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(на прикладі діяльності Павлиської школи,  
очолюваної В.Сухомлинським) 

Проблема діяльності сільської початкової школи досить актуальна в 
умовах сьогодення і потребує нових підходів до її осмислення. Сільська 
загальноосвітня школа становить великий відсоток у мережі загальноосвітніх 
шкіл України. Так, лише в Черкаській області цей показник сягає 78 відсотків 
від загальної кількості шкіл. Як зазначає А.Кузьмінський, школа на селі “не 
тільки реалізує освітньо-виховні завдання, вона відіграє важливу роль у 
вирішенні проблем підвищення ефективності сільського господарства, 
здійснення соціально-економічного і культурного розвитку села” [11, 16]. 

Завдяки цьому, і питання підготовки вчителя для сільської початкової 
школи, формування особистості учня початкових класів сільської школи 
тісно пов’язані з їх практичним втіленням.  

В останні роки значно зріс науковий інтерес до цієї проблеми. Питанням 
функціонування сільської школи, її соціальним проблемам, перспективам 
розвитку присвячено ряд директивних документів [2;  3;  4;  5;  6], рішення 
Колегії МОН України від 28.10.98 року “Про стан та перспективи розвитку 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості”, наукові праці 
С.Алексєєвої, Г. Баса, І.Бевза, О.Захаренка, В.Кременя, В.Мадзігона, 
Н.Малахової, В.Мелешко, Ю.Мельник, О.Савченко та ін. Окремо слід 
відзначити наукові дослідження, присвячені психолого-педагогічним 
проблемам сільської школи, які проводяться на базі науково-дослідних 
лабораторій під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, члена-
кореспондента АПН України В.Кузя, доктора педагогічних наук, професора 
О.Коберника, доктора педагогічних наук, професора Н.Побірченко при 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Але, як свідчить аналіз наукових досліджень, недостатньо розробленою 
залишається проблема становлення сільської початкової школи в Україні.  

Щоб повніше і конкретніше осягнути сутність проблеми, ми, зокрема, у 
своїх працях [7; 8; 9; 10] неодноразово висвітлювали питання діяльності 
Павлиської школи, очолюваної В.Сухомлинським. Педагогічна концепція 
видатного педагога, на наш погляд, дасть можливість розвинути тенденції 
характерні для сільської школи ХХІ століття, такі як: перебудова системи 
освіти на загальнолюдську основу, переорієнтація навчально-виховного 
процесу з авторитарного на педоцентричний, підпорядкування навчального 
процесу природі дитини, що включає зміну ставлення педагога до дитини, 
тобто домінування суб’єкт-суб’єктних відносин в системі “учитель – учень”, 
формування особистості дитини із забезпеченням неперервності і 



наступності в навчанні і вихованні через злиття дошкільної та шкільної 
підсистем навчання і виховання. 

Тому в нашому дослідженні ми зупинилися на висвітленні психолого-
педагогічних умов формування особистості учня початкових класів сільської 
школи на прикладі Павлиської школи за часів діяльності В.Сухомлинського.  

Павлиську школу, очолювану Василем Сухомлинським, можна 
розглядати як модель сільської школи, яка була сприятливим екологічним 
середовищем дитинства, середовищем щасливого життя дитини. Як зазначає 
відомий педагог, система навчання і виховання повинна знаходитися у 
постійному пошуку форм організації дитячого життя, які властиві природі 
дитини. Завдання школи Василь Олександрович вбачав у тому, щоб “не 
загубити жодної особистості”, дати можливість розквітнути кожній дитині, 
розвинути в ній все краще, що закладено природою, зробити її життєвий 
шлях радісним і бадьорим. Великого значення при цьому він надавав особі 
педагога. Тобто через особу педагога школа має здійснювати випереджальну 
функцію щодо розвитку самої дитини. Педагогічна система 
В.Сухомлинського базувалася на трьох китах розробленої ним теорії: 
“педагогіка оптимізму”, “педагогіка віри”, “педагогіка серця”. Значний 
вплив на її формування відіграли ідеї кордоцентризму, які лежать в основі 
менталітету української нації, бо в характері українців закладені сердечність, 
чуйність, гостинність. Педагогічна концепція В.О.Сухомлинського висувала 
свої критерії щасливого дитячого життя, на яких базувалася діяльність 
школи: 

– визнання права дитини на її особливість, неповторність та 
багатовимірність; 

– прийняття дитини такою, якою вона є, з її позитивними і негативними 
потенціями;  

– у навчанні і вихованні спиратися тільки на позитивне в дитині, не 
дорікати і зайвий раз не акцентувати уваги на негативних рисах її характеру; 
разом з тим, у школі має панувати розумна вимогливість; 

– спрямованість навчально-виховного процесу на виховання поваги, 
пошани, довіри до кожної дитини, виходячи з того, що “в природі немає 
дитини безталанної, ні на що не здатної”; 

– утвердження принципів людяності, добра, любові, філософії “серця”, 
збереження здоров’я дитини; 

– формування у дітей потреби виконувати кодекс правил поведінки 
(“Десяти не можна”, “Дев’яти негідних речей”, кодекс правил “Соромся”); 

– створення умов для самореалізації, самовиявлення обдарувань 
особистості через залучення її до різних видів діяльності (навчальної, 
виробничої, художньої). 

Цьому сприяли цілий ряд нововведень, започаткованих у Павлиші: 
“Школа радості” під голубим небом, “Кімната казки”, “Куточок мрії”, 
“Острів чудес”, “300 уроків мислення серед природи”, “Хрестоматія з етики 
для читання учням Павлиської середньої школи”, задачник для неуважних, 



уроки доброти та людяності, десять “не можна”, дев’ять “негідних речей”, 
батьківська школа, психологічні комісії та психологічні семінари. Вони 
створювали екологічні умови розвитку, навчання і виховання дитини.  

Теоретична спадщина В.Сухомлинського та матеріали про діяльність 
школи свідчать, що ним була піднесена на висоту категорія дитинства як 
цінність, до якої необхідно ставитися бережливо обходитися. Тому школа у 
Павлиші була школою радості для дітей, а “навчання стало тут природним 
станом дитинства, невід’ємною частиною дитячого життя, що спиралося на 
гуманістичні відносини” [1,128]. 

Надаючи особливого значення періоду дитинства як найбільш 
сензитивному щодо впливу виховних заходів і прекрасно розуміючи, що в 
основному цей час сільська дитина проводить у сім’ї, павлиським педагогом-
новатором був розроблений курс батьківської школи, розрахований на 7 
ступенів навчання. Заняття батьківської школи проводилися для груп: 
молодожони, в яких ще немає дітей; батьки дошкільників, діти, яких 
прийдуть до школи через 1, 2, З роки; батьки учнів І - П кл.; батьки учнів Ш - 
IV кл.;  батьки учнів V  -  VІІ кл.;  батьки учнів VIII  -  X кл.;  батьки учнів,  які 
мають вади в розумовому і фізичному розвитку. Особливістю діяльності 
школи було й те, що за 3 роки до того, як дитина переступала поріг школи, 
батьки (і батько, і мати) зобов’язані були починати своє навчання в 
батьківській школі, виходячи із того, що у ранньому дитинстві необхідно 
багато уваги приділяти розумовому розвитку дитини, навчати її думати, 
сприймати, спостерігати, тоді і вчитися у школі їй буде набагато легше. Ним 
уперше у радянський період на терені України була зроблена спроба 
розпочати навчання дітей із 6 років. Подібно до класика педагогіки В. де 
Фельтре, який створив для дітей Будинок Радості, В.Сухомлинський творить 
унікальний експеримент – Школу Радості, школу під голубим небом, адже 
сільська дитина ближче до природи, ніж міська. Він зумів піднести, на 
перший погляд, буденну справу до таких висот філософського, 
психологічного та педагогічного осмислення дитинства, що його 
педагогічною теорією та досвідом роботи почали ще за життя цікавитися за 
межами країни. 

Прекрасно розуміючи, що школа не повинна забирати у малюків 
дитячих радощів, у Павлиській школі, разом з тим, учителі розпочинали 
роботу з майбутніми школярами за два роки до їхнього вступу в школу. Вони 
вважали, що “треба так ввести їх у шкільний світ, щоб перед ними 
відкривалися все нові й нові радощі, щоб пізнання не перетворювалося на 
нудне навчання. І разом з тим, щоб школа не стала для дітей нескінченною, 
зовні захоплюючою, але пустою грою. Кожен день має збагачувати розум, 
почуття, волю дітей” [13,т.3,30]. Завдання, які необхідно було вирішити 
вчителю у цей період, полягали у тому, щоб вивчити, як мислить дитина, яка 
завтра переступить поріг школи, навчити її думати, спостерігати, розбудити в 
ній цікавість, інтелектуальні інтереси, бажання навчатися у школі. 

Для школярів І-IV класів В.Сухомлинським був розроблений комплекс 
основних умінь, якими мав оволодіти учень щоб успішно навчатися. Це 



уміння: писати, читати, думати, думаючи читати і читаючи думати, 
висловлювати свої думки, спостерігати. Головне завдання початкової школи 
він убачав у тому, щоб навчити дитину вчитися. Адже “в І-IV класах від 7 до 
11 років – відбувається становлення людини, ...припадає найінтенсивніший 
відрізок людського життя. ...Роки навчання в початкових класах - цілий 
період морального, інтелектуального, емоційного, фізичного, естетичного 
розвитку, який буде реальною справою, а не пустою розмовою лише за 
умови, що дитина живе багатим життям сьогодні, а не тільки готується до 
оволодіння знаннями завтра” [13, т.3,100]. 

Дитина із пасивного об’єкта пізнання в Павлиській школі перетворилася 
в суб’єкта навчання і виховання. Це здійснювалося на основі тісного зв’язку 
навчального процесу із захопленням дітей улюбленою працею. Як свідчать 
архівні матеріали, спогади вчителів – соратників В.Сухомлинського 
(А.О.Покачалової, І.Л.Шевченка), при школі функціонувала велика кількість 
гуртків, на уроках створювалися ситуації, коли дитина зі своєї волі, охоче і 
радісно виконувала ту чи іншу роботу. За такого підходу учень 
переконувався, що покладатися можна тільки на власні зусилля і працю. 
Завдання ж педагога-майстра, вважав В.Сухомлинський, полягає в умінні 
здійснювати виховний вплив на дитину так, щоб вона цього не відчувала. Це 
цілком природно, бо те, що дитину не цікавить, вона не сприймає. Гасло 
матеріалістичної педагогіки “побудуємо людину, як нам захочеться” Василь 
Олександрович не сприймав. У Павлиші у вихованні дитини враховувалася її 
загадковість, неповторність, справжня сутність. Тому основним постулатом, 
яким керувалися в діяльності школи, була порада В.Сухомлинського: “пізнай 
дитину такою, якою вона є. Не намагайся змінити, переломити, перебудувати 
те, що створила в своїй таємничій майстерні природа, – здебільшого ця 
перебудова може призвести до  хворобливих явищ” [13,т.5,214]. 

Приймаючи категорію дитинства за основу концепції навчально-
виховного процесу, педагог-вчений проектував ту соціальну ситуацію, на 
фоні якої розвивається дитина. На наш погляд, створена ним гуманістична 
концепція навчання і виховання є дієвою і в наш час. Багаторічні 
спостереження за дітьми дали змогу йому стверджувати, що у процесі 
навчання і виховання сільської дитини діють сили, які він об’єднав у єдину 
систему. Це – сім’я, родина (провідна роль відводиться материнській школі); 
школа (важливу роль відіграє особа вихователя); колектив (дитячий, 
підлітковий, юнацький); середовище; сама особа вихованця (через 
самовиховання) та його духовне життя (інтелектуальні, моральні й 
естетичні цінності). 

Учитель у цій системі виступає диригентом, який повинен знати, що і 
від кого залежить у процесі творення Людини, вміти логічно аналізувати 
причинно-наслідкові зв’язки. 

Оскільки діти за своєю природою оптимісти, то й педагогіка, на думку 
В.О.Сухомлинського, має бути оптимістичною. Оптимізм для дитини - це 
чарівне кольорове скло, крізь яке вона бачить, розуміє, емоційно оцінює, 
любить, “захоплюється, дивується, ненавидить, прагне стати на захист добра 



проти зла. Не можна відбирати в дитини цього чарівного скельця. Не можна 
перетворювати її в холодного, розсудливого резонера” [13,т.5,296]. Через те і 
діяльність вчителя у павлиській школі будувалася на оптимізмі, вірі в 
людину, її добре начало. Оптимізм є “невичерпним джерелом творчої енергії 
нервових сил” вчителя, його натхненням у праці, а також здоров’ям не тільки 
його, а й дитини. Стосовно педагогіки віри, В.Сухомлинський писав, що 
“наймогутніша сила, яка примушує школяра вчитися, будить у нього інтерес 
до праці, посидючість і наполегливість, – це віра самого в себе, почуття 
поваги до самого себе. Доти, поки в дитячому серці живе ця сила, Ви – 
майстер-вихователь, Ви – людина, яку дитина поважає” [13,т.5,284]. 
Найстрашніше, коли дитина втрачає цю якість духовної сили; тоді ваші 
засоби впливу на її душу стануть “мертвими”, вона вас не почує. В основі 
діяльності педагога повинна лежати любов до дитини; це та сила, яка дає 
педагогові змогу впливати на духовний світ вихованця. Адже дитина - не 
бездушна посудина “для наповнення знаннями”, а жива, діяльна, творча 
“людська особистість”, яка ставиться до педагога теж відповідно. Ставлення 
дитини до вчителя прямо пропорційне ставленню його до дитини, тобто 
реакція дитини – “дзеркало морального змісту” всього того, що робить 
педагог. Педагог для маленької дитини – учитель моралі, “міра всіх речей”. 
Пізнаючи його, дитина пізнає людство. 

Девізом для вчителів Василь Олександрович залишив вислів: “Вір у 
людину, і вона буде людиною” [14,81]. Знання вчителя повинні стати 
знаннями вихованців, адже своїми знаннями педагог виховує учня. Учителеві 
треба зуміти виховати дитину з вірою в її сили, впевненістю в тому, що вона 
може і повинна стати справжньою людиною. Якщо дитина довіряє вчителю, 
вона розкриває перед ним своє серце, прагне бути хорошою, добре вчитися, 
стати освіченою, розумною, інтелектуально і морально багатою людиною. 
“Віра в людину не є щось абстрактно-теоретичне. Вірити в людину означає 
трудитися, боротися за її щастя”, “дати дитині велике щастя буття – щастя 
інтелектуального багатства, щастя мислити і почувати - ось етична основа 
педагогічної однодумності” [14,81]. 

Втілення у практику роботи “педагогіки віри” немислиме без 
“педагогіки серця”. У статті “Моя педагогічна система” Василь 
Олександрович писав, що однією з особливостей його педагогічної системи є 
“мова серця”, яка лягла в основу “педагогіки серця”. “Мова серця”, - писав 
він, - означає, що дитина пізнає світ серцем, а педагог пізнає своїм серцем 
дитину. “Мова серця бідна на слова, але якщо вже слово народилося, якщо 
дитина знайшла слово для вияву своїх почуттів, то це слово наповнюється 
для неї глибоким моральним і емоційним смислом” [15,87]. 

Педагогіка серця включає: творення радості для дитини, виховання у 
дитини почуття людської гідності через повагу до самої себе; глибоке 
проникнення в тонкощі всього людського в дитині (чим тоншим буде це 
проникнення, тим глибше розкривається перед дитиною світ, “тим більше 
пізнає вона його не тільки розумом, а й серцем” [15,90]); вчити дитину 
творити добро, “пізнавати добро в самій собі” [15,91]; навчити дитину 



бачити, розуміти і відчувати серцем душевний стан іншої людини з 
непомітних, на перший погляд, рисочок: “тривожні схвильовані очі, ледве 
помітне тремтіння голосу, загальна пригніченість, втрачена життєрадісність” 
[15,88]. Один з найгостріших і найніжніших інструментів педагогічної 
культури В.Сухомлинський вбачав саме у тому, щоб навчити дитину читати 
по очах, голосу, відчувати душевний стан іншої людини. Тому що в основі 
діяльності школи має лежати принцип “людина є найвищою цінністю”. Адже 
не кожен з вихованців досягне геніальних висот, стане математиком, 
фізиком, теоретиком, але кожен має стати Людиною. Характерно, що у час, 
коли панував кодекс будівника комунізму, на такі дефініції, як душа, 
духовність, душевний стан, по суті, накладалося табу. А Василь 
Олександрович саме на цих категоріях будував філософію дитинства, свою 
педагогічну концепцію розвитку особистості дитини. У “Етиці 
взаємовідносин у педагогічному колективі школи” знаходимо: “…вчитель 
має справу з найточнішою людською матерією – мозком, серцем, – усе це 
узагальнюється містким і глибоким поняттям дух, психіка” [14,78]. Щоб 
дитина виросла доброю, сердечною, її серце має бути віддане комусь, якісь 
живій істоті: квітці, рослині, людині. Досягти цього – справа нелегка, але у 
дитинстві не може бути легкого виховання. І ще одна важлива особливість 
педагогіки серця – бережіть і поважайте дитяче бажання бути хорошим, не 
зловживайте своєю владою. Адже дитина “така сама людина, як і ви, її душа 
гнівно протестує, коли хтось намагається зробити її іграшкою свого свавілля” 
[12,143]. 

Отже, підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що принципи і 
методи виховання педагог-новатор розробляв протягом усієї педагогічної 
діяльності і дійшов висновку, що метою виховання є людина – її всебічний 
розвиток, ясний розум, високі ідеали, чисте і благородне серце. Можна 
сміливо сказати, що він заклав фундамент для розвитку нового напрямку 
освіти, зорієнтованого на особистість. Василь Олександрович виробив 
своєрідну систему вимог до вчителя. На його думку, вчитель у своїй 
практичній діяльності повинен:  

– любити дитину (одна з найважливіших умов); 
– поважати дитину, бачити в кожній дитині особистість; 
– вірити в дитину, в її неповторність; 
– знати дитину; 
– розуміти дитину (вміти дивитися на світ очима дитини); 
– бережливо ставитися до природи дитини (духовний світ кожної 

дитини неповторний); 
– берегти і розвивати почуття власної гідності дитини; 
– бути розумно вимогливим; 
– стати товаришем для дитини (учень має виступати суб’єктом 

виховання, тобто до нього слід ставитися, як до рівного собі); 
– сприяти розвитку дитини, її самореалізації. 
Відкидаючи авторитарну педагогіку і розвиваючи ідеї гуманістичної, яка 

орієнтується на кращі якості учня, В.Сухомлинський поставив вимогу по-



іншому дивитися на дитину, на стосунки учителя і учня.  
У навчально-виховному процесі Павлиської школи основною фігурою 

виступав саме учень. І не тільки вчитель впливав на учня, а відбувалося 
поєднання їхніх прагнень, зусиль у спільну дію, яка забезпечувала суб’єкт-
суб’єктну взаємодію. Вчений-новатор дійшов висновку, що в житті вчитель і 
учень збагачують один одного. Вони обидва вчаться одночасно. Такий підхід 
до навчання як у філософії, так і в педагогіці носить характер “суб’єкт-
суб’єктних відносин”, який передбачає, що вчитель і учень повинні разом 
йти до засвоєння знань. Вчитель до учня повинен ставитися як до рівного, 
але такого, що живе за своїми законами і в своєму світі. 

Василь Олександрович був переконаний і неодноразово наголошував на 
цьому вчителям, що для того, щоб домогтися гарних результатів у навчанні 
та вихованні, педагог повинен дивитися на світ очима дитини, вміти жити в 
дитячому вимірі часу, сприймати його так, як сприймає дитина, бути самому 
якоюсь мірою дитиною, тобто вміти відтворити в собі “дитинний стан”. 
Необхідно вжитися у світ дитинства, в кожному педагогові “повинна сяяти й 
ніколи не згасати маленька іскорка дитини”. “Ввійдімо в дивний світ 
дитинства з гарячим серцем, в якому живе, тріпоче пульс дитячого життя” 
[13, т.1, 621].Тільки за такої умови вчитель допоможе дитині 
самореалізуватися, віднайти себе.  

Отже, можна сміливо сказати, що школа, очолювана В.Сухомлинським, 
може служити моделлю сільської школи XXI століття,  в основу якої будуть 
покладені ідеї самоцінності дитинства, створення екологічного середовища 
для розвитку і самореалізації особистості, визнання специфічних 
особливостей дитинства, таких як: дитина вже живе багатим життям, а не 
готується до життя в майбутньому, і це потрібно сприймати як цінність, тому 
що якщо період дитинства втрачений як сензитивний для розвитку дитини, 
то його вже не наздогнати; у роботі з дітьми необхідно враховувати 
особливості дитинства (дитячий вимір часу, дитячі критерії Добра, Краси, 
ставлення до зла, дитяче ставлення до світу, дитяче світосприйняття); у 
навчально-виховному процесі має панувати діяльнісний спосіб навчання – 
особистісне включення школяра у процес, коли компоненти діяльності ним 
самим спрямовуються і контролюються, адже розвиток і освіту не передають 
і не надають, їх досягають лише власною активністю, докладанням власних 
сил, напруженням власної волі.  

Звідси і завдання сільської школи. Вона має спонукати дитину до 
самостійного і цілеспрямованого навчання, повинна стати місцем соціалізації 
і персоналізації, бути зорієнтованою на індивідуальні можливості і потреби 
учнів. Зі стін школи повинні виходити відкриті, зорієнтовані на досягнення, 
оптимістичні й готові взяти на себе відповідальність в межах своїх 
можливостей особистості. 
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