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АНТРОПОЛОГІЗМ ПЕДАГОГІКИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Особливе місце в історії української педагогічної думки займає постать 
відомого педагога із Павлиша – В.О.Сухомлинського. У період, коли в країні 
панувала авторитарна педагогіка, Василь Олександрович у центр навчально-
виховного процесу поставив дитину, розвиток її особистості, дав 
філософське осмислення дитинства. Запропоновані ним ідеї виховання у 
дитинстві мали далекоглядний вектор і тому можуть бути використаними у 
практиці діяльності сучасної школи. Вони базувалися на наукових наробках 
відомих психологів Л.Виготського, П.Зінченка, Г.Костюка, О.Леонтьєва, 
Ж.Піаже, С.Рубінштейна, фізіологів І.Павлова і І.Сєченова.  

Педагогу-мислителю вдалося створити універсальну для ХХ 
техногенного століття концепцію навчання, виховання та розвитку дитини. 
Педагогічна концепція павлиського педагога носить загальнолюдський 
характер, базується на вірі в можливості дитини, її свободі як власному 
виборі життєвого шляху. Вона поклала початок новій філософії взаємин у 
системах “учитель-учень”, “дорослий-дитина”, накреслила домінантні 
завдання дошкільної і шкільної підсистем – навчити дитину жити, створити 
умови для її самореалізації. Тому розв’язання глобальних проблем освіти ІІІ 
тисячоліття педагоги багатьох країн пов’язують, зокрема, і з його 
гуманістичною педагогікою. 

Останніми роками значно зріс інтерес до цієї проблеми. Так, питань 
розвитку особистості та проблем навчання і виховання в дитинстві 
стосуються роботи К.Абульханової-Славської, Ю.Азарова, Л.Анциферової, 
І.Беха, А.Богуш, Л.Божович, Г.Єльнікової, Ю.Мальованого, О.Савченко, та 
ін. Великий інтерес для нашої статті мали дослідження науковців і 
працівників освіти з досвіду роботи В.Сухомлинського (М.Антонця, 
Н.Безлюдної, Н.Бібік, Л.Бондар, А.Борисовського, М.Боришевського, 
В.Бутенка, В.Вашуленка, М.Красовицького, В.Кузя, Б.Наумова, 
Н.Побірченко, А.Розенберга, О.Савченко, М.Сметанського, 
О.Сухомлинської, Л.Ткачук, В.Хайруліної, М.Ярмаченка). 

Аналіз вищезгаданих наукових досліджень та теоретичної і практичної 
спадщини В.Сухомлинського свідчить, що єдиним фактором, що має 
ціленаправлений, усвідомлюваний характер формування людської 
особистості, виступає виховання. Воно передбачає систему впливу на 
особистість і відповідає соціально-культурним цінностям народу, 
суспільства. “У дитинстві закладається людський корінь. Жодної людської 
рисочки природа не відшліфовує – вона тільки закладає, а відшліфовувати 
нам – батькам, педагогам, суспільству” [3,т.3,291]. Василь Олександрович 
вбачав у вихованні могутню силу, яка базується на знанні психіки дитини, 
знанні її внутрішнього світу. На його думку, справжнє виховання є там, де 
панує педагогіка оптимізму, педагогіка серця, педагогіка віри в дитину. Бо 



дитина так буде сприймати виховні впливи, спрямовані на неї з боку 
вихователя, як вона сама сприймає особу педагога.  

На практиці В.Сухомлинський відстоював і здійснював головну 
філософську ідею свого життя: гуманне суспільство можуть створити лише 
мудрі, гуманні люди, але таких людей може виховати лише гуманізм. У січні 
1968 року педагог-мислитель писав у журнал “Юність” про те, що він твердо 
й відверто вірить у правдивість істини, яку неодноразово перевіряв у своїй 
школі: людину можна виховувати тільки добром. 

Проектуючи становлення особистості, В.Сухомлинський у вихованні 
опирався тільки на позитивне, відкидаючи негативне. Учив тому, що слід 
робити, а не наголошував на тому, чого не слід. “Навчання добром – тільки 
корисне, – записав В.Сухомлинський у нотатках до статті “Воспитание 
любви к знаниям, интереса к учению, увлеченности учением”. – Добро 
робить дитину м’якою, податливішою. Добро ніколи не розбещує” [4,6]. І 
далі продовжує: “... дитина поглинає добро, як губка”. Така система 
виховання дала разючі результати. За свідченням дослідників його 
педагогічної спадщини І.Зязюна та Є.Родчаніна, із стін Павлиської школи за 
роки діяльності В.Сухомлинського не вийшло жодного злочинця. 

Яскравий приклад впливу позитивних емоцій залишив нам знаменитий 
філософ і лікар Авіценна, провівши цікавий експеримент. Він взяв дві вівці, 
посадив їх в однакові клітки і створив однакові умови розвитку. Але перед 
кліткою однієї вівці була картина, на якій зображено залитий сонцем луг і по 
ньому гуляють овечки, а перед другою – вовк, який розриває овець. 
Результат експерименту був разючий – друга вівця росла слабкою, кволою і 
скоро загинула.  

Смисл виховання Василь Олександрович убачав у тому, що воно 
виступало формою розвитку дитини, формою розвитку її буття. Поза 
вихованням, вважав він, розвиток дитини неможливий. Саме ця концепція, 
витоки якої лежать у філософії Демокріта, Платона, Арістотеля, 
Е.Роттердамського, Я.Коменського, класичної німецької філософії, була 
успішно розвинута і перевірена на практиці В.Сухомлинським. Подальше 
життя людини, як він уважав, визначається тим, яке виховання вона отримала 
в дитинстві, тому що саме виховання виступає формою розвитку дитини. 
Процес розвитку особистості, на його думку, нескінченний. Нескінченність  
розвитку закладена у людській природі. Як неможливо “пізнати все”, так і 
неможливо стати особистістю раз і назавжди сформованою. Людина прагне 
до досконалості, причому на початкових стадіях її розвитку важливим 
виступає процес виховання, який у пізніші періоди переростає у 
самовиховання. Отже, розвиток дитини виступає процесом, але ніколи не 
завершеним результатом, через те, що дитина змінна за самою своєю 
природою. 

Розвиток дитини В.Сухомлинський розглядав як єдину багатовимірну 
систему. “Людина, – писав він, – невичерпне ціле (моральне, інтелектуальне, 
естетичне, творче)” [3,т.2,566]. Однак ця цілісність багатогранна, конкретна. 
Тому і розвиток дитини здійснюється за декількома напрямами: розвиток 



фізичний, психічний, розумовий, естетичний; розвиток діяльності як форми 
життєвої активності особистості. Ці напрями повинні доповнювати один 
одного, утворювати гармонійну цілісність. Першоосновою гармонійного 
розвитку дитини, вважав В.Сухомлинський, є піклування про її фізичний 
розвиток, стан її здоров’я. Тому основна увага, коли дитина переступала 
поріг Павлиської школи, зверталася на її здоров’я, самопочуття. Адже від 
цього залежало також як буде мислити, фізично і духовно розвиватися 
дитина. “Без знання здоров’я дитини неможливе правильне виховання”, – 
підкреслював Василь Олександрович [3,т.2,511]. Багаторічна робота 
переконала його, що стан здоров’я дитини впливає на її навчання. Тому 
“залежно від стану здоров’я кожна дитина потребує не тільки 
індивідуального підходу, але й цілої системи захисних заходів, які б 
зберігали й зміцнювали здоров’я” [3,т.2,511].   

Система виховних впливів на дитину в Павлиській школі була 
спрямована на те, щоб “сприяти зціленню людини, урятуванню її від недуг, 
які найчастіше зароджуються у дитинстві” [3,т.2,512]. В.Сухомлинським була 
розроблена ціла система заходів із виявлення захворювань у дітей. Так, за 1,5 
роки до вступу до школи Василь Олександрович знайомився з дітьми. Добре 
знаючи родини (одна із особливостей сільських шкіл), він припускав, чим 
може хворіти кожна дитина. Консультувався з лікарем. Збирав дані про стан 
найважливіших систем дитини: нервової, органів дихання, серця, органів 
травлення, зору і слуху. Прекрасно знав взаємовідносини у сім’ях, бо від 
цього також залежить стан здоров’я дітей. 

Роки спостереження за дітьми заставили його тривожно задуматися над 
явищем, яке повторювалося з року в рік: “Весною, починаючи з березня, в 
усіх дітей слабшає здоров’я. Дитина неначе видихається: ослаблюється 
опірність організму проти простудних захворювань, знижується 
працездатність” [3,т.3,51], а відповідно – і рівень успішності дітей. 
Аналізуючи проблему циклічних коливань захисних сил організму та 
суголосно думкам С.Русової, зарубіжних дослідників Е.Меймана і В.Лайя 
щодо існування “ритмів росту” у дитини, він залишив цінні та актуальні 
поради вчителям та батькам щодо запобігання згаданих негативних явищ. 
Зокрема, підкреслював Василь Олександрович, відпочинок дітей слід 
планувати на період найбільшого занепаду психічної енергії – літні місяці. 
Рекомендував переглянути структуру навчального року з метою змістити 
навантаження на перше півріччя. Дбаючи про оздоровчі функції шкільної 
освіти, розробив розпорядок дня школяра та “Пам’ятку батькам про режим 
дня учнів і допомогу у виконанні домашніх завдань”. Процитуємо деякі 
фрагменти з неї: 

1. Виконання домашніх завдань повинно займати щоденно: в І кл. – 45-
60 хв., в ІІ кл. – 1-1,5 год., в ІІІ-ІV кл. – 1,5-2 год. 

7. Не можна допускати виконання домашніх завдань у пізні години. 
Дітям  7-9  років  треба  спати  11-10,5  год.  на добу, дітям – 10 років – 10,5-
10 год. 



8. Щодня дитина повинна перебувати певну кількість часу на свіжому 
повітрі (3–3,5 год. – учні молодших класів) [Архів, Павлиш]. 

Ряд нововведень В.Сухомлинського щодо реалізації оздоровчої функції 
школи знайшли своє відображення у Концепції 12-річної освіти. Слід 
відмітити такі, як розвантаження змісту навчальних предметів від несуттєвої 
інформації, зняття перевантаження на пам’ять, мозок дитини, статичного 
навантаження на м’язи. 

Із здоров’ям дитини тісно пов’язаний її психічний розвиток. Характер 
дитини виражають відчуття, сприйняття, емоції, уявлення, що зумовлюють і 
процес її соціального становлення. Психічні властивості, якими наділена 
дитина, не можна віднести ні до соціальних, ні до біологічних якостей, але 
вони обов’язково впливають на них, немовби пронизуючи їх своєю дією. 

Взаємозв’язок та взаємодія біологічного, соціального і психічного 
здійснюється за допомогою і через діяльність дитини, яка суттєво впливає і 
визначає її буття. Характер діяльності постійно змінюється  залежно від 
вікового періоду. Під впливом діяльності біологічне і психічне значною 
мірою “олюднюється”, тобто набуває вищого рівня розвитку у порівнянні з 
тваринним світом. 

Отже, розвиток дитини починається з безпосереднього емоційного 
спілкування, а далі протікає через ігрову діяльність, в якій дитина виступає 
суб’єктом власного розвитку, до навчальної. Але з її приходом у масову 
школу ця лінія різко переривається, дитина стає об’єктом впливу вчителів. Ці 
зміни часто викликають хворобливі переживання дитини, пов’язані з 
погіршенням загального самопочуття дітей, які нерідко проявляються в 
нервозності, втраті інтересу до навчання [1]. 

У зв’язку з цим, перед павлиським вченим постало питання про 
забезпечення безболісного переходу дитини із статусу “дошкільника” у 
статус “школяра”. Школа не повинна забрати у “малюків їхніх дитячих 
радощів. Навпаки, треба так ввести їх у шкільний світ, щоб перед ними 
відкривалися усе нові і нові радощі, щоб пізнання не перетворювалося на 
нудне навчання. І разом з тим, щоб школа не стала для дітей пустою грою” 
[3,т.3,30]. 

Вважаючи розвиток однією з рушійних сил дитини, Василь 
Олександрович вивчав взаємозв’язок між розвитком, навчанням і вихованням 
дитини, поєднуючи теоретичні розробки з реальною практикою. Тому він 
пішов далі Л.Виготського, У.Джеймса, Ж.Піаже, Е.Торндайка, Д.Уотсона. 
Для Ж.Піаже розвиток і навчання – два незалежні процеси; для Е.Торндайка, 
У.Джеймса, Д.Уотсона – розвиток, навчання і виховання – тотожні процеси, 
при цьому розвиток є результатом навчання. Л.Виготський виходив з того, 
що навчання і розвиток не збігаються, але тісно взаємодіють між собою. 
Навчання, на думку останнього, має передувати розвиткові. 
В.Сухомлинський же дотримувався думки, що взаємозв’язок між навчанням і 
вихованням не визначає пріорітету складових цієї суперечливої єдності. 
Тобто не лише навчання розвиває дитину, але й досягнутий інтелектуальний 
розвиток сприяє засвоєнню знань. З цього приводу він писав, що “мета 



навчання полягає в тому, щоб процес опанування знань забезпечував 
оптимальний рівень загального розвитку, а загальний розвиток, якого 
досягають у процесі навчання, сприяв успішному оволодінню знаннями” 
[3,т.4,13]. Досліджуючи взаємозв’язок між навчанням, вихованням і 
розвитком, В.Сухомлинський наголошував на тому, що дитина розвивається 
не лише у процесі навчання і виховання, але й у процесі інших видів 
діяльності (гра, праця, спілкування). 

П.Сікорський, досліджуючи єдність духовного і раціонального у творчій 
спадщині В.Сухомлинського, зробив висновок, що “почерговість провідних 
функцій навчання і розвитку залежить і від індивідуальних особливостей 
дітей, пов’язаних з цим віковим періодом розвитку, його сензитивними 
властивостями, і від типологічних особливостей учнів, що визначаються 
віковою періодизацією філогенезу” [2,14]. Німецький психолог Т.Томе з 
цього приводу зауважує: “Не існує загальнолюдського “зразка розвитку”, а є 
багато форм розвитку у дитинстві, юності та зрілому віці” [5]. 

Нам би хотілося акцентувати Вашу увагу на тому, що В.Сухомлинський, 
виходячи із свого практичного досвіду та наробок теоретичної педагогіки, 
обґрунтував парадигму про особливе місце на Землі і в Космосі людини, а 
звідси і дитини як людської особистості. На його думку, дитина мусить 
своєю волею і дією духовно “народити” себе, самореалізуватися в житті. 
Тому завдання і цілі виховання повинні виходити із самої сутності дитини. 
Відтак, пізнаючи сутність людини, її місце у світі, педагогіка формує систему 
освіти на основі цілісного процесу засвоєння знань, адекватних життю. За 
такого підходу логічним є зміна традиційного типу школи на навчально-
виховні комплекси, що забезпечують неперервність і наступність навчання і 
виховання, полегшують адаптацію дитини при переході на більш високі 
ступені освіти. 

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що проведене нами 
дослідження взаємозв’язку  виховання, навчання і розвитку дитини  дало 
можливість зробити висновок, що дитина – цілісне явище, у ній 
розкривається цілісна особистість, а отже, і педагогічний процес має бути 
цілісним, тобто педагог повинен сприймати дитину повністю такою, якою 
вона є, формуючи з неї всебічно розвинену, вільну і освічену людину; 
результати подальшого життя людини, її становлення, самореалізація, 
досягнення нею успіху залежить від тих умов, в яких росла і виховувалася 
вона в дитинстві, яким було її дитинство, які погляди сформувалися у неї в 
цей період; педагогіка зможе успішно вирішувати свої завдання лише тоді, 
коли вона буде спиратися на більш точні знання закономірностей розвитку 
організму дитини; педагогічна ефективність навчання і виховання дітей буде 
забезпечена за умови врахування анатомо-фізіологічних особливостей дітей, 
вікових періодів розвитку дитини, бо на кожному етапі розвитку вона здатна 
до сприйняття певних розумових і фізичних навантажень. 
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