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ВИМОГИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

 
Багато років життя, сил, свої глибокі, всебічні знання, свій хист ор-

ганізатора присвятив В.О.Сухомлинський справі народної освіти, розвитку 
педагогічної теорії, школи. 

Опираючись на теоретичну спадщину В.О.Сухомлинського, можна 
стверджувати, що він глибоко дослідив професію вчителя, її особливості. 
Він обґрунтував концепцію формування гуманістичної спрямованості 
особистості вчителя і сформулював умови його ефективної роботи, основ-
ними з яких є професійно-педагогічна спрямованість, теоретична 
підготовленість, загальна культура, усвідомлення важливості самоосвіти і 
систематичність, логічна послідовність, науковість у її здійсненні. Не 
менш важливе значення відіграють ідейно-політичні і моральні якості вчи-
теля, його любов до дітей, терпимість і наполегливість, вимогливість і 
педагогічний такт. 

Свої думки про те, яким повинен бути вчитель і в чому складність 
цієї професії, В.О.Сухомлинський висловив у багатьох своїх творах: «Сер-
це віддаю дітям», «Сто порад вчителеві», «Розмова з молодим директором 
школи». У 1966 році В.О.Сухомлинський розпочав роботу над книгою про 
педагогічну культуру вчителя, яку він присвятив вірному другові, колезі – 
своїй дружині Ганні Іванівні, з якою пліч-о-пліч багато років виховував 
шкільну юнь. 

Як стверджував видатний педагог, педагогічна система завжди 
ґрунтується на системі поглядів і переконань вчителя, які не є механічним 
повторенням педагогічної теорії, а містять у собі щось глибоко 
індивідуальне. 

Створена В.О.Сухомлинським педагогічна система виходить з на-
ступних принципів: 

1. Найвищою цінністю, що визначає суть і спрямованість виховання, 
багатогранність виховного впливу педагога і його єдність із самовихован-
ням, є людина. 

2. Вплив особи вихователя на колектив і особистість вихованця за-
лежить від гармонійної єдності моральної культури, духовного багатства, 
багатогранності інтересів вихователя. 



3. Вихователя і вихованця об’єднує спільність духовних інтересів, 
спільність багатогранної діяльності. 

4. Ефективність впливу виховання залежить від того, наскільки гли-
боко він розуміє дитинство як особливий період розвитку людської 
особистості. 

5. Вихованець є найближчим помічником педагога у здійсненні 
складного багатогранного процесу виховання. Наймудрішим є той вихова-
тель, якому вдалося досягти того, що його вихованець сам виховує себе. 
[1]. 

Василь Олександрович зазначив, що «педагогічна культури – це жи-
ва, творча педагогіка повсякденної праці – та педагогіка, в якій теоретичні 
закономірності процесу впливу на духовний світ вихованця ніби зливають-
ся з особистістю вчителя. Педагогічна культура – це образно кажучи, 
техніка й технологія взаємодії майстра і об’єкта його праці. 
Багатогранність, різноманітність, відточеність, зразковий стан 
інструментів нашої творчості, уміння володіти ними так само тонко, як 
прекрасний музикант володіє скрипкою, – все це і є педагогічною культу-
рою. [2]. 

Основу педагогічної культури вчителя, зазначав 
В.О.Сухомлинський, становлять глибоке знання вчителем свого предмета, 
багатство методів вивчення дитини вчителем, педагогічна етика, 
педагогічна творчість, науково-дослідна робота вчителя, єдність науки, 
майстерності і мистецтва. 

Щоб досягти педагогічної майстерності, вчителеві, вихователеві 
потрібно багато працювати над собою. Потрібно знати набагато більше, 
ніж треба передати учням, адже коли кругозір вчителя незмірно ширший 
від шкільної програми, лише тоді він справжній майстер, художник, поет 
педагогічного процесу. [3]. 

Чим більше знає педагог, тим більшу допитливість і жадобу до знань 
виявляють діти. Як же вчителеві досягти глибокого знання наук? 
В.О.Сухомлинський дає таку відповідь: «Читання, і ще раз читання». Кни-
гу він називав «скарбницею людської культури». 

Знати дитину й дитинство – одна з найважливіших сфер педагогічної 
культури вчителя, В.О.Сухомлинський був переконаний, що не можна ви-
ховати дитину, не знаючи її вікових та індивідуальних особливостей, що 
залежно від цього змінюють і методи виховання, адже без твердого 
психологічного грунту нема педагогічної культури. Вчитель повинен 
постійно вивчати дитину, знати її інтереси, нахили і захоплення. 

Вихователь повинен бути людиною доброї душі, любити дітей таки-
ми, якими вони є. Любов учителя до дітей народжується у «горінні, 
боротьбі за людину, нерідко в муках», вона дає вихователеві наснагу, є для 
нього джерелом, з якого він постійно черпає нові сили. «Мудра любов» до 
дітей – вершина педагогічної культури, культури думки і почуттів. 



У налагодженні стосунків учителя з учнями важливу роль відіграє 
його здатність проникати в духовний світ дитини, співчувати їй і пройма-
тися її почуттями. В.О.Сухомлинський радив педагогам формувати вміння 
відчувати себе в іншій людині й людину в самій собі. 

В.О.Сухомлинський постійно наголошував, що педагог, який усім 
серцем любить дитину, частіше посміхається, рідко хмуриться, він живе 
справжнім педагогічним життям і тим самим знаходить своє професійне 
щастя. Вчитель має полонити всім: і посмішкою, і вимогливістю, і 
стриманістю, і скромністю, і чуйністю, і відвертістю, і любов’ю до життя. 
Йому повинне бути притаманне все найкраще, що подобається в людині. 

Отже, педагогічна культура – це запорука успіху навчально-
виховного процесу. 
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