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Об’єктом дослідження статті є педагогічна спадщина 
В.О.Сухомлинського. 

Проблема, яка розглядається, а саме: особливе значення книги в 
духовному становленні дитини, завжди залишається актуальною в 
лінгводидактиці і методиці. 

Аналіз цієї проблеми передбачає постановку таких завдань: 
– аналіз порад В.О.Сухомлинського стосовно ролі та місця книги у 

виховному процесі підростаючого покоління; 
– розкриття виховної мети творів літератури у моральному, 

розумовому та естетичному розвитку учнів; 
– висвітлення значення книги в особистому житті педагога. 
Жодного вчителя не можуть залишити байдужим поради, думки Василя 

Олександровича стосовно книги – найціннішого джерела духовної культури. 
„З першого дня шкільного життя ми виховуємо в дитини бережливе 
ставлення до всього, що дають їй старші покоління для навчання, зокрема до 
книжок”, – писав педагог [Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства 
і юності. – К., 1996. – 77 с.]. 

В.О.Сухомлинський рішуче відстоював тезу про значну роль книги в 
розвитку і вихованні підростаючого покоління. „Тридцять років роботи в 
школі глибоко переконали мене в тому, що книга – велика виховна сила. 
Могутню силу впливу книги на думку дитини ніколи не можна 
перебільшити” [Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України, – ф.5097. – оп. 1. – спр. 238. – 3с.]. Разом з цим він 
зазначав, як „важко доводиться книзі змагатися з цікавими  й, можна сказати, 
простішими, рівними стежками пізнання навколишнього світу, бо дивитись 
кінофільм – це передусім втіха, задоволення, а читати книгу – насамперед 
труд, і нерідко труд напружений, нелегкий” [Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління України, – ф.5097. – оп. 1. – спр. 865. – 
1с.]. „Тут наша місія – захистити книгу, захистити багатство духовного життя 
від телевізора, від кіно, від транзистора, від магнітофона. Вбачаю своє 
завдання в тому, щоб мого вихованця тягло не в кіно, а в бібліотеку. Щоб 
йому хотілося посидіти над книгою – на самоті посидіти, подумати. Щоб 
саме книга викликала хвилювання у підлітка, щоб кожен зазнав велике, ні з 
чим незрівнянне щастя – засидітися над розумною книгою до світанку” 
[Сухомлинський В.О. Стежка до квітучого саду // Літературна Україна. – 26. 
ІХ. – 1969. – 2с.].  

Головну виховну мету Василь Олександрович вбачав у тому, щоб слово 
літературної мови стало власним словом дитини, тим скарбом, яким людина 
дорожить, який залишає слід у її свідомості, відкладаючись назавжди у ній як 



власне багатство, власний погляд на світ. Це і є найнеобхіднішою 
передумовою, за словами педагога, готовності дитини до складної творчості 
– читання. Так, саме творчістю називав В.О.Сухомлинський читання. Для 
того, щоб читання стало найважливішою духовною потребою, а книга – 
найжаданішою духовною цінністю потрібно вводити вихованця у світ слова. 

У статті „Книга – джерело знань, добра і краси” Василь Олександрович 
згадує тихий зимовий вечір, коли діти прийшли до школи послухати художнє 
читання (такі вечори були традицією у Павлиській середній школі). Під час 
таких зустрічей відбувалося чудо, – писав педагог, – і це чудо творила книга: 
„зникали стіни класної кімнати, шелестіли віти тропічного лісу, хлюпали 
морські хвилі; ми пливли в глибинах таємничих вод разом з капітаном Немо: 
мчали міжзоряними просторами, підіймались на захмарні вершини, вступали 
в бій за правду, добро, честь. Мерехтливими сполохами тремтіло небо на 
горизонті, падали діамантові сніжинки на підвіконня нашої кімнати, тріщав 
лід на ставку, зазирали вкриті інеєм яблуневі віти в шибку, – та ми нічого 
цього не бачили навколо себе, нас полонив світ книги” [Центральний 
державний архів вищих органів влади та управління України, – ф.5097. – оп. 
1. – спр. 238. – 1с.].  

Василь Олександрович наголошував на тому, що саме вчитель здатен 
запалити в дитячому серці вогник пізнання, захоплення книгою. „Нехай 
книжка захоплює юнацтво так само, як звуки улюбленої музичної мелодії, 
якщо книжка стане для ваших вихованців завжди новим, завжди 
незбагненним дивом, якщо молода людина прагнутиме до самотності для 
спілкування з книжкою, якщо серед юнацтва буде багато „диваків”, 
закоханих у книжку, диваків, що віддають перевагу книжці перед усім 
іншим, зникне багато проблем шкільного життя і насамперед байдужість, 
байдуже ставлення до знань”, – зауважував педагог у книзі „Розмова з 
молодим директором” [Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: 
Рад. школа, 1976. – Т.4. – С.483-484].  

Але, щоб книга стала тим промінцем, який освітить і проведе дитину 
по складній дорозі життя, сам педагог має вчитися у своїх мудрих учителів – 
книжок. Готуючись і проводячи урок, учитель, говорив Василь 
Олександрович, не повинен обмежуватися лише підручником, тільки так він 
зможе підвести учнів до переднього краю науки і пробудити в юнацькому 
серці інтерес до книги. 

Саме книга, на думку В.О.Сухомлинського, є тим провідником, який 
допоможе педагогу знайти доріжку до сердець вихованців, адже саме в 
хорошій книзі є повчання (має бути), як жити. Тому, щоб володіти 
„мистецтвом доторкання до серця, треба багато читати й думати” 
[Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.2. – 
510с.], адже „виховання – це передусім чуйне, вдумливе, обережне 
доторкання до юного серця” [Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. – 
К.: Рад. школа, 1976. – Т.2. – 510с.]. „Немає сильнішого засобу підкорити 
волю свого вихованця, ніж підкорення його думок. Але володарювати над 
думками можна лише тоді, коли у вас (педагогів) багате, повнокровне життя 



в світі книжок. Найчутливіші, неповторно індивідуальні, норовливі, 
„бунтівні”, непокірні натури й характери при вмілому підході стають 
книголюбами. Підкоряйте їх книжками й розумом”, – закликав педагог-
дослідник [Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад. школа, 
1976. – Т.2. – 645с.]. Для того, „щоб дитина цінувала книгу, треба утвердити 
в її серці красу пізнання світу”, – писав Василь Олександрович 
[Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Радянська школа, 1978. – 
97с.]. 

Книги ж для самого В.О.Сухомлинського були вчителями життя. До 
них він щодня звертався із запитаннями: як жити, як зуміти бути взірцем для 
вихованців. І відповіді на це він знаходив у власній бібліотеці, яка, 
підкреслював педагог, має бути у кожного справжнього вихователя-
наставника, адже особиста бібліотека, на думку Василя Олександровича, – це 
дзеркало й джерело духовної культури. 

Р.А.Атаян у статті „В.О.Сухомлинський, яким я його знав”, яка 
вміщена у книзі „Спогади про Сухомлинського”, писав: „Значну роль у житті 
школи відіграла особиста бібліотека директора. Поцікавившись, як вона 
укомплектована, я помітив, що, крім довідкових і деяких інших видань 
загального характеру, вся література  розташована на поличках „по класах”. 
Виявилось, не тільки вчителі, а й учні постійно користуються нею. Книжки 
видавались усім бажаючим і при цьому не реєструвалися” [Спогади про 
Сухомлинського. – К.: Рад. школа, 1990. – 162с.]. 

Найголовнішою умовою поглиблення знань учнів, на думку вченого, є 
їх високе інтелектуальне життя, для цього потрібно, стверджував він, щоб 
вихованець не жив лише одними підручниками, а читав набагато більше і 
дізнавався про явища і події в житті, про які не повідомляється у 
підручниках. Учителі повинні рекомендувати учням таку літературу, яка 
збагатить і поповнить їхні знання. 

За даними матеріалів музею В.О.Сухомлинського, на 1968 рік у 
особистих бібліотеках учителів Павлиської середньої школи налічувалася 
така кількість книг: 

– Дараган В.Т. – більше тисячі книг; 
– Філіппов О.О. – 1200 книг; 
– Скочко В.О. – 1400 книг; 
– Лисак Я.І. – 1500 книг; 
– Різник А.І. – 1500 книг; 
– Ворошило А.А. – 1800 книг; 
– сім’я Сухомлинських – 19000 книг. 
Василь Олександрович не уявляв повноцінності свого життя без того, 

щоб кожні два-три роки не перечитати „Кола Брюньйона” Ромена Роллана, 
„Братів Карамазових” Федора Достоєвського, „Російського лісу” Леоніда 
Леонова, „Весняних вод” Івана Тургенєва, „Вершників” Юрія Яновського, 
щоб в години самотності не відкрити книжечку віршів Максима Рильського 
чи Володимира Сосюри, романів Олеся Гончара. Це були його улюблені 



твори, і своє життя він би вважав біднішим, якби не торкався час від часу до 
цих цілющих джерел.  

З усіх усюд їхали до Павлиша педагоги, студенти, щоб познайомитися, 
ввібрати в себе хоча б часточку тієї педагогічної майстерності, наснаги, яка 
була притаманна В.О.Сухомлинському. Згадуючи одну з таких поїздок, 
В.Ф.Святовець, керівник педагогічною практикою студентів-філологів 
Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, відзначив те велике 
враження, яке справила на них, тодішніх студентів, приватна бібліотека 
педагога. На полицях стояли майже всі багатотомні зібрання творів 
найвидатніших письменників, педагогів як вітчизняних, так і зарубіжних. 
Також були зібрані численні вирізки з газет та журналів про військово-
патріотичне, ідейно-моральне, трудове, розумове, естетичне виховання. 
Своєю бібліотекою Василь Олександрович дозволяв користуватися 
школярам, якщо тих чи інших книг не було або ж не вистачало у шкільній чи 
сільській бібліотеках. 

Як згадує колишня учениця Павлиської середньої школи В.Ф.Риндак: 
„У школі панував культ книги, постійно оновлювались виставки книжкових 
новинок, будь-хто міг взяти додому літературу з виставки – прочитати, не 
забуваючи повернути її на стенд” [Спогади про Сухомлинського. – К.: Рад. 
школа, 1990. – 218с.]. 

У своїй „Промові на республіканській нараді з питань дитячої 
літератури” 24 квітня 1969 року В.О.Сухомлинський наголошував на тому, 
що великою бідою багатьох шкіл є безкнижність, але якщо книги навіть є, то 
вони стоять на полицях, мов сплячі велетні, а діти в таких школах не знають 
інших книг, крім підручника. 

У промові педагог також зазначив, що вчительський колектив повинен 
спрямувати всі свої зусилля на те, щоб книга „залишалась і завжди була 
провідною силою виховання, щоб найголовнішою духовною потребою 
людини було читання. Тільки за цієї умови в школі пануватиме думка, а не 
зубрячка” [Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України, – ф.5097. – оп. 1. – спр. 865. – 1с.].  

Провідником у царство книги, на думку В.О.Сухомлинського, є урок 
літератури. Адже література, за словами педагога, – це „людинознавство”, а 
викладання літератури – „музика душі”, „музика слова”, а педагог є тим 
митцем, який доносить красу, звучання, найтонші елементи цієї музики до 
юного серця [Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України, – ф.5097. – оп. 1. – спр. 865. – 1с.]. 

У своїй книзі „Сто порад учителеві”, у розділі „Поради вчителеві, який 
починає працювати в школі”, В.О.Сухомлинський радить вчителям щомісяця 
купувати такі книжки: 

1) з проблем науки (маючи на увазі ту науку, яку викладає педагог); 
2) про життя і боротьбу тих людей, життя яких повинно стати взірцем 

для підростаючого покоління; 
3) про думку людини (адже педагог – це психолог). 



„Пам’ятайте, що вам бути не тільки викладачем, а й вихователем 
життя, наставником дітей та юнацтва”, – наголошував педагог, звертаючись 
до викладачів, які тільки-но починали свій шлях у вихованні підростаючого 
покоління [Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад. школа, 
1976. – Т.2. – 509с.]. 

Книгу Василь Олександрович називав тією доріжкою, через яку 
вдумливий вихователь несе світло знань і благородні ідеї не тільки до розуму 
й серця школяра, а й до його сім’ї, тому викладач повинен починати свою 
роботу з вивчення духовних інтересів і запитів сім’ї, з якої йде до нього 
дитина, під час бесід з батьками домагатися того, щоб у сім’ї книга 
користувалася пошаною, щоб поступово створювалася сімейна бібліотечка, 
яка вбирала б у себе кращі твори рідної і світової літератури. Завдяки 
спільним зусиллям учителя та батьків домашня бібліотека через декілька 
років перетворювалася на „вогнище духовної культури”. Педагог радив 
батькам дарувати дітям книжки на кожне свято, цим самим домагатися того, 
щоб у дитини книга асоціювалась із чимось радісним, неповсякденним. 

З великою ретельністю педагог відбирав книги для бібліотеки ще з тієї 
причини, що людина (старанний читач) за все своє життя, підраховано, може 
прочитати не більше двох тисяч книжок. І тому не варто гаяти час на 
порожню літературу, книга має схвилювати, лишити в душі слід на все 
життя, наголошував Василь Олександрович, звертаючись до словесника-
початківця. „Серед дум, які хвилюють тебе , на першому місці мусить бути 
дума про золоту бібліотечку школяра. Це найцінніші книги, які і мусять бути 
в школі, і у тебе особисто” [Центральний державний архів вищих органів 
влади та управління України, – ф.5097. – оп. 1. – спр. 238. – 4с.].  

Не уявляв Василь Олександрович існування шкільної золотої 
бібліотеки без казки про Правду і Кривду, дитячих оповідань Нечуя-
Левицького, „Морозка” Панаса Мирного, „Ялинки” і „Хариті” Михайла 
Коцюбинського, правдивих оповідань Архипа Тесленка, чудових розповідей 
Степана Васильченка, Юрія Яновського, Миколи Трублаїні, казок Івана 
Франка, поезій Тараса Шевченка та Лесі Українки, творів Пушкіна, 
Лермонтова, Єсеніна, Гоголя, Некрасова, Чехова, Толстого, Горького. 
Звертаючи увагу на укомплектування золотої бібліотеки, педагог зауважував, 
що на першій полиці мусять стояти художні цінності, створені у жанрі казки, 
а саме: твори Івана Франка і Бориса Грінченка, Лесі Українки і Леоніда 
Глібова, Михайла Коцюбинського і Нечуя Левицького, Мамина-Сибіряка, 
Л.Толстого, О.Толстого, О.М.Горького, П.Бажова, Г.Х.Андерсена, братів 
Грімм, Шарля Перро, В.Гауса, Е.Рапсе, Дж.Харріса („Казки дядька Римуса”). 
Почесне місце мають посідати твори Жуля Верна і Герберта Уелса, Бєляєва і 
Гріна, адже без фантастики, яка пройнята благородними гуманними ідеями, 
на думку Василя Олександровича, немає повноцінного духовного життя 
дитини і підлітка. Також шкільна бібліотека мусить включати твори таких 
дитячих письменників, як А.Гайдара, С.Маршака, С.Михалкова, М.Ільїна, 
К.Чуковського, Б.Житкова, М.Носова, М.Трублаїні, А.Головка, 
Ю.Збанацького, письменників-натуралістів: В.Біанкі, М.Пришвіна, 



К.Паустовського, І.Соколова-Микатова, Е.Сетона-Томпсона. Не може 
існувати шкільна бібліотека, підкреслював педагог, без „Робінзона Крузо” 
Д.Дефо, „Пригод Гуллівера” Дж.Світа, „Дон-Кіхота” М.Сервантеса, 
„Гаргантюа і Пантагрюеля” Ф.Рабле, „Горбоконика” П.Єршова, „Чудової 
подорожі Нільса з дикими гусьми” С.Лагерлефа, „Пригод Тома Сойєра” та 
„Принца і злидаря” М.Твена, „Сказання про Кіша” Дж.Лондона, 
„Знедолених” Б.Гюго, „Пригод Піноккіо” К.Колоді, „Пригод Чіполліно” та 
„Подорожі голубої стріли” Дж.Родарі, „Вінні-пуха і всіх-всіх-всіх” А.Мілна. 
Обов’язково повинні бути на полицях невеличкі книжки про героїв 
громадянської та Великої Вітчизняної війни, адже саме в ранньому дитинстві 
починається тривалий процес формування морального ідеалу, наголошував 
В.О.Сухомлинський, і тому важливо, щоб у дитяче серце і розум ввійшли 
образи людей, чиє життя має бути прикладом для наслідування. Саме без цих 
усіх творів Василь Олександрович не уявляв не тільки освіту, а й повноцінне 
моральне виховання, називаючи ці твори художньою енциклопедією 
дитинства, а для вчителя – азбукою розумового, естетичного і морального 
виховання.  

Характерною ознакою сприймання дитиною художнього твору є 
звучання живого слова, адже саме воно може передати елементи 
драматизації. Дуже важливо, підкреслював педагог, щоб у роки навчання в 
початковій школі дитина почула кращі художні твори з вуст учителя, а потім 
і своїх товаришів. „Колективне переживання моральної краси – це найкращі 
ліки, які попереджують індивідуалізм, егоїзм, байдужість до долі людини, 
яка живе поруч” [Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України, – ф.5097. – оп. 1. – спр. 238. – 12с.]. Також накладає 
відбиток на повноцінне сприймання почутого, прочитаного та атмосфера, 
оточення, в якому знаходяться діти. Тому Василь Олександрович радив 
створювати у школі Кімнату Читання, вона одночасно могла бути й 
Кімнатою Казки, атмосфера якої посилювала б естетичну чутливість, 
загострювала почуття краси слова. Кімната Казок у Павлиші була обставлена 
макетами та невеличкими декораціями, що створювало естетичний фон 
казки, яка читалася. Деякі казки супроводжувалися спеціальним освітленням 
та музикою, створюючи атмосферу загадковості, викликаючи у дітей 
цікавість, бажання слухати слово вчителя або ж товариша. Бажання дітей 
бути не лише слухачами, а й активними учасниками, в руках умілого 
педагога перетворюється на бажання слухати ще і ще раз улюблений сюжет, 
адже кожне нове читання діти, яким ніколи не набридають справжні художні 
цінності, сприймають по-новому, щоразу вкладаючи в одні і ті ж речі нові 
інтонації, глибше сприймаючи моральні й естетичні ідеї в їх єдності, 
наголошував педагог, даючи пораду не поспішати переходити до читання 
нових речей, а надати можливість дитині глибше пережити добрі почуття. 
„То ж комплектуйте поступово золоту бібліотечку класу. У досвідчених 
вихователів ця бібліотечка є найважливішим вогнищем духовної культури. 
Вона поступово поповнюється, переходить від одного покоління школярів до 
другого. Вдумливий вихователь домагається того, щоб у роки дитинства 



учень не пройшов байдуже повз жодну книгу, яка ввійшла в скарбницю 
духовної культури людства”, – наголошував В.О.Сухомлинський 
[Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, – 
ф.5097. – оп. 1. – спр. 238. – 8с.]. 

Дуже уважно Василь Олександрович відбирав літературу для своїх 
вихованців. Він дбав про те, щоб діти жили у світі цікавих творів, які 
ввійшли до золотого фонду національної і загальнолюдської культури: „Хай 
дитина прочитає небагато, та кожна книжка нехай лишить глибокий слід у її 
серці і в її свідомості” [Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: 
Рад. школа, 1977. – Т.3. – 196с.]. Художній твір, за словами педагога, як і 
улюблена мелодія, яку хочеться слухати десятки разів, повинен щоразу 
відкривати перед читачем усе нові і нові грані. 

В.О.Сухомлинський створив у Павлиській середній школі дитячу 
бібліотеку, яка складалася з чотирьох відділів. До першого відділу ввійшли 
оповідання, які становили найбільшу цінність для морального, розумового і 
естетичного виховання дітей. Другий відділ бібліотеки складали книги 
сучасних українських і російських письменників про сьогодення, працю 
людей, боротьбу за мир, подвиги героїв у роки Великої Вітчизняної війни, 
дітей-героїв. Третій відділ – казки, вірші та байки. Це були книжки, які 
призначалися для позакласного читання. Четвертий відділ складали книги 
старогрецької міфології. В.О.Сухомлинський вважав, що міфологія відіграє 
важливу роль в інтелектуальному та естетичному вихованні дітей. Вони не 
тільки відкривають перед дітьми сторінки культури людства, а й розвивають 
розум, виховують інтерес до далекого минулого. 

І якщо дитина у Кімнаті Думки (так називався читальний зал у 
Павлиській середній школі, де були зібрані найкращі книжки) не матиме 
улюбленої полиці, то всі зусилля вихователя знайти стежинку до серця 
підлітка будуть марними. Читання, зазначав педагог, – це найпотрібніший 
школяреві інструмент навчання і віконце в навколишній світ. Дитина, яка не 
вміє вільно, швидко, свідомо читати, залишається мовби напівсліпою, адже 
саме з книжок ми черпаємо неоціненне багатство – мудрість народу.  

Усе в Павлиші було спрямоване на те, щоб книга ввійшла в життя 
кожної дитини справжнім другом, помічником, порадником. Про це свідчить 
і Свято першої книги, і проводи Букваря, і Свято Книги, і Товариство 
любителів книги, і учнівський кооператив розповсюдження книг, і шкільні 
стенди науково-популярної та науково-атеїстичної книги, і сімейна традиція 
дарувати дитині книги в день її народження, і традиція дарувати книги 
дівчаткам у День Дівчаток, і „Кімната Українського слова”, і „Школа 
радості”. Першого дня навчального року у Павлиській середній школі на 
урочистій лінійці малюкам–першокласникам вручався безцінний скарб – 
буквар, наголошуючи на тому, що завдяки умінню читати перед ними 
відкриються таємниці світу. І тому потрібно берегти книгу, адже книга – це 
велике багатство, велика радість.  

Один із стендів державного педагогічно-меморіального музею 
В.О.Сухомлинського увінчують такі слова: „Атмосфера любові до книги, 



повага до неї, благоговіння перед книгою – в цьому полягає сутність школи і 
педагогічної праці. ...В школі може багато чого не вистачати, багато в чому 
ми можемо бути бідні і скромні, але, якщо у нас є книжки, потрібні для того, 
щоб перед нами завжди було широке вікно в світ,  це вже школа”. 

„Книга була й назавжди залишиться найсильнішою і найтоншою 
духовною цінністю. Життя в світі духовних надбань мусить бути передусім 
життям у світі книг”, – слушно зауважував педагог [Сухомлинський В.О. 
Стежка до квітучого саду // Літературна Україна. – 26. ІХ. – 1969. – 2с.].  

У книзі „Повість про учителя Сухомлинського” Бориса Тартаковського 
вміщений епізод з дитинства Василя Олександровича, коли помер його 
дідусь. У спадок від дідуся Василько отримав дві охайно перев’язані пачки 
книг. Онук відразу ж пригадав ті солодкі хвилини, коли дідусь читав йому 
книжки. Через декілька днів Василь отримав подарунок від батька – красиву 
скриньку. Батько власноруч змайстрував її для того, щоб син у ній зберігав 
дідусеві книги. Перш ніж скласти книги у скриньку, Василько так само, як і 
його покійний дідусь, обережно кожну гладив, нібито пестив її. У скриньку 
лягли повісті Івана Франка „Boa Constrictor” і „Захар Беркут”, „Тарас Бульба” 
Гоголя, багатотомний, рідкісний у ті роки Достоєвський, оповідання 
Короленка, вірші Лесі Українки. Обережно склавши книжки, Василько в ту 
хвилину відчув себе найбагатшою людиною на всій Полтавщині 
[Тартаковский Б.С. Повесть об учителе Сухомлинском; Смерть и жизнь 
рядом: Повести. – К.: Дніпро, 1983. – 8-9с.].  

Аналізуючи педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського, зокрема його 
твір „Народження громадянина”, бачимо, що педагог-дослідник неабияку 
увагу надавав виховній і пізнавальній ролі літератури у розвитку всебічно 
розвиненої особистості. Він відводив значне місце в розумовому вихованні 
дитини художнім засобам, завдяки яким здійснюється самопізнання, 
самовиховання, самоутвердження. „Література перестає бути виховною 
силою, якщо допитливий погляд людини не звернений до себе, якщо людина 
не оцінює себе з точки зору морально-естетичного ідеалу”, – писав Василь 
Олександрович у книзі „Народження громадянина” [Сухомлинський В.О. 
Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т.3. – 395с.]. 

У статті „Книга – джерело знань, добра і краси” педагог-новатор також 
наголошує на великій виховній силі книги: „Тридцять років роботи в школі 
глибоко переконали мене в тому, що книга – велика виховна сила. Могутню 
силу впливу книги на душу дитини ніколи не можна перебільшити. І 
найголовніше джерело цієї сили – в художніх образах, в тому сплаві 
естетичних, моральних і пізнавальних ідей, які визначають ідейність книги” 
[Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, – 
ф.5097. – оп. 1. – спр. 238. – 1с.]. 

Звертаючись до письменників, у промові на республіканській нараді з 
питань дитячої літератури 24 жовтня 1969 року, В.О.Сухомлинський казав: 
„Пишіть такі твори, щоб рядки в них були гарячі, мов розпечене залізо, щоб 
слово ваше доторкалось до потаємніших куточків юного серця. Щоб яскраве 
світло образів, створених вами, освітлювало юну душу, висвітлювало її, щоб 



маленька людина бачила саму себе, пізнавала саму себе” [Центральний 
державний архів вищих органів влади та управління України, – ф.5097. – оп. 
1. – спр. 865. – 4с.].  

Педагог наголошував, що тільки ті твори, ідеї яких приваблюють, 
хвилюють, потрясають своїм благородством і добротою, в руках умілого 
наставника стануть могутньою силою, яка б застерігала вихованців від думки 
про те, що вони є пилинкою у цьому світі і їх зникнення ніхто не помітить, 
давала відповідь на такі питання як хто я?, для чого живу на світі? Твори 
повинні закликати до героїчного, а вже героїчне допоможе дитині піднестися 
на вершину людської краси та доблесті. „Хороша книга, в якій художник 
втілив високі ідеї добра, людяності, служіння батьківщині, – духовно 
об’єднує колектив, облагороджує почуття і переживання” [Центральний 
державний архів вищих органів влади та управління України, – ф.5097. – оп. 
1. – спр. 238. – 12с.]. 

Ідеї, досвід В.О.Сухомлинського стосовно виховання у дітей інтересу 
до книги, читання, поетичного слова, думки про реалізацію великих 
можливостей читання у самоосвіті та самовихованні, підхід до створення у 
школі атмосфери, де б панував культ книги, є дуже важливими для 
організації роботи у дитячому колективі. 
 


