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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СУХОМЛИНСЬКОГО 

ВІДНОШЕННЯ ДО ДИТИНИ 
 
Педагогічна спадщина Сухомлинського є різностороння і багатог-

ранна. Вся діяльність павлиського вчителя базувалась на принципах кому-
ністичного гуманізму та високої пошани до особи дитини. Коли його пита-
ли, що для нього найважливіше, то він відповідав , що перш за все – це 
любов до дітей. Сухомлинський вважав що вчитель зобов`язаний уміти до-
рожити дитячим довір’ям, щадити беззахисність дітей, бути для нього вті-
ленням добра і справедливості. Без цих якостей не може бути вчителі. Як-
що вчитель став другом для дитини, якщо ця дружба осяяна благородним 
потягом, поривом до чогось світлого, розумному, в серці дитини ніколи не 
з’явиться зло. І якщо в школах були діти недовірливі а іноді і злі, то це 
лише тому, що вчителі не визнали їй, не знайшли індивідуального підходу, 
не зуміли стати їх товаришами. Виховання без дружби з дитиною можна 
порівняти з блуканням напотемки. В Павлишевській середній школі вихо-
вання без покарань було головним принципом не тільки Сухомлинського, 
а і взагалом всього колективу. В підході до проблеми покарань в школі ма-
ла місце певна еволюція його поглядів. Спочатку він визнавав у принципі 
доцільність покарань, був переконаний, що вони в певних випадках мо-
жуть бути ефективним методом виховної дії, а останніми роками своїй 
діяльності рішуче відстоював наступну тезу: виховання несумісне з пока-
ранням. Покарання Сухомлинський на відміну від його попередників 
розумів набагато глибше. В середовищі педагогів можна часто почути ро-
змови про заохочення і покарання, а найбільше заохочення і покарання – 
це оцінка. Лихо багатьох вчителів в тому, що вони виміряють і оцінюють 
духовний світ дитини тільки оцінками і балами, ділять всіх учнів на дві ка-
тегорії залежно від того, учать або не учать діти уроки. В. О. Сухомлинсь-
кий вважав, що правом користуватися гострим інструментом оцінки має 
тільки той педагог, який любить дітей. Вчитель повинен бути для дитини 
такою ж дорогою людиною, як мати. Віра школяра у вчителя, взаємне 
довір’я між ними, людяність і доброта — ось то, що необхідно виховате-
лю, то що хочуть бачити діти в своєму наставнику. Одна з найцінніших йо-
го якостей — людяність, у якій поєднується серцева доброта з мудрою 
суворістю батьків. Кажучи про оцінку як інструмент покарання, Сухо-
млинський вважав допустимим її застосування тільки для школярів стар-
ших класів. Оскільки в початкових класах покарання незадовільною 
оцінкою особливо боляче поранить, ображає і принижує чесноту дитини. 



Не можна допускати, щоб дитина в самому початку свого шляху за допо-
могою» вчителя, що поставив двійку, втратив віру в себе. Діти приходять в 
школу різні: зібрані і незібрані, уважні і розсіяні, швидко схоплюючі і ту-
годуми, неохайні і акуратні. Єдині вони в одному. Всі діти без виключення 
приходять в перший клас з щирим бажанням добре вчитися. Красиве 
людське бажання — добре вчитися — осяває весь сенс шкільного життя 
дітей. Оцінка у В. О. Сухомлинського завжди оптимістична, ця винагорода 
за працю, а не покарання за лінь. Місяць, півроку, рік в дитини може щось 
не виходити, але прийде час — навчитися. Свідомість дитини — могутня, 
але повільна річка, і в кожного вона має свою швидкість. Сухомлинський 
настирливо рекомендував батькам не вимагати від дітей обов’язково 
тільки відмінних оцінок, щоб відмінники не відчували себе щасливчиками, 
а успішних на трійки не пригноблювало відчуття неповноцінності». Сухо-
млинський рекомендує педагогам викликати в школу батьків не з приводу 
поганої успішності або дисципліни їх дитини, а тоді, коли він скоює щось 
добре. Хай незначний на перший погляд, але добрий вчинок. У 
присутності дитини потрібно похвалити, підтримати і неодмінно написати 
в щоденнику. Система виховання, в основі якої лежить оцінка тільки пози-
тивних результатів, приводить надзвичайно рідко до психічних зривів, до 
появи «важких» підлітків. В. О. Сухомлинський розглядав колектив як 
могутній засіб комуністичного виховання. Сухомлинський вважав, що ко-
лектив — це завжди ідейне об’єднання, яке має певну організаційну струк-
туру, чітку систему взаємозалежностей, співпраці, взаємодопомоги, 
вимогливості, дисципліни і відповідальності кожного за всіх і всіх за кож-
ного. Сухомлинський вважав що, дитячий колектив — найсильніший засіб 
виховання, такий могутній, що їм треба користуватися з відомою 
обережністю. Діти — не дорослі, вони легко збудливі, легко піддаються 
навіюванню, і ніяка крайність для них не крайність. В дитячому колективі 
всьому міра, все в обережністю; вихователь ніколи не повинен випускати з 
— під контролю дитячі пристрасті. І колективна думка, яка серед дорослих 
справедливості, може стати причиною непоправних душевних травм в 
дітей. Як видно з цього вислову Сухомлинського, він справедливо побою-
вався сили громадської думки в засудженні особи колективом, протистав-
ляв колективному засудженню, тим більш покаранню — вияви чуйності, 
дбайливості, щоб дитина переживала відчуття подяки колективу, придба-
вав в цьому етичний досвід підтримки і допомоги тим, хто в них має пот-
ребу. Дія на не встояла, легко вразливу психіку дитини силою морального 
засудження колективу частіше всього приводить до того, що дитина 
«ламається», стає лицеміром і пристосованцем, або, що не менше жахливо, 
робиться жорстоким в незрячій ненависті проти всіх. На цій підставі було 
б невірним робити висновок про те, що В. А. Сухомлинський взагалі запе-
речував виховну роль колективу. Колектив може стати середовищем вихо-
вання лише в тому разі, — вважав Сухомлинський, — коли він 



створюється в спільній творчій діяльності, в праці, що доставляє кожному 
радість, що збагатило духовно і інтелектуально, розвиваючому інтереси і 
здібності. І при цьому треба пам’ятати, що справжній колектив формується 
лише там, де є досвідчений, люблячий дітей педагог. В атмосфері щирості, 
доброзичливості в дітей росте прагнення стати краще не на показ, не для 
того, щоб тебе похвалили, а з внутрішньої потреби відчувати пошану ото-
чуючих, не упустити в їх очах своєї чесноти. Народжена в живому досвіді 
Павлишської школи методика виховання колективу ґрунтувалася не на 
«організаційній залежності, а на розвитку духовних багатств особи, потре-
би в людині, готовності привносити в колектив плоди своєї 
«індивідуальної духовної діяльності» і збагатити в духовному спілкуванні. 
Як закономірність виховання особи в колективі сприймається висновок 
теоретика-експериментатора: «Чим вище інтелектуальний рівень і глибше, 
чистіше етичні переконання вихованця, тим… багатше повинне бути ду-
ховне життя колективу, щоб особа знайшла в ньому джерело свого по-
дальшого розвитку. 

Виховання без покарання — це не вузька шкільна справа, — говорив 
В. О. Сухомлинський. — Це одна з самих найважливіших проблем… пере-
влаштування суспільства, його якнайтонших і найскладніших сфер — 
людської свідомості, поведінки, взаємин. І ще один актуальний висновок 
повинні ми засвоїти, розглядаючи питання про свідому дисципліну. Для В. 
О. Сухомлинського не було дилеми: особа або колектив. Це дві грані, дві 
сторони єдиного людського буття. Сухомлинського дивувало те, що деякі 
педагоги не уявляли виховання дітей без покарання. Сухомлинський Ва-
силь Олександрович вважає що виховання без покарання не можна запро-
вадити у всіх школах не тому що воно не можливе без покарання, а тому 
що багато вчителів не уміють виховувати без покарання. Отже щоб в на-
шій країні не було злочинців, Сухомлинський закликав до виховання без 
покарання. 


