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ЗМІСТ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПАВЛИСЬКОЇ  
“ШКОЛИ РАДОСТІ” 

Надання В.О.Сухомлинським важливого значення у змісті 
розвивального навчання предметам художнього циклу зближує його ідею з 
сучасною гуманістичною педагогікою Західної Європи. 

У зарубіжних системах початкової освіти предмети мистецтвознавчого 
циклу (образотворче мистецтво, музика, танці, драма) посідають рівноправне 
місце поряд з іншими шкільними дисциплінами. При всіх наявних 
відмінностях у програмах спільною є установка на те, що в 
багатонаціональному і плюралістичному суспільстві необхідно домагатися 
збалансованого змісту освіти для кожної дитини в кожному класі. 

Педагогічні технології, спрямовані на творчий розвиток особистості 
школяра засобами мистецтва, забезпечують широкі міжпредметні зв’язки не 
тільки при навчанні учнів суміжним предметам (мистецтвознавчим та 
гуманітарним), але й, здавалося б, зовсім несумісним: (мистецтвознавчим і 
природничо-математичним). Такий підхід забезпечує формування у школярів 
стійких пізнавальних інтересів, стимулює розвиток творчих здібностей 
шляхом гармонізації різних видів діяльності. 

Вимога визнання рівноправності всіх предметів, рівноцінності їх 
значення для розвитку особистості ґрунтується на відомому твердженні 
психологів про те, що у процесі навчання організм дитини функціонує як 
єдине ціле і, формуючи в учнів вербальні, логічні, абстрактні, аналітичні 
уміння, не можна нехтувати інтуїтивним мисленням, фантазією, а треба 
сприяти розвитку обох півкуль головного мозку [1]. 

Цілісний, природовідповідний і різноманітний для сприймання зміст 
запобігає різким змінам збудження і гальмування в корі головного мозку. 
В.О.Сухомлинський застерігав, що “різкі стрибки – збудження і гальмування 
– приводять до того, що дитина захворює. Це дивні, на перший погляд, 
захворювання – шкільні неврози або дидактогенії. Парадоксальність 
дидактогеній полягає в тому, що вони бувають тільки в школі...” [2]. 

Ось чому предмети загально навчальні, художнього циклу, трудове 
навчання і фізична культура у змісті розвивального навчання 
В.О.Сухомлинського є рівноцінними за їх значенням. Простежується роль 
художньої і трудової діяльності, як інтегруючої основи змісту розвивального 
навчання. Творчо засвоївши все краще з педагогіки зарубіжної, педагогічних 
поглядів Г.С.Сковороди, Я.Корчака, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинський 
мотивує необхідність дотримання природних основ навчання, виховання і 
розвитку молодших школярів. На його думку, насамперед слід враховувати 
закони природного розвитку дитини, її анатомо-фізіологічні, психологічні, 
загальнонаціональні і культурно-регіональні особливості. Учений-педагог 
розробив такий зміст розвивального навчання, який сприймається наочно-
образно, предметне і є сюжетно вмотивованим, композиційно довершеним. 



Розвивальний зміст ґрунтується на положенні: для всебічного розвитку 
дитини часто корисніший, важливіший не логічний світ, затиснутий у рамки 
чорної дошки чи сторінок підручника, а світ, який постає за вікном, 
керований вічними законами природи, краси і доцільності. З точки зору 
сучасних вчених-сухомлиністів такий підхід до змісту науково 
вмотивований. 

На думку Савченко О.Я., розвивальний зміст навчання павлиського 
педагога заперечує досі існуючий дидактоцентризм у теорії педагогічної 
науки і практиці “Школи радості”, “школи знань, умінь і навичок”. Зміст 
розвивального навчання у “Школи радості” пов'язаний не з підготовкою 
дітей до дорослого життя і професійної діяльності, зміст повинен 
забезпечувати розвиток основного призначення людини – творити нове [3]. 

“Тридцять три роки роботи в школі переконали мене: в основу системи 
навчання треба покласти слово і творчість дитини. Не повторення чужих 
думок, а творення власних” [4]. 

В.О.Сухомлинський був твердо переконаний, що для дітей молодшого 
шкільного віку цілісним, віково-доцільним і різноманітним є зміст 
“найпрекраснішої у світі книги – книги природи”. Природне довкілля є 
“вічним джерелом дитячого розуму”.  

Природа рідного краю з її безмежним і невичерпним багатством явищ, з 
величною, дивовижною і мінливою красою найкращим чином забезпечує 
вікові потреби дітей у конкретних образах: живих барвах, яскравих і 
трепетних звуках, фантастичних істотах. У процесі пізнання живої природи 
словом, поняттям позначаються не лише предмети і явища, а й аромат квітів, 
пахощі землі, музика квітів і зелений шум лісів, краса кольорів веселки та 
небесної блакиті, тобто вся палітра емоційно-естетичного сприймання світу. 

Важливо, щоб зміст розвивального навчання сприяв засвоєнню перших 
наукових істин не за підручником, який часто гасить чуттєві враження, 
засушує уяву і фантазію, притупляє емоції, далеко не завжди запалює іскорку 
мислення, а з джерел природи, що сприяє цілісному розвитку особистості. За 
такий підхід до змісту розвивального навчання висловлюються сучасні 
дослідники творчої спадщини В.О.Сухомлинського [5,6]. 

На технологічному рівні у відповідності, до кожного сезону розроблені 
заняття милування природою і науково доведена їх ефективність 
Г.С.Тарасенко. 

Звернення дослідників до змісту розвивального навчання є природне 
довкілля, зумовлене значенням даного змістового аспекту для віку молодших 
школярів. В.О.Сухомлинський про потребу молодших школярів у наочному, 
предметно вираженому змісті навчання говорив: “У молодшому шкільному 
віці дітям потрібна, така сама конкретна, наочна, відчутна для них діяльність, 
яким конкретним і наочним є їх мислення, якими яскравими і безпосередніми 
є їх почуття” [8]. 

В.О.Сухомлинський ефективність розвивального навчання вбачав у 
сюжетно вмотивованому змісті, який відповідає принципам цілісності, 



вікової доцільності і різноманітності. І саме в понятті “природа” він помічав 
щось значніше, ніж сукупність явищ, істот, рослин: “вона єдине ціле”. У 
цьому цілому своя гармонія і постійність, взаємозв'язки і залежності: вона – 
джерело нашого буття і сама суть нашого буття, єдина і нерозривна з нами з 
людиною. Кожний з нас – “природа, що стала людиною” [4]. 

Розвивальний ефект живої природи як змісту навчання особливо 
притаманний для дітей, “які повільно думають, малоздібні... Ми вчимо їх 
дивуватися, вражатися, і найкращою школою для цього є колиска думки – 
природа” [4]. 

На думку В.О.Сухомлинського, “подорожі до джерел думки і рідного 
слова”, “уроки мислення” мають свої теми, передбачають конкретне коло 
речей і явищ для спостережень. Педагог наводить тематику таких занять у 
розділі “Природа як джерело знань” [4]. 

На заняттях милування природою забезпечується, “і живе, безпосереднє 
сприймання образів, картин, явищ, предметів навколишнього світу, і 
логічний аналіз, здобування знань, розумові вправи, знаходження причин і 
наслідків” [9]. 

Сюжетно вмотивований і композиційно довершений зміст картин живої 
природи відкриває перед дітьми такий ланцюг явищ, композиційних 
елементів, коли наслідок одного з них стає причиною для виникнення 
іншого. 

“Охоплюючи думкою цей ланцюг, прагнучи втримати кілька фактів, 
предметів, відношень, дитина з уповільненим розумовим процесом 
проходить незамінну школу мислення. Справа в тому, що в ланцюг явищ 
одне за одним ідуть відкриття, перед дитиною ніби спалахують вогники 
думки, вони стимулюють рухливість розумових процесів” [9]. 

Значення живої природи рідного краю як ефективного розвивального 
змісту є важливим не тільки для “тугодумів”,  але й для кожної дитини,  яка 
нормально розвивається. В.О.Сухомлинський закликає педагогічну 
громадськість не пропустити сенситивний період розвитку молодших 
школярів і обов’язково ввести кожну дитину у світ природи – “світ дитинства 
думки”, “школу дитячого мислення”. “У природі закладені в доступній для 
дитини формі прості і разом з тим дуже складні речі, предмети, факти, 
явища, залежності, закономірності, інформацію про які нічим не можна 
замінити, тому що відповідає саме світу дитячої природи, тому що 
інформація про ці речі, предмети є тим світом, в який входить сама дитина, в 
цьому світі-першоджерело її уявлень, понять, думок, узагальнень, суджень” 
[4]. 

Педагог-гуманіст пропонує вчителям розробити власний зміст 
розвивального навчання засобами природи і виробити для цього “певну 
систему подорожей джерел думки і рідного слова”. Розвивальний зміст 
математичної освіти молодших школярів, на думку В.О.Сухомлинського, 
полягає в тому, що “вчителі вчать дітей бачити за числами їх відношення, за 
абстракцією-відношення фактів і явищ реальної дійсності”. Педагог-новатор 



вносить конкретні рекомендації щодо удосконалення розвивального 
компоненту у змісті математичної освіти: “У 1-ІУ класах діти розв’язують 
задачі, що їх самі складають у процесі спостережень, у процесі дослідження 
просторових, функціональних, причинних зв’язків між явищами і 
предметами”. В.О.Сухомлинський підкреслює в цьому зв’язку: “Поки учні не 
осмислили джерела, походження математичної задачі, їм не дають готових 
задач” [10]. Такі поради є значущими для сьогодення, коли є можливість 
користуватися варіативним змістом навчання, враховувати регіональний 
компонент у змісті початкової освіти, впроваджувати у практику масової 
школи розвивальне навчання на альтернативній основі. 

Іншою визначальною рисою змісту розвивального навчання за 
В.О.Сухомлинським є його не лише інформаційне, емоційне, корекційне, але 
й діагностичне спрямування. Вчений розробляв такі педагогічні умови, які 
забезпечували зростання швидкості переключення думки з одного об'єкта на 
інший: “Від швидкості переключення думки залежить здатність осмислювати 
об'єкт пізнання,” – підкреслював він [1]. 

Оскільки “дитина думає про те, що бачить, спостерігає, робить”, то є 
доцільним оформлення “кількох куточків, де навколишня обстановка 
пробуджує їхню думку”. В.О.Сухомлинський пропонує спостерігати за 
розвитком рослин і життям тварин у куточку природи, випробовувати діючі 
моделі і механізми в куточку технічної творчості. Перелік таких 
розвивальних зон в інтер'єрі навчальної кімнати можна поширювати у 
відповідності до природних потреб і задатків молодших школярів. Так діти з 
домінантою художньо-образного мислення можуть розкрити свої таланти в 
куточку художньої творчості, а молодші школярі, які схильні до спілкування 
відзначаються комунікабельністю можуть організувати куточок юних 
акторів, де вони виконуватимуть ролі вчителя, лікаря, продавця тощо. 
Окремо можна оформити куточок графічного або комп'ютерного дизайну, де 
бажаючі, учні будуть проникати в таємниці символічних знаків. 

Для повноцінної реалізації змісту розвивального навчання, крім 
ефективних форм, які забезпечують ситуації вибору учнями особистісно-
ціннісного матеріалу і різні способи діалогічного спілкування, важливою 
педагогічною умовою є вибір типу початкової школи, який найбільш 
відповідає технології розвивального навчання В.О.Сухомлинського. Таким 
закладом є комплекс “дитячий садок - початкова школа”. 

Педагогічні умови функціонування такого закладу нового типу 
теоретично обґрунтував В.Г.Кузь у своїй дисертації "Педагогічні основи 
виховного процесу в комплексі “школа – дитячий садок”. 

Творчо сприймаючи ідею розвивального навчання павлиського 
педагога-новатора, В.Г.Кузь охарактеризував організаційно-педагогічні 
умови ефективної роботи комплексу школа – дитячий садок: 

– шляхи оптимальної взаємодії педагогічних працівників дошкільного 
закладу і початкової школи; 

– методику розвитку дітей дошкільного і початкового шкільного віку в 
умовах фізичного і емоційного благополуччя. В.Г.Кузь, слідуючи настановам 



В.О.Сухомлинського, підкреслює значення психологізації навчально-
виховного процесу на основі застосування методики діагностики рівнів 
розвитку дітей та відповідної корекції педагогічних впливів. У полі його 
наукових інтересів – розробка оптимального режиму життєдіяльності дітей 
різних вікових груп, тісна взаємодія педагогів і батьків у створенні 
сприятливого соціуму для розвитку дітей. 

Перелічені завдання були також у полі наукових інтересів 
В.О.Сухомлинського. 

Підсумовуючи аналіз змісту, організаційних форм предметно-
розвивального і соціального середовища для розвивального навчання, які 
представленні у творах В.О.Сухомлинського та дослідженнях сучасних 
авторів, можна зробити висновок: сукупність дидактичних умов 
розвивального навчання за технологією “Школи радості” 
В.О.Сухомлинського є ефективною і потребує впровадження у практику 
різних типів початкових шкіл. 
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