

умовах якого дитина почувалася б комфортно. Основні засоби  –  ті самі, що і 

в «Школі радості»: неформальне спілкування педагогів з учнями не тільки в 

позаурочний час, а й під час уроків; позитивне оцінювання, іноді повна 

відмова від негативних оцінок; увага до позаурочного життя (походи та 

екскурсії, театр, гуртки); де головним критерієм у роботі вчителів є терпіння 

та любов до дітей; активна участь батьків у житті школи; дружні стосунки та 



толерантне ставлення між дітьми в класі, які не залежать від навчальних, 

успіхів тощо.  

Слід зазначити, що модернізації системи післядипломної педагогічної 

освіти, як і вищої школи, передбачає науково-методичний супровід 

педагогічної діяльності сучасного вчителя, збагачення його педагогічного 

досвіду гуманістичними цінностями, сучасними ефективними технологіями 

спілкування, які і зумовлюють визнання ще однієї важливої для всіх рівнів 

освіти цінності  – зміни педагогічного мислення та визнання цінності 

особистості учня. 

            Великий досвід практичної і науково-дослідної діяльності  Василя 

Олександровича Сухомлинського є актуальним для сучасної спеціальної 

педагогіки. Формування нової філософії ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами  знаходиться на перехресті різних точок зору: педагогів, 

психологів, лікарів, соціальних установ та всього суспільства в цілому. Вдале 

поєднання корекційно-розвивальної роботи з правильно дібраними 

медичними заходами сприяє інтеграції «особливих дітей» в середовище  

однолітків.  

          З часу запровадження Всеукраїнського експерименту з інтегрованого та 

інклюзивного навчання «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство 

дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» в Україні не вщухає  

полеміка про готовність нашого суспільства, школи, вчителів та учнів до  

прийняття  «особливих дітей». Глибокі недоліки в моральному вихованні 

людей здорових,  в тому числі стосовно інвалідів, –  одна з головних проблем 

сучасного суспільства. Виховання гуманного та милосердного ставлення 

здорових дітей можливе за умови подолання ізоляції дітей з особливими 

потребами.  Постає  питання, яке тісно пов’язане з орієнтирами в роботі 

кафедр щодо якісної підготовки фахівців, які будуть на практиці здійснювати 

інтегроване та інклюзивне навчання. Якщо Державний стандарт вищої освіти 



є стратегією професійної освіти, то нормативна модель фахівця – це 

психолого-дидактичний рівень реалізації стандарту та включає в собі  вимоги 

до професійної діяльності, вимоги до знань і вмінь з певного навчального 

предмета, вимоги до професійних якостей особистості та соціальний досвід.      

          Сучасне суспільство прийшло до визнання та ствердження права осіб з 

особливостями психофізичного розвитку на повноцінну участь у суспільному 

житті і намагається усвідомити необхідність створення умов для реалізації 

цього права. Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвивальної і 

лікувально-профілактичної роботи в інклюзивному класі значною мірою 

залежить від координації дій педагога та різнопрофільних фахівців 

(соціального працівника, спеціального педагога, медичного працівника, 

вчителя-логопеда, психолога та ін.), які входять до складу команди 

професіоналів. 

         Вочевидь,  із сторінок своїх творів В.О. Сухомлинський постає перед 

нами глибоким знавцем «захисної педагогіки». Світло його гуманістичних 

ідей осяює майбутнє тільки за тієї умови, якщо ми будемо неодноразово 

звертатися до його педагогічної скарбниці [1]. 

         Славетний земляк стверджує: «У кожній людині є її золота жилка. Якою 

б запущеною, безталанною, нездібною до оволодіння знаннями не здавалась 

дитина, дорогоцінне зерно таланту десь-то приховується під пластами 

звичайності, посередності, відсталості. Завдання істинного… виховання 

полягає в тому, щоб знайти це зерно, відкрити золоту жилку, поставити 

людину на ту життєву доріжку, йдучи якою вона засвітиться своїм 

неповторним блиском. Це болісно складна справа, яка потребує великого 

терпіння і безмежної віри в людину… Виховання – це не перебудова чи 

ломка тих задатків, які закладені в дитину природою, а гармонійний розвиток 

цих задатків». 



         На нашу думку, такі слова варто вважати гуманістичним гаслом для 

всіх, причетних до відповідальної справи плекання неповторного духовно-

морального світу кожної дитини-людини. 

        Отже, створена Василем Олександровичем навчально-виховна система 

була гуманістичною протидією офіційній авторитарній педагогічній системі.  

У подвижницькому житті і науково-практичній творчості великий педагог  

вбачав систему поглядів на дитину як цінність, до якої з перших днів її 

існування необхідно відноситись як до неповторного біосоціального унікуму.  
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