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Директор – головний вихователь школи. Але за яких умов здійсню-

ється роль головного вихователя? 
Виховувати дітей через учителів, бути вчителем учителів, учити нау-

ки й мистецтва виховання – це дуже важливий. Але один бік багатогранно-
го процесу керівництва школою. Якщо головний вихователь тільки вчить, 
як виховувати, але безпосередньо не спілкується з дітьми, він перестає бу-
ти вихователем. 

Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій 
справі виховання на очах учителів створювався, визрівав і утверджувався 
кращий досвід який втілює в собі передові педагогічні ідеї. І той, хто є зра-
зком для інших – той і повинен бути директором школи. 

Мета дослідження – визначити основні напрямки діяльності дирек-
тора школи для наслідування колективом вчителів школи. 

Вчитель на уроці навчає, виховує і розвиває. Для цього він дітей, які 
прийшли в школу знайшов кращий спосіб вчити і розвивати їх – це постій-
ними успіхами збуджувати пристрасть до навчання. На цьому рівні пози-
тивні емоції є необхідною умовою. Запроваджує свята квітів: перше весня-
не свято – свято конвалії, тюльпана і бузку; друге свято – свято троянд; 
третє свято – степових квітів. 

Осіннє свято квітів, або свято хризантеми – був сумним бо прощали-
ся з літом. Після цього свята квіти переносили в теплицю. А ще було свято 
– першоцвіту, коли в лісі ще лежав сніг . маленькі діти приносили букети 
мамам. 

Казка – це духовне багатство народної культури, пізнаючи, які дити-
на пізнає серцем рідний народ.[2.154], 

Після початку роботи «Школи радості» лиш обладнали кімнату ка-
зок. Тут були різні казкові персонажі: Хитра лисиця, Сірий вовк, Розумна 
сова, а також Івасик-Телесик, дюймовочка, сірий зайчик, лисичка-
сестричка, ведмідь, вовк, Червона шапочка. Навіть освітлення в кімнаті ка-
зок грали велику роль. Коли розповідалась казка про царівну-жабу , в лісо-
вій гущі засвічувались маленькі лампочки, кімната світилась земнуватою 
темрявою, гарно передаючи обстановку, в якій розгортаються події каз-
ки.[2.155]. 



Висновок 1: Сухомлинський В.О. освоїв практичну діяльність дирек-
тора школи і вважав,, що головна фігура школи – вихователь первинного 
колективу – класного колективу. Він і вчитель, що дає учням знання і друг 
дітей і керівник їх багатогранного духовного життя. 

Висновок 2. про якість Павлинської школи проводимо відгук профе-
сора Варшавського університету Яна-Тадеуше Вімха. «Я відвідав всі уроки 
в усіх класах, спостерігав за працею у майстернях, розмовляв з директором 
школи, вчителями і іншими працівниками школи, а також з учнями. Після 
цього у мене немає сумніву, що Павлинська школа може служити прикла-
дом для сільських шкіл Польщі. 

Власні педагогічні переконання… Ось суть всіх праць Сухомлинсь-
кого, ось для чого описував він свою школу і свій досвід.[10.267].  
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