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В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІКУ ЖИВОГО СЛОВА 

(ПЕДАГОГІЧНУ РИТОРИКУ) 

 

Зі змінами комунікативних традицій, що пов’язані з демократизацією 

суспільного життя і гуманізацією освітньої системи в Україні, посилюється 

інтерес до риторики як навчальної дисципліни у вищій школі.  

Риторика – це наука про способи переконання, ефективні форми 

впливу (переважно мовного) на аудиторію з урахуванням її особливостей. 

На базі категорій, законів і принципів загальної риторики створюється 

модель професійної мовної підготовки вчителя в межах часткової – 

педагогічної риторики. 

Педагогічна риторика як різновид часткової риторики має забезпечити 

вирішення проблеми формування комунікативної компетентності 

майбутнього педагога, оскільки дозволяє конкретизувати основні положення 

загальної риторики, продемонструвати специфіку використання правил 

риторики в реальній мовленнєвій практиці, визначити теоретичний і 

практичний аспекти оволодіння професійним мовленням. 

Вагомий внесок у розв’язання проблеми формування мовленнєвої, 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя зробили вітчизняні 

вчені О.В.Гоголь, А.І.Годлевська, А.Й.Капська, О.І.Кретова, Н.В.Лесняк, 

Л.І.Мацько, Л.М.Паламар, Г.М.Сагач, О.Г.Штепа та ін.; риторичної культури 

студентів –Я.В.Білоусова; розвиткові артистичних умінь як компонентів 

педагогічної діяльності – М.І.Барахтян, І.А.Зязюн, Г.І.Переухенко, 

С.О.Швидка та ін. 

Ми звертаємося до педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, бо 

вона, як показали наші дослідження, містить унікальну скарбницю ідей у 

галузі педагогічної риторики.  

Проблема майстерності мови вчителя репрезентована 

В.О.Сухомлинським у багатьох його працях, зокрема: „Слово про слово”, 

„Слово вчителя в моральному вихованні”, „Рідне слово”, „Слово і емоційна 

культура людини”, „Розповідь учителя як метод навчання”, „Слово і 

мислення”, „Мислення, живе слово, творчість – в основі системи навчання”, 

„Як добитися, щоб слово вихователя доходило до серця вихованця”, 

„Оволодівайте мистецтвом індивідуальної бесіди з вихованцем” та ін. 

У своїй статті ми поставили за мету вичленити і проаналізувати 

педагогічні погляди В.О.Сухомлинського щодо мистецтва живого слова 

(педагогічної риторики) вчителя-вихователя. 

За своїм класичним призначенням риторика завжди служила Істині, 

Добру і Красі, Вірі, Надії і Любові – у цьому її потужний гуманістичний 

потенціал. Для риторики концептуально важливим є не лише навчити 

майбутнього оратора правильному і точному викладу істини, а й – розвивати 

у нього вміння попередньо відчути її (істину) усім своїм серцем і, 

переробивши в „лабораторії свого серця”, подати її слухачам як живе, 



одухотворене і сердечне слово. Таке бачення педагогіки живого слова, як 

гармонізуючої потенції, чітко прослідковується у працях 

В.О.Сухомлинського. Вчений пише: „Мистецтво виховання включає 

насамперед мистецтво говорити, звертатися до людського серця. Я твердо 

переконаний, що багато шкільних конфліктів, які нерідко закінчуються 

великою бідою, починаються з невміння вчителя говорити з учнями” [8, 321]. 

Греко-римська античність створила моральний ідеал оратора, 

громадянина демократичного полісу, який здатний відчувати добро, 

розв’язувати проблеми полюбовно. За висловом М.Ф.Квінтіліана, „nemo 

orator nisi vir bonus” – справжнім оратором може бути лише добра, або 

моральна, людина. У педагогічному доробку В.О.Сухомлинського читаємо: 

„...особистість учителя розкривається перед учнем в єдності слова й 

поведінки. Учитель у слові виявляє себе, свою культуру, свою моральність, 

своє ставлення до вихованця” [8, 322]. 

Під поняттям ораторської моральності розуміють етичні вимоги 

(чесність, скромність, доброзичливість, передбачливість), які висуває 

суспільство будь-якому оратору, а особливо педагогу. „Головне, що визначає 

ефективність слова вчителя, – зазначає В.О.Сухомлинський, – його чесність. 

Учні дуже тонко відчувають правдивість слова, чутливо відгукуються на 

нього. Ще тонше відчувають учні неправдиве, лицемірне слово” [8, 322]. 

„...Кожний прояв педагога повинен відбивати його особистість, його 

моральність, людяність, доброту, правдивість.... Скільки б хороших слів не 

проголошував учитель, вони будуть для вихованців порожнім звуком, якщо в 

житті свого наставника вони не побачать втілення всіх цих слів і закликів” [8, 

330]. 

Отже, слово, думка, дія тісно пов’язані між собою. Ігнорування 

вчителем будь-якого складника єдності слово – думка – дія є неприпустимою 

помилкою. Завдання сучасної педагогічної риторики полягає в тому, щоб 

перший складовий елемент цієї тріади слово набув гармонійної відповідності 

з іншими двома думка – дія.  

Цікавим є факт, що ще на початку 50-х років ХХ ст., (коли 

„риторичний вірус” почав ледь-ледь відчуватись у повітрі), 

В.О.Сухомлинський поставив перед учителями Павлиської середньої школи 

завдання дослідити і вивчити проблему „Оточуюче життя – думка – слово”. 

Його наслідком було формулювання твердження про органічну єдність 

образу, емоції і слова [10, 41]. 

Цінною з точки зору педагогічної риторики є думка 

В.О.Сухомлинського про обов’язкове знання учителем аудиторії слухачів, 

тобто – значимість „закону моделювання аудиторії” [2, 84]. Педагог зазначає: 

„Справді народний учитель – людина, що вміє „глаголом жечь сердца 

людей” (виділено – В.С.)... Послухайте, як він говорить із своїми 

вихованцями, і відчуєте, що означає виховання словом. Здається, що кожне 

слово, з яким він звертається до дітей, напрямлене на ту саме хвилю, що й 

потаємні струни дитячої душі. Він знає, яку реакцію викличе в дитячих 

серцях кожне його слово, і будить словом саме ті почуття, які треба збудити 



в даний момент. Це уміння володіти словом іде від великої внутрішньої 

культури, від знання душі дітей, від життєвої мудрості, від морального права 

вчити і повчати...” [5, 251-252]. 

Що мотивує учнівську аудиторію як групу? Які її секрети? Який її 

характер? Які її інтереси? Які її соціально-демографічні та індивідуально-

особистісні ознаки? Як знайти стежку до душі аудиторії?  

Дуже ефективним шляхом вивчення аудиторії, зокрема її індивідуально-

особистісних ознак (внутрішнього світу кожного суб’єкта) в педагогічній 

системі В.О.Сухомлинського була підготовка кожним класним керівником 

педагогічної характеристики учня. 

Педагогічна характеристика вимагала „проникнення педагога в 

духовний світ дитини … вивчення її мислення, почуттів, характеру, волі, 

інтересів. Виховувати – це насамперед знати дитину, а щоб знати – треба 

постійно бачити, вивчати”, – відзначав В.О. Сухомлинський [4, 204]. 

Педагогічна характеристика включала в себе: спостереження і аналіз 

здоров’я, фізичного розвитку дитини, умови її всебічного розвитку, 

індивідуальних особливостей розумового розвитку (як дитина сприймає 

предмети і явища навколишнього світу, як у неї відбувається формування 

понять, які особливості її мови, як вона запам’ятовує, як розвинуте в неї 

образне й абстрактне мислення, яке емоційне забарвлення її мови, який 

ступінь її емоційної культури); середовище, обставини, в яких формується 

інтелект дитини (позитивні і негативні фактори, від яких залежить багатство 

її сприймання, уявлень, мови, кругозору); аналіз інтелектуального, 

морального життя сім’ї; аналіз емоційної культури дитини [9, 447-448]. 

Дуже важливою стороною характеристики дитини була її 

перспективність. „Ми прагнемо не тільки аналізувати те, що є, а й 

висловлюємо свої міркування, наміри, плани активного виховного впливу на 

особистість дитини, розповідаємо про те, як уже зараз здійснюється цей 

вплив, які труднощі зустрічаються … Ми намічаємо, що треба зробити 

практично, щоб увести дитину в активну творчу діяльність… Ми приходимо 

до висновку про те, що потрібно зробити для … розвитку дитини…, щоб 

завтра вона не була такою, як сьогодні, щоб у ній народжувалося й 

розвивалося нове”, – зазначав В.О. Сухомлинський [6, 449]. 

На нашу думку, такі постійні і довготривалі спостереження давали 

можливість для педагога: а) створювати цілісний портрет аудиторії та кожної 

особистості зокрема; б) впливати на аудиторію з метою її розвитку; 

в) реалізовувати стратегічний і тактичний закони риторики педагогічного 

спрямування. 

В.О.Сухомлинський вважав, що педагог – майстер живого слова 

повинен, на основі вивчення соціально-демографічних ознак учнівської 

аудиторії (відсоток хлопців/дівчат, вік, віросповідання, національність тощо), 

передбачити систему дій з підготовки ефективної реалізації стратегії, яка 

включає, за Г.М.Сагач: а) аргументацію; б) активізацію мислення; 

в) активізацію почуттєво-емоційної діяльності аудиторії [2, 92]. 

„Вихователеві треба знати, – пише В.О.Сухомлинський, – як переконувати 



малюків і як підлітків, юнаків і дівчат. Якщо маленький школяр охочіше бере 

істину з яскравої життєвої історії, то для підлітка і тим більше для юнака 

шлях до переконання лежить через філософствування, роздуми, міркування” 

[8, 323]. 

В.О.Сухомлинський висловив свої погляди на екстраполяцію 

концептуального, стратегічного і тактичного законів риторики на педагогічну 

практику, зокрема під час вивчення нового матеріалу. Основними 

компонентами стратегічного закону є визначення вчителем у процесі 

підготовки промови цільової установки діяльності (навіщо?); виявлення й 

розв’язання суперечностей у досліджуваних проблемах; формулювання тези 

(головної думки, власної позиції) [2, 50]. В.О.Сухомлинський зазначає: „Учні 

не можуть усвідомити, зрозумілий чи не зрозумілий їм матеріал, тому що на 

початку пояснення учитель не домігся, щоб вони ясно уявили, що саме треба 

зрозуміти, якої мети досягти в процесі мислення під час вивчення даного 

матеріалу. Мислення, думання стає розумовою працею лише тоді, коли воно 

цілеспрямоване, тобто являє собою розв’язування завдання... Глибоко 

помиляються учителі, які вважають, що чим зрозуміліше, дохідливіше 

подадуть вони матеріал, чим менше запитань у дітей, тим глибшими будуть 

знання учнів... 

Характерною особливістю роботи учнів у кращих педагогів є 

дослідницький підхід до предмета вивчення. Учневі не дають готових 

висновків, доведень правильності тієї чи іншої істини. Учитель дає учням 

можливість висунути кілька можливих пояснень, в самій дійсності шукати 

підтвердження й спростування кожної з висунутих гіпотез... 

Наприклад, на уроці російської мови вивчається правопис префіксів 

раз-(рас-) і роз-(рос-). Учитель роздає учням картки, на яких надруковано ряд 

слів з виучуваними префіксами. Дітям пропонують уважно прочитати слова, 

подумати над їх складом, підкреслити префікси, виписати в один стовпчик 

слова з буквою а в середині префікса, в другу – з буквою о.  

– Подумайте, чому в одних словах пишеться а, а в інших о, – говорить 

учитель. – Може, це залежить від змісту слів, а може, – від якихось інших 

ознак? 

З цього починається вивчення правила. Учні, досліджуючи текст, 

висувають одну за одною кілька гіпотез, перевіряють їх. Припущення про те, 

що правопис префікса залежить від змісту слова, відкидається після 

вдумливого зіставлення слів: учні переконуються, що цієї залежності немає. 

Один за одним діти помічають закономірність: під наголосом пишемо о, без 

наголосу – а. Сформульоване правило про правопис префіксів діти 

усвідомлюють як власне відкриття, і це дає їм велику радість” [7, 56-59]. 

Аналізуючи уроки вчителів, В.О.Сухомлинський помітив, що досить 

часто педагог не замислюється над актом риторичної дії – публічним 

виголошенням промови, реалізацією мовленнєвого закону. Мова йде про 

таку комунікативну якість мовлення, завдяки якій здійснюється вплив на 

емоції і почуття аудиторії: інтонування тексту, техніку дихання, техніку 

мовлення, дикцію тощо. Вчений пише: „Бувають випадки, коли, з погляду 



методики проведення уроку, вчителя не можна ні в чому дорікнути, але 

млявий, нецілеспрямований тон викладу матеріалу веде до того, що в учнів 

створюється похмурий настрій. Байдуже ставлення вчителя до навчального 

матеріалу відразу ж передається учням, і матеріал, що подається, стає ніби 

стіною між ним і учнями. Цей тон уроку, який важко помітити й пояснити, 

ми в повсякденній практиці звичайно характеризуємо словами „урок 

пройшов мляво”, але не намагаємося знайти пояснення причин млявості і 

нудьги на уроці, які позбавляють учнів радості праці, радості подолання 

перешкод... Урок буває нудним, млявим тоді, коли вчитель не дивиться на 

свої слова з погляду учнів, не продумує тих емоцій, які повинні викликати 

його слова в учнів. Звідси – безстрасність і об’єктивізм пояснення вчителя, 

що повторює підручник. Такі уроки ніколи не викликають позитивних 

емоційних відчуттів у дітей, вони здаються їм довгими, і тільки дзвоник на 

перерву вносить деяке пожвавлення...” [3, 14]. 

Ефективний риторичний прийом – формування позитивних емоцій у 

слухача через красу думок, словесну красу, відтінки слів. Тому, розвиваючи 

ораторські здібності, педагог-оратор повинен „постійно вдосконалювати свій 

духовний потенціал, зокрема на рівні мистецтва нейтралізувати негативні 

емоції, культивуючи позитивні, високі, надихаючи на добро” [1, 179]. 

Педагогічні спостереження В.О.Сухомлинського показали, що „вплив 

слова вихователя великою мірою залежить також від емоційної його 

культури... Справжній майстер-вихователь дає моральну оцінку вчинкам, 

поведінці учнів не спеціально дібраним гострим, „крутим” слівцем, а 

насамперед емоційним відтінком звичайних слів. Візьмімо фразу: „Як 

недобре ти зробив...” Ці слова, сказані одним учителем, пробуджують у 

вихованця прикрість, глибокі докори сумління, навіть збентеження, а сказані 

іншим, вони не пробуджують ніяких почуттів, сприймаються байдуже. 

Перший учитель, скажемо ми, відзначається емоційною культурою,... вона 

якнайтісніше пов’язана з культурою моральною, з людяністю, з чуйністю 

душі. В другого вчителя слово знелюднене, і його порожнечу вчитель часто 

намагається заповнити криком. Скільки в школах „вихователів”, які 

володіють лише однією нотою емоційної гами - обуренням! Вони гідні 

глибокого жалю, їхній виховний вплив на учнів дорівнює нулю” [8, 322]. 

Отже, аналіз статей В.О.Сухомлинського, присвячених проблемі 

майстерності мови вчителя (педагогічної риторики), дозволяє зробити такі 

висновки: по-перше, вчений великого значення надавав проблемі розвиткові 

комунікативної компетентності педагога, вдосконалення його мисленнєво-

мовленнєвої діяльності, оволодіння словом як універсальним інструментом 

спілкування; по-друге, педагог чітко довів, що навчально-виховний процес 

вимагає підвищеної мовленнєвої відповідальності, оскільки слово є головним 

інструментом діяльності вчителя, основним засобом реалізації всіх завдань 

методичного і дидактичного характеру; по-третє, педагогічна спадщина 

В.О.Сухомлинського містить унікальну скарбницю ідей і технологій для 

розвиту сучасної науки і практики у галузі педагогічної риторики.  
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