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ОРГАНІЗАЦІЯ “ШКОЛИ РАДОСТІ” В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Виходячи з потреб суспільства, сучасна школа вже не може 

обмежуватись озброюванням учнів певною сумою знань, вона покликана 

розвивати вміння самостійного здобування знань, уміння орієнтуватися у 

швидкому потоці знакової інформації, формувати потребу у 

самовдосконаленні, щоб знання стали дійовою силою в житті учнів, а 

також їх переконанням. Школа покликана виховувати активну життєву 

позицію учнів. 

Реальні результати роботи школи проявляються в навченості школярів, 

у їх здатності адекватно визначити свою особистісно-суспільну значимість. 

Поняття “навчання” в педагогіці розглядалося завжди, як складний, 

цілеспрямований процес розвитку та формування особистості. У цьому 

процесі педагогічна наука і передова практика шукають ефективні шляхи 

реалізації особистісно-гуманного підходу до кожної дитини, засоби впливу 

на учня через його активну діяльність. Єдність навчання, виховання та 

розвитку забезпечує системний підхід до організації роботи всієї початкової 

школи. Щоб розвиток та навчання здійснювались у педагогічно доцільному 

напрямі, діяльність має бути змістовною і особистісно значимою для дитини, 

задовольняти її актуальні й перспективні потреби. 

Сучасна школа повинна стояти на позиціях виховуючого та 

розвивального навчання. Проблема підвищення якості уроку належить до 

провідних. Науковці прийшли до висновку, що якісний урок той, який 

приводить до формування у дітей міцних і свідомих знань, умінь і навичок, 

але в умовах емоційного і фізичного благополуччя. Це відбувається тоді, 

коли урок носить розвивальний характер. У наш час виразніше, ніж будь-

коли, виявляються суперечності між традиційно однотипними варіантами 

організації навчально-виховного процесу, змістом освіти і потребами 

розвитку дитини. Проблема розвивальної функції навчання стає предметом 

піклування педагогічної науки. Розв’язання цього завдання потребує 

розробки науково обґрунтованої, ефективної методики навчання. 

Успішному розв’язанню сучасних теоретичних і практичних проблем 

шкільного навчання в умовах розбудови національної освіти сприяє 

вивчення, критичне засвоєння та творче використання прогресивних ідей, 

практичного досвіду минулого. Тому ми вважаємо за доцільне використати 

психолого-педагогічну спадщину класиків прогресивної педагогіки при 

розв’язанні сучасних проблем розумового розвитку школярів. 

Українська школа має достатній новаторський досвід у педагогіці. 3 

цієї точки зору особливий інтерес і практичне значення має дидактична 

спадщина великого українського педагога-мислителя, гуманіста Василя 

Олександровича Сухомлинського. Звернутися до його педагогічної спадщини 

нас спонукало те, що проблема розумового розвитку – це поняття 



педагогічне, психологічне і філософське, а ці науки входили в коло його 

наукових інтересів. Нас цікавить досвід розумового розвитку учнів, який 

висвітлений у працях педагога-теоретика і практика Василя Сухомлинського. 

Ця проблема розглядається ним у багатьох його теоретичних працях: 

“Виховання особистості в радянській школі”, “Сто порад учителеві”, 

“Павлиська середня школа”, “Розмова з молодим директором”, в серії статей: 

“На трьох китах”, “Гармонія трьох начал”, “Розумова праця в процесі 

навчання”, “Розвиток індивідуальних здібностей і нахилів учнів”, “Вчити 

вчитися”, “Урок і знання”. Питання розвитку учнів були висвітлені 

В.О.Сухомлинським у його відомій монографії “Павлиська середня школа”. 

Цій проблемі була присвячена спеціальна глава під назвою “Розумове 

виховання”. Також проблемі розумового розвитку був присвячений ряд 

статей у вигляді порад для директорів шкіл. Ці статті опубліковані у книзі під 

назвою “Розмова з молодим директором”. Багато корисних порад, цікавих 

думок щодо питань розвитку учнів було виявлено В.О.Сухомлинським у 

публікаціях на сторінках газети “Радянська освіта” під рубрикою “Сто порад 

вчителеві”, у монографії “Духовний світ школяра”, в його педагогічному 

шедеврі “Серце віддаю дітям”. Широко розкриті його погляди на розумовий 

розвиток учня в праці “Проблема виховання всебічно розвиненої 

особистості”. Великий інтерес викликають праці “Виховання справжньої 

людини”, “Народження громадянина”.  

Звернення до педагогічної спадщини Василя Олександровича особливо 

актуальне нині. Теоретично обґрунтовані положення та рекомендації 

В.О.Сухомлинського щодо розвивального характеру навчання, творче 

використання їх в оновленій освіті набувають ще більшої актуальності, вони  

відкривають нові можливості для удосконалення навчально-виховного 

процесу, для піднесення його якості. Нові можливості реалізуються у 

відповідних розвивальному навчанню педагогічних умовах. 

Педагог надавав перевагу тим факторам, які активізують розвиток і 

пізнавальну діяльність учнів, а саме: творча особистість учителя, зміст 

навчання, методи викладання, предметно-розвивальне середовище. 

Природне довкілля, предметно-розвивальне середовище, на думку 

педагога-гуманіста, це першоджерела повноцінного розвитку особистості 

молодших школярів, які викликають у дітей широку гаму емоцій і почуттів, 

пробуджують “дрімотні сили розуму”. Педагог-новатор підкреслював, що 

дитина до 12 років мислить образами, барвами, звуками, а тому образне 

мислення – це обов’язковий мікровіковий етап, необхідний для переходу до 

мислення поняттями, розумового розвитку. 

Складний взаємозв’язок і взаємозумовленість розумового та 

емоційного розвитку учнів досі є актуальною проблемою дослідження 

суміжних з педагогікою галузей. 

“Серце віддаю дітям” – це твір , “присвячений серцю педагога”, 

розвитку душі людини, розвитку, в основі якого лежить любов до дітей [2, 

С.7]. 



Термін “серце педагога” В.О.Сухомлинський вжив у контексті з 

висловлюванням “якщо говорити мовою тонких людських стосунків”. “Тонкі 

людські стосунки” – це взаємообмін тонкими енергіями думки і почуття, 

досягненням однодушності учасниками навчально-виховного процесу. З 

огляду на сьогодення, такий підхід є цілком науковий. 

Відомий український учений, професор-невропатолог О.Р.Винницький 

стверджує: “Органом, за допомогою якого мозок приймає відомості у вигляді 

коливань тонкої енергії (хвилі думок), які виходять з мозку іншої людини, є 

епіфіз, або шишковидна залоза, що лежить у центрі головного мозку...” [1, 

С.150]. 

О.Р. Винницький наводить незаперечні факти, що психіка людини не є 

функцією чи продуктом мозку, і вона може існувати ізольовано за його 

межами. Нові наукові факти розкривають суть взаємозв’язку між головним 

мозком і свідомістю – душею. 

В.О.Сухомлинський інтуїтивно відчуваючи необхідність розвитку душі 

дитини, ставить перед собою мету “ввести маленьку людину в світ пізнання – 

навколишньої дійсності”, допомогти їй учитися, полегшити її розумову 

працю,
  
“пробудити й утвердити в її душі благородні почуття і переживання” 

[2, С.7-8], бо “діти сприймають навколишній світ не тільки розумом, а й 

серцем” [3, С.341]. 

 Отже, природне довкілля і предметно-розвивальне середовище – це 

педагогічні умови, які забезпечують гармонію внутрішнього стану 

особистості з предметним довкіллям. 

Фактор навчально-побутового середовища як засіб розвитку учнів 

простежується в розділі “Наш куточок мрій”. 

“Спочатку ми просто тішилися таємним куточком, обживали його, 

створювали затишок: прикріпили на стінах кілька картинок, розширили вхід, 

зробили столик. Із захопленням діти сприйняли пропозицію, зробили пічку, 

щоб час від часу топити її” [2, С.42]. 

“Мені хотілося зробити дитячу карусель, дитячу гойдалку, хотілося, 

щоб рухливі ігри були пов’язані із казкою, живилися фантазією... Я придбав 

матеріали для монтування каруселі” [Там само, С.50]. 

Охайність, чистота належить до вагомих компонентів особистісної 

культури учнів у ході розвивального навчання. В.О.Сухомлинський приділяв 

увагу розвитку цих якостей з перших днів перебування дітей у школі. Він 

особисто перевіряв, чи зручний, охайний і підходящий для сезону одяг вони 

носять, чи носять взуття відповідного розміру тощо. Вимагався контроль за 

зовнішнім виглядом учнів і від учителів. 

Педагогіка співробітництва учнів, батьків, педагогів – це наступна 

педагогічна умова розвивального навчання. 

“Я завжди вважаю за конче потрібне стати якоюсь мірою дитиною...” – 

зауважує В.О.Сухомлинський [Там само, С.8]. “Навчання – дуже важлива, 

але не єдина сфера духовного життя дитини”, “...справжня школа – це 

багатогранне духовне життя дитячого колективу, в якому вихователь і 

вихованець об'єднані багатьма інтересами і захопленнями” [Там само, С.11]. 



Педагог робить висновок про те, що не може бути справжнім вихователем 

той, хто не знає дитячої душі, хто не знає дитини, “не відчуває потаємних 

порухів дитячої душі, не переживає дитячих радощів і прикрощів, не 

намагається в думці поставити себе на місце дитини” [Там само, С 11]. 

В.О.Сухомлинський, посилаючись на К.Д.Ушинського, Л.М.Толстого, 

А.С.Макаренка, Януша Корчака, закликає педагогічну громадськість 

“піднятися до духовного світу дитини – пізнання розумом і серцем” [Там 

само, С.11-12]. 

Постійно дбаючи про єдність шкільної і родинної педагогіки, 

В.О.Сухомлинський закликав учителів турбуватися про те, щоб у кожній 

сім’ї і в умовах шкільної життєдіяльності учнів підтримувалася атмосфера 

вшанування традицій народної педагогіки. “Гарні народні традиції живуть у 

сім’ї... Літнього вечора, коли мама й тато повертаються з роботи, їм 

приготовлені душ, чиста білизна, гаряча вечеря і ... букет польових квітів на 

столі. У сім’ї панує повага до праці, можна сказати, культ праці” [Там само, 

С.27]. 

Значення розвивального впливу на молодших школярів фактора сім'ї 

(позашкільного середовища) відображена у "Школі радості" наступними 

висловлюваннями: 

“Мене непокоїло, що в окремих родинах не було атмосфери дружби 

між батьками й дітьми, батьком і матір’ю, не було взаємоповаги, без якої 

неможливе щасливе життя дитини” [Там само, С.20]. 

“Мене радувало, що серед батьків більшість жили хорошим сімейним 

життям, як кажуть, у добрі й злагоді, гарно виховували дітей” [Там само, 

С.25]. 

“Тільки разом з батьками, спільними зусиллями, вчителі можуть дати 

дітям велике людське щастя” [Там само, С.29]. 

Педагог-гуманіст виносив і втілив ідеї розвивального навчання в 

“Школі радості” для того, щоб “повернути дитинство тим, хто його не має в 

сім’ї” [Там само, С.22]. 

На основі наведених і подальших положень творчої спадщини 

педагога-гуманіста проглядається концепція розвивального навчання 

молодших школярів. Вона ґрунтується на принципах європейської 

самосвідомості нового часу: цінностях індивідуальної свободи, соціальної 

відповідальності і творчості. 

Факторами розвитку освіченої, культурної і здорової особистості, 

здатної до взаємодії з довкіллям на засадах краси і доцільності, є 

взаємодоповнюваність наукового і художнього пізнання; інтелектуальних і 

емоційних структур (рефлексії, емпатії); інтеграція інформаційних і 

емоціогенних компонентів у цілісному змісті розвивального навчання; 

врахування функціональної асиметрії правої (художньо-образної) і лівої 

(словесно-понятійної) півкуль мозку.  

Отже, ефективними засобами розвивального навчання 

В.О.Сухомлинського (особливо для розвитку мислення і мовлення) є світ 

живої природи; засобом розвитку міфологічного, специфічно-вікового, 



художньо-образного сприймання довкілля є світ казки; засобом вольового 

(предметно-маніпулятивного) розвитку учнів виступає праця; засобом 

художньо-естетичного розвитку є зміст предметів художнього циклу. 

Сукупність названих засобів забезпечує комплексний і повноцінний вплив на 

розвиток особистісних якостей учнів, культури фізичного здоров’я, 

інтелектуальних здібностей, почуттєвої і вольової сфер духовного життя 

особистості молодших школярів; 

– процесуальними етапами розвивального навчання, які мають 

методичне забезпечення, є: підготовчий, діагностичний, сенсибельний, 

інтелігібельний, психомоторний, контрольно-оцінювальний; 

– теоретична модель розвивального навчання, за В.О. Сухомлинським, 

включає названі процесуальні етапи, кожний з яких характеризується 

специфічним типом розвивальних вправ, засобами розвивального впливу 

вчителя і орієнтовними конструктивними діями учнів. 
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