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характеризується зверненням до цінності особистості, особливостей її 
становлення, розвитку, самореалізації. Так, згідно вимог Національної 
доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті «в Україні має 
стверджуватися стратегія прискореного, випереджального розвитку освіти 
і науки, фізичних, інтелектуальних, моральних та сутнісних сил 
особистості, які забезпечують її самоствердження та самореалізацію» [2, 
98]. В останні роки особливо відчутним став педагогічний наголос на 
необхідності формування всебічно розвиненої особистості, здатної свідомо 
спрямувати особистісні сили та цінності на самореалізацію, що зумовлює 
актуальність наукового дослідження. 

Отож, з огляду на це, ключового теоретичного і практичного 
значення набувають сьогодні наукові здобутки В. О. Сухомлинського. 
Адже його педагогічні далекоглядні ідеї всебічно розвиненої особистості 
виявляються сьогодні співзвучними глобальним проблемам сучасної 
педагогіки. 

Дослідженням його педагогічних поглядів на проблему всебічного 
розвитку особистості займається цілий ряд cучасних науковців 
(М. Антонець, М. Богуславський, Т. Будняк, Н. Гончаренко, І. Зязюн, 
В. Кузь, І. Кучинська, Г. Калмиков, Є. Печерська). Продовжуючи 
розпочату традицію та в рамках нашого дослідження, метою статті є 
розгляд та переосмислення ідей В. Сухомлинського щодо ідей всебічного 
розвитку особистості. 

Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського різностороння і 
багатогранна. Вся його система виховання пройнята високими принципами 
гуманізму та глибокою пошаною до особистості [3, 58]. 

Серед засобів формування всебічно розвиненої гармонійної 
особистості педагог вирізняв: рідне слово, навчання, рідну природу, 
працю, традиції, багате духовне життя вихованців. Згідно поглядів 
В. Сухомлинського, навчальний заклад стає осередком культури лише 
тоді, коли в ньому панують чотири культи: культ Батьківщини, культ 
Людини, культ Матері, культ Слова. 

Загалом, виховання гуманності, на думку педагога, починається є 
виховання любові до рідного слова, до всього живого. Педагог часто вів 
своїх вихованців на уроки до лісу, на берег річки чи до таємничої печери, 
де разом з ними складав оповідання про красу рідної природи, 
справедливість і перемогу добра над злом. Саме завдяки цим творам, у 
дітей виникала віра в себе, в добро та в те, що попереду – сповнене цікавих 



відкриттів життя. Звертаючись до педагогів, В. Сухомлинський 
наголошував, що «виховати особистість означає допомогти вихованцю 
відкрити усвідомити та привласнити загальнолюдські та національні 
моральні норми як цінності особистого життя, що утворюють внутрішній 
стержень особистості – ціннісну моральну-етичну орієнтацію, що слугує 
основою розвитку та самореалізації в умовах соціокультурної діяльності» 
[1, 55]. «Пам’ятайте, – продовжував свою думку педагог, – що Ви – не 
тільки сховище живих знань, не тільки фахівці, які уміють передати 
інтелектуальне багатство людства молодому поколінню, запалити в його 
душі вогник допитливості, любов до знань. Ви – один із скульпторів, який 
творить людину майбутнього. Виховання, творення людини – це Ваша 
професія» [1, 56]. 

Новаторським є погляд В. Сухомлинського на оцінку знань дітей. У 
Павлиській школі педагоги намагалися оцінити не знання, а успіх, 
перемогу в подоланні труднощів у навчанні. У перших класах учням не 
ставили двійок, а домагалися, щоб вони власними зусиллями долали 
невдачу в навчанні, добре виконували завдання, і тільки тоді виставлялася 
позитивна оцінка. «Не ловіть дітей на незнанні, оцінка – не покарання, 
оцінка – радість», – зауважував видатний педагог [1, 60]. Василь 
Сухомлинський довів, що важливим аспектом розвивального навчання є 
праця. Влучною є думка педагога в цьому контексті: «Праця і тільки праця – 
основа всебічного розвитку особистості. Не може бути й мови про всебічний 
розвиток особистості, якщо людина не пізнала радості праці [1, 198]. 

Отож, народжена в живому досвіді Павлиської школи, методика 
виховання всебічно розвиненої особистості грунтувалася на врахуванні 
духовних багатств особистості, яка може привносити в колектив плоди 
своєї індивідуальної духовної діяльності та знаходити в ньому джерело 
свого подальшого розвитку. 

Отже, на сучасному етапі розвитку педагогічних ідей, як ніколи, 
дуже важливою є педагогічна спадщина видатного гуманіста 
В. Сухомлинського, у якій неоціненні скарби педагогічної мудрості мають 
величезну силу у формуванні всебічно розвиненої особистості. 
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