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Частина І 

О. В. Крутенко, завідувач лабораторії  

виховної роботи Черкаського обласного 

інституту  післядипломної освіти  

педагогічних працівників 

 

ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ РОКИ І ВІДСТАНІ 
Єдиною мірою часу є пам’ять… Це пам’ять про людей, які свої думки, 

справи, долі присвятили служінню Людству. І найкращим пам’ятником Генію є 

продовження його Великої Справи талановитими і наполегливими 

послідовниками. Для  педагогіки важливе не тільки вивчення спадщини 

педагогів минулого, а й глибокий аналіз того, як втілюються їхні ідеї в умовах 

сучасності. І сьогодні творчі вчителі знаходять відповіді на свої питання, 

звертаючись до досвіду великих педагогів ХХ сторіччя – Василя 

Олександровича Сухомлинського та  Олександра Антоновича Захаренка, 

директора Сахнівської школи Корсунь-Шевченківського району Черкаської 

області, який не тільки поділяв, але й розвивав більшість із ідей Василя 

Олександровича.  

Гортаючи сторінки безцінних педагогічних роздумів обох Учителів, 

замислюючись над їхніми мудрими порадами, уважно слідкуючи за ходом 

думки кожного з них, несподівано розумієш: це – діалог. Діалог однодумців 

через роки і відстані. Діалог сердець, що билися в унісон… Без перебільшення 

можна сказати, що кожна справа директора Сахнівської школи – це втілення 

роздумів, міркувань і порад В.Сухомлинського, це  - уроки Великих Майстрів 

педагогічної праці.  

Урок перший: Навчати чи виховувати?     

Головне, що об’єднувало обох педагогів, - це однакове розуміння такого 

принципового питання, як співвідношення навчання і виховання.  

В.Сухомлинський був глибоко переконаний, що  «навчання – це лише одна з 

пелюсток тієї квітки, що називається вихованням у широкому розумінні цього 

поняття. У вихованні немає головного і другорядного, як немає головної 

пелюстки серед багатьох, що створюють красу квітки. У вихованні все головне 

– і урок, і розвиток різнобічних інтересів дітей поза уроком, і взаємовідносини 

вихованців у колективі» [2, 13].  

О.А.Захаренко теж вважав головним завданням, найважливішою метою 

школи виховання Людини. Враховуючи два вектори діяльності навчального 

закладу – освіту і виховання, пріоритетним визначав все ж таки виховання. Він 

неодноразово наголошував на тому, що «школа зловживає впливом на розум, і 

в результаті діти виростають або розсудливими педантами, або виходять із-під 

впливу школи і сім’ї у сферу неформального спілкування» [8, 47]. Отже, 

питання – навчати чи виховувати? – не було риторичним ні для 

В.О.Сухомлинського, ні для О.А.Захаренка.  
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Урок другий: Навчати, виховуючи;  виховувати, навчаючи!  

Василь Олександрович Сухомлинський стверджував, що у школі дитина 

не тільки вчиться – в школі дитина живе! Він застерігав, що, «якщо вихователь 

забуває цю істину, навчання для школяра стає важким тягарем» [1, 407].  

Розмірковуючи над цією беззаперечною істиною, Олександр Антонович 

Захаренко приходить до висновку: життя дитини у школі має бути 

повноцінним, цікавим, суперечливим. А задача Вчителя - наповнити це життя 

змістом і смислом, створити всі умови для того, щоб чарівні паростки дитячої 

особистості не зачахли від впливом буденності шкільного навчання. Чи не це 

мав на увазі і Василь Олександрович, коли говорив: «Школа повинна, як магніт, 

притягувати учнів своїм цікавим, змістовним життям. Тільки за такої умови і 

навчання зможе притягувати, як магніт» [1,407]? Навчання, розумове виховання 

– це не лише засвоєння будь-якими методами навчального матеріалу на уроках 

і добросовісне виконання домашніх завдань. Розуміючи це, Сухомлинський 

наполягав на тому, що «кожний учитель повинен бути вмілим, вдумливим 

вихователем розуму учнів» [1, 409]. Процес цей довготривалий: розширення 

обсягу знань має надихати на творчість і народження допитливості, 

зацікавлення у пізнанні навколишнього світу, на самостійні дослідження. Це - 

безперервний і нескінченний процес пізнання: зацікавленість – спостереження 

– істина – практика – досвід – світогляд – щастя духовного життя – і знову 

зацікавленість… Але навіть і цим не вичерпується поняття «процес пізнання».  

Василь Олександрович пояснює: «Активне бачення світу полягає в тому, що 

дитина не тільки повинна добути істину особистою працею, а й осмислити її, 

пережити як радість відкриття і подолання труднощів. Тоді істина стає для неї 

чимось дорогим, близьким» [4, 342]. І ще одна обов’язкова умова: процес 

оволодіння знаннями, пізнання істини, відкриття світу має поєднуватись з 

глибоким почуттям радості, схвильованості, емоційної піднесеності. Емоції, 

почуття  Сухомлинський вважав родючим ґрунтом, на який падає насіння 

знань. 

Урок третій: Праця як подорож у світ мрій… 

Всі ці істини, що були висловлені В.О.Сухомлинським, з математичною 

точністю довів і з вражаючою грандіозністю проілюстрував О.А.Захаренко. Ту 

квітку, що зветься вихованням, у Сахнівській школі доглядають усі: вчителі на 

уроках і в позаурочний час; учні  через систему учнівського самоврядування; 

батьки, які в усьому сприяли своїм дітям. Олександр Антонович, 

підтверджуючи думку свого мудрого колеги, розумів, що навчання обов’язково 

має  поєднуватися з «багатогранною грою розумових і фізичних сил» - тільки у 

такому випадку навколишній світ буде притягувати дитину, викликати 

цікавість і прагнення до пізнання життя. Посильна трудова діяльність, крім 

формування відповідних навичок, наповнює дитячу душу відчуттям радості, 

щастя і, до того ж, сприяє відкриттю безмежно багатого світу думок. Істина 

проста і беззаперечна: «фізична праця, яка чергується з навчанням, - 

захоплююча подорож дитини у світ мрій і творчості» [3, 125], і це обов’язкова 

умова будь-якої виховної системи. 
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А сутність виховної системи О.Захаренка, на перший погляд, досить 

проста: безперервна реалізація щорічних «ідей-задумів, якими захоплюються 

учителі, батьки, діти. Будучи стержнем діяльності педагогічного колективу, 

вдало знайдена задумка перетворює школу в дім радості і творчості, де панує 

взаємовиручка, відчуття причетності до великої справи, власної значимості у 

здійсненні задуму, а навчально-виховний процес перестає бути обтяжливим і 

для учня, і для сім’ї» [12, 37]. Це саме такий процес, що допомагає забезпечити 

«гуманізацію шкільного життя, яка ґрунтується на філософії дитячого щастя» 

[11, 22]. І чи не є цей процес головним? Чи не він у найбільшій мірі забезпечує 

ефективність виховної системи Сахнівської школи? Ще у 1983 році 

«Учительская газета», розповідаючи про цю звичайну сільську школу і 

незвичайні її справи (будівництво обсерваторії, планетарію, теплиці), прийшла 

до висновку: «Створювалось все це не заради примхи або чисто зовнішнього 

ефекту – а від необхідності зайняти дітей взимку і влітку, в дощ і спеку 

цікавою, корисною справою. Зайняти так, щоб у них виросли крила, засяяли очі 

від бажання здійснити мрію, а потім – подарувати її людям. У цьому і вбачає 

педагогічний колектив основне завдання у трудовому вихованні і підготовці 

дітей до життя. Цей маленький «БАМ» став школою мужності, де діти щоденно 

пізнавали радість творчого суперництва, радість рекорду» [10, 3].  

Спільна праця вчителів Сахнівської школи, батьків та учнів по спорудженню 

музею з планетарієм та обсерваторією, навчального корпусу, будівництво 

Палацу здоров’я з басейном, створення меморіального комплексу – Криниці 

Скорботи – це вагомі аргументи до визначених В.Сухомлинським принципів 

трудового навчання. Реалізація грандіозних задумів давала можливість 

забезпечити раннє залучення дітей до продуктивної праці; використання 

найрізноманітніших видів праці задовольняла прагнення до змін і чергування 

декількох видів трудової діяльності, що так властиво природі дитини; і, 

головне, діти не гралися в «будівельників», а займалися серйозною справою (у 

наявності – всі  риси продуктивної праці дорослих). І все разом доводило 

твердження В.Сухомлинського: саме у підлітковому віці людина підводить 

перші підсумки служіння суспільству, якщо вона може озирнутися назад і 

відчути радість від того, що змогла щось створити власними руками. Але якщо 

підліток у цьому віці тільки починає пізнавати суть праці не тільки для себе, а й 

для суспільства,  – «виростають 17-річні немовлята», утриманці і споживачі.  

Продовжуючи думку авторитетного колеги, Захаренко блискуче 

доводить, що трудове виховання у поєднанні із загальним розвитком дитини 

сприяє виникненню так званої трудової культури (тобто, за визначенням 

В.О.Сухомлинського, такої ступені духовного розвитку, коли людина не може 

жити без праці).  

 Урок четвертий:  Учні + батьки + вчителі = КОЛЕКТИВ  

І Сухомлинський, і Захаренко розуміли, що виховання особистості 

відбувається у колективі і тільки у колективі. Крім того, обидва педагоги були 

переконані у тому, що, по-перше, шкільний колектив включає в себе не тільки 

учнів школи, а й педагогічний персонал, а по-друге, це має бути справді 
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духовна спільність людей, різних за віком, розвитком, уподобаннями і 

потребами, але об’єднаних єдиною метою, спільною діяльністю. Крім того,  

виховання – це такий процес, в якому відбувається  постійне духовне 

взаємозбагачення – оновлення і вихованців, і вихователів. Для цього, визначав 

В.Сухомлинський, «потрібні такі основи, на які спирався б і першокласник, що 

тільки-но переступив шкільний поріг, і випускник-десятикласник, що 

обмірковує, зважує свій майбутній життєвий шлях, і сивий ветеран педагогічної 

праці з великим педагогічним досвідом» [1, 412]. При цьому необхідно 

пам’ятати, що колектив – це не тільки співтовариство окремих його членів, а й 

духовна спільність неповторних особистостей, для яких колектив є сферою 

вираження власного внутрішнього «Я». І ще дуже цікаву думку з цього приводу 

висловлював Василь Олександрович, коли переконував своїх вчителів, що ніякі 

знання педагогіки і психології не допоможуть, якщо бачиш учнів тільки в класі, 

із-за учительського стола, коли спілкування учня і учителя обмежується 

рамками уроку і відповідями у межах шкільної програми. Учитель є другом 

дитини, його однодумцем – такі стосунки мають бути природними, 

невимушеними, щирими, а це можливо лише за умови, коли люди переживають 

разом і біль утрати, і радість перемоги. Для колективу Сахнівської школи це 

було зрозуміло, коли вони «всім миром» будували Музей та Палац здоров’я, 

збирали матеріал для своєї «Енциклопедії шкільного роду» чи мріяли про 

власне майбутнє. О.А.Захаренко говорив, що у вихованні дітей штампи 

недоречні – необхідні «політ фантазії, творчість, розумний ризик, які можуть 

вилитися у сяючу вогнями новорічну ялинку, що плаває посеред басейну, або 

запаморочний політ на планері, або старт ракети з місцевого шкільного 

«Байконуру» [7, 4-5]. Свою філософію виховання О.А.Захаренко пояснював 

так: спільна мета, цікава ідея, захоплююча мрія об’єднує всіх: дітей, батьків, 

вчителів – тоді цікаво жити, творити, навчатися. Такою справою було і 

створення 4-томної «Енциклопедії шкільного роду». Для учнів Сахнівської 

школи  цінним є не тільки зміст цієї дивної книги, а й можливість для кожного 

читача доповнити її своєю долею, вписати власною рукою сторінки свого 

життя.  Олександр Антонович, звертаючись до своїх учнів – співавторів книги, 

писав: «У кожному томі «Енциклопедії» є чисті сторінки, ще й аркушик 

спеціального формату для того, щоб кожен міг дописати все, що вважає за 

потрібне, передати наступним поколінням і накреслити родове дерево, 

пам’ятаючи, що ви завжди були і будете центром Всесвіту» [13, 10]. Що це, 

як не прогнозування майбутнього? Майбутнього, заради якого варто мріяти і 

діяти? Діяти в очікуванні позитивних результатів, які впливають не тільки 

на це, але й на наступні покоління школярів! 

Урок п’ятий.  Шкільні традиції:  скарби духовності. 

Так створювалися в Сахнівці шкільні традиції – такі традиції, які свого 

часу В.О.Сухомлинський порівнював із скарбничкою, яку кожне покоління 

доповнює своїм маленьким коштовним внеском: «З маленьких крихіток 

складаються великі скарби. Велике мистецтво й майстерність, гаряче серце й 

холодна мудрість потрібні для того, щоб ці скарби не розтринькувати, а вміло 
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використовувати у духовному житті наступних поколінь, дбаючи про 

збагачення скарбнички новими коштовностями» [1, 410]. 

Поради мудрих педагогів – і В.О.Сухомлинського, і О.А.Захаренка – 

також можна вважати коштовними скарбами: народжені гарячими серцями з 

любов’ю до дитини, осмислені холодним розумом з вірою в щасливе майбутнє 

дитини, перевірені  часом, ці беззаперечні істини сьогодні повинні стати 

Азбукою педагогічної майстерності кожного учителя – Азбукою не тільки у 

значенні азів, основи, фундаменту, на якому має вибудовуватись власна 

струнка система стосунків, принципів, напрямків роботи, а й як комплекс 

обов’язкових компонентів, без яких взагалі неможлива будь-яка виховна 

система. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ТРУДОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ УЧНІВ В АВТОРСЬКИХ 

СІЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ  

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО, І. Г. ТКАЧЕНКА,  

  О. А. ЗАХАРЕНКА 
У + статті нами зроблена спроба порівняльного аналізу моделей трудової 

підготовки учнів в авторських сільських школах України – Павлиській середній 

школі Онуфріївського району, Богданівській середній школі № 1 Знам`янського 

району Кіровоградської області, Сахнівській середній школі Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області, де директорами упродовж 

тривалого часу були талановиті педагоги-гуманісти В.О. Сухомлинський, 

І. Г. Ткаченко, О.А. Захаренко. В.О. Сухомлинський збагатив вітчизняну і 

світову педагогіку теоретичними засадами і практичною моделлю школи 

майбутнього – школи радості. Він розробив і втілив у життя принципи 

трудового виховання учнів, поєднання основ наук з продуктивною працею, 

необхідною для сім`ї, школи, села, держави. Василь Олександрович визначив 

педагогічні умови організації продуктивної праці, сільськогосподарського 

дослідництва, технічної творчості, профорієнтаційної роботи з урахуванням 

виробничого оточення школи. Завдяки високопрофесійному педагогічному 

керівництву, різні види творчої сільськогосподарської праці сприяли розвитку у 

школярів потягу до пізнання, відкриття, викликали захоплення, здивування. 

Праця, яку виконували павлиські школярі, виховувала в них такі моральні 

якості, як відповідальність, працелюбність, творчість, самостійність, відчуття й 

усвідомлення значущості, краси праці. 

Науково-практичний потенціал педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського забезпечив потужний розвиток шкільництва не лише в 

Україні та колишньому СРСР, а й у світовому освітньому просторі. 

Серед найближчого оточення В.О. Сухомлинського найбільш яскрава 

постать його сучасника і соратника, вірного друга й однодумця, талановитого 

педагога-новатора Івана Гуровича Ткаченка. Упродовж двадцятирічної 

успішної експериментальної роботи він апробував ефективну модель сільської 

школи, де трудове виховання і трудова підготовка здійснювалися на уроках з 

основ природничих наук та сільськогосподарського виробництва, у навчально-

дослідному господарстві учнівської виробничої бригади, в інтернаціональних 

таборах праці й відпочинку, під час проведення шкільних свят, утвердження 

трудових традицій. Педагог-новатор збагатив теорію і практику трудового 
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навчання і виховання, розробив дидактичні основи проведення уроків 

трудового й виробничого навчання, організаційно-педагогічні умови діяльності 

учнівського наукового товариства «Юний дослідник», продуктивної праці 

школярів. 

 О. А. Захаренко виплекав авторську модель сільської школи, 

демократичну та гуманну за своєю сутністю, де поєднувалися  духовна краса та 

краса шкільного комплексу. Без праці хліб не родить, не квітнуть троянди – 

одна із наскрізних ідей життя Сахнівської школи. У школі ефективно діяв центр 

виробничого навчання й праці, який включав навчальні кабінети та цехи, 

навчально-дослідне поле, пришкільні ділянки, кабінети для гурткової роботи, 

міні-завод. Для старшокласників були забезпечені умови для професійної 

підготовки як юнаків, так і дівчат. У шкільному колективі майстерно 

виховували в учнів потребу у праці як життєву необхідність. Кожен учень 

школи мав трудову книжку, в якій записувалися години праці й обсяг виконаної 

роботи. Літня трудова чверть у шкільному колективі, як і яскраві шкільні 

конкурси, була добре організована, з важливою суспільною метою. 

О. А. Захаренко наповнив навчально-виховний процес, зокрема організацію 

різних видів продуктивної праці, творчими технологіями, які навіть в умовах 

руйнації села підтримували життєдіяльність шкільного колективу. 

Ми провели порівняльний аналіз взаємообумовлюючих компонентів 

трудової підготовки учнів сільської школи та їх впливу на розвиток особистості 

у педагогіці В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка. У 

Павлиській середній школі Онуфріївського району Кіровоградської 

області науково-методичні засади трудової підготовки учнів сільської школи 

полягали в розроблених принципах трудової підготовки: це єдність трудового 

виховання і загального розвитку – морального, інтелектуального, естетичного, 

фізичного; розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці;  раннє 

залучення до продуктивної праці; різноманітність видів праці; постійність, 

безперервність праці; творчий характер праці; поєднання зусилля розуму і рук; 

наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці; наступність змісту 

трудової діяльності; загальний характер продуктивної праці; посильність 

трудової діяльності; єдність праці і багатогранного духовного життя. 

Педагогічні вимоги до трудової діяльності учнів: суспільне значення праці; 

співвідношення навчальних і виховних цілей; дослідницька праця учнів; роль і 

місце трудової підготовки в розвитку особистості; співвідношення розумових і 

фізичних зусиль; характер знарядь праці; результати трудової діяльності; оплата 

праці. 

 Форми організації трудової діяльності: ручна праця; керування ручними 

знаряддями праці; виробниче навчання; учнівська виробнича бригада; 

традиційні трудові свята; виробничі екскурсії; індивідуальні трудові завдання; 

раціональне     використання можливостей виробничого оточення; різноманітні 

гуртки, наукові товариства, конкурси. Виставка дитячих малюнків; постійно діюча 

виставка дитячих робіт з рукоділля, конструювання, моделювання. Літні табори 

праці й відпочинку.  
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     Об’єкти та засоби праці. Закладання діброви на схилі яру та її догляд; 

теплиця, агрономічна лабораторія; сад Матері (2 га); виноградник, лимонарій, 

крільчатник, пасіка, дубовий гай, алея троянд, персиковий гай, шкільна ділянка, 

горіхові, вишневі, абрикосові, каштанові, ялинові насадження. Відновлення 

родючості ґрунту (40 га). Шкільне подвір’я, навчальні кабінети та класи. Робота в 

колгоспі: вирощування овочів, кукурудзи, заготівля силосу, догляд за 

полезахисними лісосмугами, робота на фермі, заняття шовківництвом – виконання 

повного циклу сільськогосподарських робіт. Крюківський вагонобудівний завод, 

павлиське відділення «Сільгосптехніка», гідроелектростанція, дослідна 

сільськогосподарська станція. 

Спрямованість трудових завдань: створення іригаційної системи для 

поливу саду. Самообслуговування. Ознайомлення зі світом праці й професій. 

Суспільна спрямованість праці. Опанування знаннями, уміннями, навичками, 

збагачення життєвого досвіду, пізнання закономірностей природи. Створення 

матеріальних цінностей. Здійснення розумового, морального, фізичного, 

естетичного виховання та політехнічної освіти. Задоволення естетичних потреб; 

дослідництво. Адаптація до трудової діяльності у виробничому колективі, 

удосконалення технологічних процесів: конструювання, моделювання, 

припасовування, налагоджування, регулювання. Оволодіння робітничими 

професіями. Зв’язки з Науково-дослідними інститутами. 

Формування якостей особистості: морально-естетичні почуття, духовне 

обличчя дитини, господарська творчість, кмітливість, допитливість, 

акуратність, повага до людей праці, трудова майстерність, культура праці; 

навички спілкування, інтерес до освіти, ініціативність, старанність, збагачення 

морального досвіду, загартування сили духу, радість праці, виховання бажання 

трудитися; загартування характеру, широта думки, уміння відслідковувати 

складну взаємообумовленість явищ,  формування умінь активної 

перетворювальної діяльності у праці, побуті, природі, взаємовідносинах; 

становлення і розвиток гуманістичних світоглядних переконань, безкорисливість, 

здатність дивуватися, захоплюватися. 

 Богданівська середня школа № 1 Знам’янського району 

Кіровоградської області. Науково-методичні засади трудової підготовки учнів 

сільської школи. 

Провідні напрями: 

–  обґрунтування навчально-виробничої діяльності учнівської бригади як 

складової навчально-виховного процесу; 

–  визначення змісту системи трудового навчання і виховання: у процесі 

вивчення основ наук, зокрема предметів природничо-математичного циклу; в 

позакласній роботі; у процесі праці на виробництві; у творчих колективах; у 

родинах школярів; 

–  організаційно-методичне вдосконалення форм трудового навчання і 

виховання; 
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–  добір і обґрунтування видів праці відповідно до віку, здоров’я, 

індивідуальних особливостей учнів як вирішальної умови розвитку їх 

природних здібностей. 

–  розробка і апробація програми навчально-виробничої практики 

відповідно до провідних тенденцій розвитку агропромислового комплексу і 

конкретних умов роботи місцевого господарства. 

Обґрунтування та створення відповідної навчально-виробничої бази. 

Дидактика. Авторські інноваційні моделі уроків трудового й виробничого 

навчання. 

Форми організації трудової діяльності. Перспективні трудові завдання. 

Практичні роботи. Виставки дитячих робіт. Навчальні екскурсії. Самостійні 

спостереження за визначеною темою. Домашні завдання дослідницького 

(пошукового) характеру. Уроки трудового та виробничого навчання. 

Експерименти. Практичні, пізнавальні та творчі завдання. Лабораторно-

практичні заняття. Виробничі досліди. Монтажно-демонтажні роботи як 

індивідуальні, так і групові. Технічні гуртки. Наукові товариства. Навчально-

виробнича практика. Діяльність у різних галузях сільського господарства. 

Інтернаціональний табір праці і відпочинку «Дружба». Використання 

сприятливого сільськогосподарського оточення та можливостей соціальної 

інфраструктури для допрофільного та профільного навчання. Співпраця з 

науково-дослідними установами. 

Об’єкти та засоби праці. Шкільні майстерні, навчально-дослідна ділянка. 

Навчально-дослідницьке господарство. Сільськогосподарські угіддя, де 

вирощувалися польові й овочеві культури. Садок, пасіка, міні-ферма. 

Сільськогосподарська техніка: трактори, комбайни, сівалки, знаряддя для 

обробітку ґрунту; ручні знаряддя праці та сільськогосподарський інвентар; 

транспорт – машини, причепи, візки та інше; складські приміщення. Теплиця, 

парники. Територія школи (4 га), обсаджена липами, каштанами, горіхами. 

Заліснене урочище Сичеве. Молода діброва площею 20 га. 

Спрямованість трудових завдань. Створення матеріальних цінностей 

суспільного значення. Забезпечення ефективної трудової, політехнічної 

підготовки учнів до діяльності у сфері виробництва. Професійна орієнтація. 

Участь у сільськогосподарському дослідництві. Адаптація до матеріального 

виробництва. Поєднання матеріальних і моральних стимулів праці. Виконання 

трудових завдань переважно механізованими знаряддями праці. Набуття 

досвіду систематичного обліку праці, усвідомлення складових оплати праці. 

Формування якостей особистості. Наукові й морально-етичні надбання; 

творчість, дослідництво. Методи наукового пізнання, практичні уміння 

дослідника. Ініціатива, вміння переборювати труднощі. Привчання до 

колективної праці, прищеплення навичок культури праці, утримання робочого 

місця в чистоті; бережливість, економність. Розвиток емоцій та уяви, творчих 

здібностей, естетичних почуттів. Формування інтересу до праці, трудових вмінь 

та навичок. Самоконтроль, взаємоконтроль за якістю навчальної та виробничої 

праці. Заохочення до самоосвіти, самовиховання, самонавчання. Кмітливість, 
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вмілість. Трудове терпіння, витривалість. Трудовий ентузіазм. Естетична оцінка 

праці. 

 

Сахнівська середня школа Корсунь-Шевченківського району 

Черкаської області.  Науково-методичні засади трудової підготовки  учнів 

сільської школи: «Без праці хліб не родить, не квітнуть троянди», «Людина без 

захоплення – пуста людина». Культура праці,  виховання  любові до рідної 

землі. Система трудової підготовки ґрунтувалася на гуманістичних, 

демократичних цінностях, спрямовувалася на виховання успішної, щасливої 

особистості. 

Форми організації трудової діяльності. Суспільно-корисна праця. 

Використання соціально-виховуючого середовища. Індивідуальні та колективні 

трудові завдання. Різноманітні гуртки. Комплекс з трудової підготовки. Акції 

«Тиждень саду», «День лісу», «День птахів». Операція «Колосок». День праці. 

Виставки «Умілі ручки», «Таланти наших батьків», до свята праці та врожаю. 

Трудові десанти, шефство над тваринницькими фермами, «Свято врожаю». 

Табір праці. Суботники. 

Об’єкти та засоби праці. Шкільні майстерні. Кабінети з виробничого 

навчання. Теплиця. Цех по обробці дерева і металу, швейний, кулінарний, 

електроцех; навчально-дослідне поле, ділянки лікарських рослин, квітники.  

Кімнати для гурткової роботи.  Міні-завод. Самообслуговування. Лісництво. 

Розбудова і благоустрій шкільного містечка. Палац здоров’я. Тваринницький 

комплекс. Куточки відпочинку, куточки краси, клумби.  Висадження щорічно 

10 тисяч рослин розсади сальвій. Висадження більше 1000 дерев, 650 туй і 

ялинок. «Поляна Пам’яті» (200 кущів троянд).  Фонтан «Колосок». Місцевий 

завод, фабрика. 

Спрямованість трудових завдань. Трудова і політехнічна підготовка учнів. 

Постійно робити добро, духовне добро. Поєднання високої вимогливості з 

турботою про здоров’я. Пробудження в дітей природної обдарованості. 

Досягнення найвищого рівня творчості. Стимул, стимул і ще раз стимул. 

Поєднання теоретичних знань з практичним життям. Вчитись виготовленню 

красивої речі. Засвоєння суспільного досвіду. Вмілий розподіл праці. Вміння 

входити в колектив та перебувати в стані одинокості. Перетворення школи в 

Дім творчості. Виховання гордості за рідних і бажання брати з них приклад. 

Професійна підготовка. Духовний і фізичний розвиток. Підготовка до 

успішного самостійного життя. 

Формування якостей особистості. Самореалізація, відповідальність, 

служіння державі, виконання різноманітних соціальних функцій (сімейних, 

громадянських, виробничих).  Засвоєння способів творчої діяльності. Практичні 

вміння та навички. Самоповага, взаємоповага, усвідомлення загальнолюдських 

цінностей, моральність, емпатійність, емоційна чутливість, вміння 

спілкуватися. Самовираження, набуття трудових навичок, соціального досвіду. 

Засвоєння технологій трудової діяльності. Духовне збагачення. Захоплення 

працею. Почуття краси, звичність до порядку й чистоти. Ініціатива, 
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самостійність, самодіяльність. Повага до людини-трудівника. Привчання до 

праці. Старанність, терплячість, любов до природи. Чесність, порядність. 

Вміння бути щасливим. Формування інноваційної культури. Про ефективність 

систем трудової підготовки учнів у авторських сільських школах засвідчує і 

наведена нижче таблиця.  

 

 

Таблиця 1 

Аналіз взаємообумовлюючих компонентів трудової підготовки учнів 

сільської школи та їх вплив на розвиток особистості у педагогіці В. О. 

Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка (порівняльний аналіз) 
 

 

 

Павлиська середня школа Онуфріївського району Кіровоградської області 
 

Науково-

методичні засади 

трудової 

підготовки учнів 

сільської школи 

Форми 

організації 

трудової 

діяльності 

Об’єкти та 

засоби праці 

Спрямованість 

трудових 

завдань 

Формування якостей 

особистості 

Принципи 

трудової 

підготовки: 

єдність трудового 

виховання і 

загального 

розвитку – 

морального, 

інтелектуального, 

естетичного, 

фізичного; 

розкриття, 

виявлення, 

розвиток 

індивідуальності  

в праці; раннє 

залучення до 

продуктивної 

праці; 

різноманітність 

видів праці; 

постійність, 

безперервність 

праці; творчий 

характер праці; 

поєднання зусиль  

розуму і рук; 

наявність рис 

Ручна праця; 

керування 

ручними 

знаряддями 

праці; 

виробниче 

навчання; 

учнівська 

виробнича 

бригада;  

традиційні 

трудові 

свята; 

виробничі 

екскурсії; 

індивідуальн

і трудові 

завдання;  

раціональне  

використанн

я 

можливостей 

виробничого 

оточення; 

різноманітні 

гуртки, 

наукові 

товариства, 

Закладання 

діброви на 

схилі яру та її 

догляд; 

теплиця, 

агролаборато-

рія; сад Матері  

(2 га); 

виноградник, 

лимонарій, 

крільчатник, 

пасіка, дубовий 

гай, алея 

троянд, 

персиковий гай, 

шкільна 

ділянка, 

горіхові, 

вишневі, 

абрикосові, 

каштанові, 

ялинові 

насадження. 

Відновлення 

родючості 

ґрунту (40 га). 

Шкільне 

подвір’я, 

Створення 

іригаційної 

системи для 

поливу саду. 

Самообслуго-

вування. 

Ознайомлення зі 

світом праці й 

професій. 

Суспільна 

спрямованість 

праці. 

Опанування 

знаннями, 

уміннями, 

навичками, 

збагачення 

життєвого 

досвіду, пізнання 

закономірностей 

природи. 

Створення 

матеріальних  

цінностей.  

Здійснення 

розумового, 

морального, 

фізичного, 

Морально-естетичні 

почуття, духовне 

обличчя дитини, 

господарська 

творчість, кмітливість, 

допитливість, 

акуратність, повага до 

людей праці, трудова 

майстерність, 

культура праці; 

навички спілкування,  

інтерес до освіти, 

ініціативність, 

старанність,  

збагачення 

морального досвіду, 

загартування сили 

духу, радість праці, 

виховання бажання 

трудитися; 

загартування 

характеру, широта 

думки, уміння 

відслідковувати 
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продуктивної 

праці дорослих у 

дитячій праці; 

наступність 

змісту трудової 

діяльності; 

загальний 

характер 

продуктивної 

праці; посильність  

конкурси.  

Виставка 

дитячих 

малюнків;  

постійно 

діюча 

виставка 

дитячих 

робіт з 

рукоділля,  

навчальні 

кабінети та 

класи. 

Робота в 

колгоспі: 

вирощування 

овочів, 

кукурудзи,  

естетичного 

виховання та 

політехнічної 

освіти. 

Задоволення 

естетичних 

потреб; 

дослідництво.  

 діяльності; 

єдність праці і 

багатогранного 

духовного життя. 

Педагогічні 

вимоги до 

трудової 

діяльності учнів: 

суспільне 

значення праці; 

співвідношення 

навчальних і 

виховних цілей; 

дослідницька 

праця учнів; роль 

і місце трудової 

підготовки в 

розвитку 

особистості; 

співвідношення 

розумових і 

фізичних зусиль; 

характер знарядь 

праці; результати 

трудової 

діяльності; оплата 

праці. 

конструюва-

ння, 

моделюванн

я. Літні 

табори праці 

і відпочинку. 

заготівля 

силосу,  

догляд за 

полезахисними 

лісосмугами, 

робота на 

фермі, заняття 

шовківницт-вом 

– виконання 

повного циклу 

сільськогоспода

рських робіт. 

Крюківський 

вагонобудівний 

завод, 

павлиське 

відділення 

“Сільгосптех-

ніка”, 

гідроелектро-

станція, 

дослідна 

сільського-

подарська 

станція 

Адаптація до 

трудової 

діяльності у 

виробничому 

колективі, 

удосконалення 

технологічних 

процесів: 

конструювання, 

моделювання, 

припасовування, 

налагоджування, 

регулювання. 

Оволодіння 

робітничими 

професіями. 

Зв'язки з 

науково-

дослідними 

інститутами. 

складну 

взаємообумовле ність 

явищ, формування 

умінь активної 

перетворювальної 

діяльності у праці, 

побуті, природі, 

взаємовідносинах; 

становлення і 

розвиток 

гуманістичних 

світоглядних 

переконань, 

безкорисливість, 

здатність дивуватися, 

захоплюватися. 
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Богданівська середня школа № 1 Знам'янського району  

Кіровоградської області 
Науково-

методичні 

засади 

трудової 

підготовки 

учнів 

сільської 

школи 

Форми 

організації 

трудової 

діяльності 

Об’єкти 

та засоби праці 

Спрямованість 

трудових 

завдань 

Формування якостей 

особистості 

Провідні 

напрями: 

- Обґрунтува-

ння 

навчально-

виробничої 

діяльності 

учнівської 

бригади як 

складової 

навчально-

виховного 

процесу; 

- визначення 

змісту 

системи 

трудового 

навчання і 

виховання: у 

процесі 

вивчення 

основ наук, 

зокрема 

предметів 

природничо-

математичног

о циклу; в 

позакласній 

роботі; у 

процесі праці 

на 

виробництві; 

у творчих 

колективах; у 

родинах 

школярів; 

організаційно

-методичне 

вдосконале-

ння форм 

Перспективні 

трудові 

завдання. 

Практичні 

роботи. 

Виставки 

дитячих робіт. 

Навчальні 

екскурсії. 

Самостійні 

спостереження 

за визначеною 

темою. 

Домашні 

завдання 

дослідниць-

кого 

(пошукового) 

характеру. 

Уроки 

трудового та 

виробничого 

навчання. 

Експерименти. 

Практичні, 

пізнавальні та 

творчі 

завдання. 

Лабораторно-

практичні 

заняття. 

Виробничі 

досліди. 

 

Шкільні 

майстерні, 

навчально-

дослідна ділянка. 

Навчально-

дослідницьке 

господарство. 

Сільськогосподар-

ські угіддя, де 

вирощувалися 

польові й овочеві 

культури. Садок, 

пасіка, міні-ферма. 

Сільськогосподарс

ька техніка: 

трактори, 

комбайни, сівалки, 

знаряддя для 

обробітку ґрунту; 

ручні знаряддя 

праці та 

сільськогосподарс

ький інвентар; 

транспорт – 

Створення 

матеріальних 

цінностей 

суспільного 

значення. 

Забезпечення, 

ефективної 

трудової 

політехнічної 

підготовки 

учнів до 

діяльності у 

сфері 

виробництва. 

Професійна 

орієнтація в 

сільській 

школі. Участь 

у 

сільськогоспод

арському 

дослідництві. 

Адаптація до 

матеріального 

середовища. 

Поєднання 

матеріальних і 

моральних 

стимулів праці. 

Виконання 

трудових 

завдань 

переважно 

механізовани-

ми знаряддями 

праці. 

Наукові й морально-

етичні надбання; 

творчість, 

дослідництво. Методи 

наукового пізнання, 

практичні уміння 

дослідника. 

Ініціатива, вміння 

переборювати 

труднощі. Привчання 

до колективної праці, 

прищеплення навичок 

культури праці, 

утримання робочого 

місця в чистоті; 

бережливість, 

економність. Розвиток 

емоцій і уяви, творчих 

здібностей, естетичних 

почуттів. 
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трудового 

навчання і 

виховання; 

добір і 

обґрунтуванн

я видів праці 

відповідно до 

віку, здоров'я, 

індивідуаль-

них 

особливостей 

учнів як 

вирішальної 

умови 

розвитку їх 

природних 

здібностей. 

Розробка і 

апробація 

програми 

навчально-

виробничої 

практики 

відповідно до 

провідних 

тенденцій 

розвитку 

агропромисло

вого 

комплексу і 

конкретних 

умов роботи 

місцевого 

господарства. 

Обґрунтува-

ння та 

створення 

відповідної 

навчально-

виробничої 

бази. 

Дидактика. 

Авторські 

інноваційні 

моделі уроків 

трудового і 

виробничого 

навчання. 

Монтажно-

демонтажні 

роботи як 

індивідуальні, 

так і групові. 

Технічні 

гуртки. 

Наукові 

товариства. 

Навчально-

виробнича 

практика. 

Діяльність у 

різних галузях 

сільського 

господарства. 

Інтернаціональ

ний табір праці 

і відпочинку 

“Дружба”. 

Використання 

сприятливого 

сільськогоспод

арського 

оточення та 

можливостей 

соціальної 

інфраструк-

тури для 

допрофільного 

та профільного 

навчання. 

Співпраця з 

науково-

дослідними 

установами. 

машини, причепи, 

візки та інше; 

складські 

приміщення. 

Теплиця, парники. 

Територія школи 

(4 га), обсаджена 

липами, 

каштанами, 

горіхами. 

Заліснене урочище 

Сичеве. Молода 

діброва площею 

20 га. 

Набуття 

досвіду 

систематичног

о обліку праці, 

усвідомлення 

складових 

оплати праці. 

Набуття 

досвіду 

підготовки і 

проведення 

масових 

заходів –  

“Щоб у серці 

жила 

Батьківщина”. 

Орієнтація 

випускників 

школи на 

вступ у 

трудову 

колгоспну 

сім'ю. любові 

до праці 

хлібороба на 

рівні 

виховання 

любові до 

науки, техніки, 

мистецтва. 

Примноження 

шкільних 

традицій. 

Утвердження 

морального 

авторитету 

праці, 

психологічна 

підготовка 

учнів до праці; 

моральне, 

естетичне, 

економічне та 

екологічне 

виховання 

учнів. 

Забезпечення 

історичного 

зв’язку 

поколінь.  

Формування інтересу 

до праці, трудових 

вмінь та навичок. 

Самоконтроль, 

взаємоконтроль за 

якістю навчальної та 

виробничої праці.  

Заохочення до 

самоосвіти, 

самовиховання, 

самонавчання. 

Кмітливість, вмілість.  

Трудове терпіння, 

витривалість. Трудовий 

ентузіазм. Естетична 

оцінка праці. 
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 Продовж. аналізу 
Сахнівська середня школа Корсунь-Шевченківського району  

Черкаської області 

Науково-

методичні 

засади трудової 

підготовки 

учнів сільської 

школи 

Форми організації 

трудової діяльності 

Об’єкти та  

засоби праці 

Спрямованість 

трудових 

завдань 

Формування 

якостей 

особистості 

“Без праці хліб 

не родить, не 

квітнуть 

троянди”,  

“Людина без 

захоплення – 

пуста людина”. 

Культура праці, 

любові до 

рідної землі. 

Система 

трудової 

підготовки на 

гуманістичних, 

демократичних 

цінностях, 

спрямована на 

виховання 

успішної 

щасливої 

особистості. 

Суспільно-

корисна праця. 

Використання  

соціально-

виховного 

середовища. 

Індивідуальні та 

колективні 

трудові 

завдання. 

Різноманітні 

гуртки.  

Комплекс з 

трудової 

підготовки.  

Акції “Тиждень 

саду”,  

“День лісу”,  

“День птахів”. 

Операція 

“Колосок”.  

День праці. 

Виставки “Умілі 

руки”, “Таланти 

наших батьків”, 

до свята праці та 

врожаю.  

Трудові десанти, 

шефство над 

тваринницькими 

фермами, “Свято 

врожаю”. Табір 

праці. 

Суботники. 

Шкільні 

майстерні. 

Кабінети з 

виробничого 

навчання.  

Теплиця.  

Цех по обробці 

дерева і металу, 

швейний, 

кулінарний, 

електроцех; 

навчально-

дослідне поле, 

ділянки 

лікарських 

рослин, 

квітники.  

Кімнати для 

гурткової 

роботи.  

Міні-завод. 

Самообслугову

вання. 

Лісництво. 

Розбудова і 

благоустрій 

шкільного 

містечка. 

Палац здоров'я. 

Тваринницький 

комплекс. 

Куточки 

відпочинку, 

куточки краси, 

клумби, 

висадження 

щорічно 10 

тисяч рослин 

розсади сальвій. 

Висадження 

більше 1000 

дерев,  

650 туй і 

Трудова і 

політехнічна 

підготовка 

учнів. Постійно 

робити добро, 

духовне добро. 

Поєднання 

високої 

вимогливості з 

турботою про 

здоров'я. 

Пробудження в 

дітей природної 

обдарованості. 

Досягнення 

найвищого 

рівня творчості. 

Стимул, стимул 

і ще раз стимул. 

Поєднання 

теоретичних 

знань з 

практичним 

життям. 

Вчитись 

виготовленню 

красивої речі. 

Засвоєння 

суспільного 

досвіду. Вмілий 

розподіл праці. 

Вміння входити 

в колектив, 

перебувати в 

стані 

одинокості. 

Перетворення 

школи в Дім 

творчості. 

Виховання 

гордості за 

рідних і 

бажання брати з 

Самореалізація, 

відповідальність, 

служіння державі, 

виконання 

різноманітних 

соціальних 

функцій 

(сімейних, 

громадянських, 

виробничих).  

Засвоєння 

способів творчої 

діяльності. 

Практичні вміння 

та навички. 

Самоповага, 

взаємоповага, 

усвідомлення 

загальнолюдських 

цінностей, 

моральність, 

емпатійність, 

емоційна 

чутливість, вміння 

спілкуватися. 

Самовираження, 

самоствердження. 

Набуття трудових 

навичок, 

соціального 

досвіду. 

Засвоєння 

технологій 

трудової 

діяльності. 

Духовне 

збагачення. 

Захоплення 

працею. 

Почуття краси, 

звичність до 

порядку і чистоти. 

Ініціатива, 
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ялинок.  

“Поляна 

Пам'яті”  

(200 кущів 

троянд).  

Фонтан 

“Колосок”.  

Місцевий завод, 

фабрика. 

них приклад. 

Професійна 

підготовка. 

Духовний і 

фізичний 

розвиток. 

Підготовка до 

успішного 

самостійного 

життя. 

самостійність, 

самодіяльність. 

Повага до 

людини-

трудівника. 

Привчання до 

праці. 

Старанність, 

терплячість, 

любов до 

природи. 

Чесність, 

порядність. 

Вміння бути 

щасливим. 

Формування 

інноваційної 

культури. 

(Авторська версія Калініченко Н. А.)  

Завдяки непересічному таланту, винятковій працьовитості, громадянській 

позиції  педагоги-гуманісти  В. О. Сухомлинський,  І.  Г. Ткаченко,  

О. А. Захаренко розбудовували школу майбутнього, де трудова політехнічна 

підготовка учнів була основою формування духовності, успішної життєвої 

діяльності кожного вихованця. Узагальнений порівняльний аналіз систем 

трудової підготовки учнів у авторських сільських школах дає можливість 

зробити висновки про те, що в основі концепцій шкіл В. О. Сухомлинського,  

І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка вагоме місце займала трудова підготовка 

школярів, спрямована на створення матеріальних та духовних цінностей 

суспільного значення. Автори в силу обставин враховували ідеологічні 

дискурси як у 60–70-х, так і у 80–90-х роках, але самі моделі шкіл,  

демократичні та гуманістичні за спрямованістю навчально–виховної діяльності, 

високим рівнем шкільної культури, де створювалися  гармонійні умови для 

творчості  учителів і учнів,  об’єднувалися  зусилля шкільного колективу та 

сільської громади, педагоги-гуманісти наповнювали поліфонічним змістом, 

багатою палітрою організаційних форм, навчальних і виховних технологій, 

гармонією і конструктивізмом у виборі об’єктів праці і неперевершеним 

мистецтвом соціалізації вихованців, підготовки їх до успішного, щасливого, 

сповненого радості праці, самостійного життя. Педагоги-гуманісти внесли у 

скарбницю української духовності, педагогічної науки і  шкільництва яскраві 

сторінки, яким подивуються і гідно оцінять прийдешні покоління. 

 Їх педагогічні ідеї і педагогічна спадщина мають стали основою 

організації трудової підготовки учнів сільських шкіл і в нових умовах 

розбудови національної школи України.  
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АВТОРСЬКІ ШКОЛИ  

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО І О. А. ЗАХАРЕНКА 
Сучасні тенденції розвитку суспільства характеризуються стрімким 

розвитком науки і техніки. Основна увага сьогодні звернена на технології, на 

спосіб подачі інформаційного матеріалу. Нас оточує велика кількість знань, яка 

іноді є перепоною для нормального життя. Наша свідомість засмічується 

поняттями, які без об’єктивного розуміння осідають там і стають ключовими у 

вирішенні більшості буденних проблем. Цей процес відбувається з дорослими 

людьми, у яких вже сформована особистість та певний кругозір. А що ж 

говорити про дітей, які є губкою для будь-якого пізнання. Вони ростуть на 

штучно викривлених ідеалах, які нав’язуються сучасним оточенням. Величезне 

провалля можна побачити між тими канонами, що викладаються у школі і тим, 

що дитина бачить, виходячи за її межі. Для вдалого вирішення підготовки 

майбутнього покоління розвиненої економічно стабільної України, варто 

звернути увагу на компетентність вчителя. Тут допоможе матеріал, який не 

потребує особливої доказовості, який знаходиться перед очима, який можна 

використовувати щоденно без особливих затрат на підготовку – це оточуюче 

середовище. Педагогічне краєзнавство є тим механізмом, який зможе 

покращити підготовку майбутнього вчителя, використовуючи регіональний 

матеріал. 

Кожен педагог наголошував про те, що школа має бути на крок, а той 

більше, попереду розвитку суспільства у всіх галузях людського життя. Як же 

це зробити в сучасних умовах швидкого розвитку, коли одній людині для того, 

щоб мати актуальні, нові знання потрібно прикласти чимало зусиль. А тут мова 

йде про групу людей і систематизацію процесу навчання. Вихід 

запропонований і підтриманий у більшості країн це розвиток критичного 

мислення, тобто такого типу мислення, що дає змогу адекватно оцінювати нові 

обставини та формувати стратегію подолання проблем, які можуть виникнути 

[6, с. 7] 

Значного внеску у розвиток освіти було зроблено двома педагогічними 

геніями В. О. Сухомлинським і О. А. Захаренком. Педагогічна спадщина двох 

відомих педагогів переплітається ідеями, поглядами, засобами і результатом. 

Наслідком діяльності обох було створення унікального навчального закладу. 

Сьогодні цьому відводять окремий термін «авторська школа» – гуманістичний 

навчально-виховний заклад, ідея створення якого належить педагогу-творцю, 

який розробив і поклав в основу його діяльності власну концепцію розвитку 
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школи, основою якої є тріада дитина – вчитель – батьки, що забезпечує 

ефективне функціонування і стабільні позитивні результати [3, с. 36]. 

Можна зустріти нарікання на антиморальну поведінку сучасної молоді, 

відсутність поваги до всього, що є цінним для покоління старшого, та вживання 

того, що активно заборонено, тобто переслідується покаранням. І це не дивно, 

тому що працює та природна реакція на недозволене, яка була висвітлена ще 

Ж-Ж Руссо в своїй теорії вільного виховання. Тобто мінімум лише видимого 

контролю над діяльністю допоможе у виховані, а сам процес виховання, як 

наголошував Сухомлинський, лише тоді ефективний, коли вихованець не 

здогадується, що його виховують. Головне не акцентувати увагу на 

неправильному, на негативі, а навпаки створити: «середовище, у якому 

вихованець безпосередньо спілкується, .. сповнене досвідом віддачі духовних 

сил людям, суспільству, щоб в учнів утверджувалось переконання, що щастя 

буття полягає в служінні іншим людям, у готовності в будь-яку хвилину прийти 

на допомогу їм» [2, с. 67]. Акцент на морально виправданих цілях є шляхом 

виходу суспільства з етичної кризи і засобом лікування сучасного молодого 

покоління. Більша увага не на шкідливі звички та їх згубний вплив на організм, 

а на здоровий, спортивний спосіб життя і його позитивні результати для 

кожного є провідними та вдалими напрямками роботи. 

Педагогічна спадщина Василя Олександровича неоцінена. Його погляди на 

розвиток освіти випередили свій час, час панування досить непростої ідеології 

непримиренності з будь-якими іншими відмінними теоріями, крім чітко 

визначених. Майстер слова В. О. Сухомлинський зумів висвітлити у 

правильному, а головне, ефективному світлі свою виховну систему «бездумное 

стремление воплотить в жизнь буквально все высказывания А. С. Макаренко, 

стремление доказать, что все им сказанное правильно, а тот, кто не согласен, – 

еретик, приносит огромный вред прежде всего самой системе Макаренко, ибо 

снижает роль того безусловно ценного и непреходящего, что в ней есть» [7, с. 

234]. 

Для розвитку національної свідомості, виховання поваги до батьківщини 

слугує її історія, за словами В. О. Сухомлинського, – це живі люди, це 

пристрасна напружена боротьба за суспільні ідеали. Образи, що осяюють 

дитинство і отроцтво наших вихованців, допомагають їм побачити самих себе, 

спонукають до думи про самих себе, про своє життя, про те, хто я, де моє 

коріння, що я зробив і що повинен зробити для Вітчизни [5, с. 23]. 

Його гуманістична теорія, побудована на індивідуальному підході, на той 

час була досить крикливою і бунтівною. Але великий майстер не побоявся 

відстояти свої погляди. Опирався він на загальноприйняті норми моралі, поваги 

та толерантного ставлення до людини. Відмова від догматизму та теоретичних 

не підкріплених практикою постулатів. Про моральне переконання можна 

говорити тоді, коли знання істини, поняття глибоко заломлюється на 

особистому духовному світі людини, стає його особистим поглядом, пробуджує 

глибоке почуття, зливається з його волею і проявляється в його діяльності, в 

лінії поведінки, у вчинках, у відношенні до інших людей і до самого себе. 
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Моральне переконання – це діяльні сили особи, гаряче прагнення відстояти 

правильність, довести істинність свого погляду, готовність піти в ім'я цього на 

будь-які жертви. Переконання – це не тільки те, що людина знає, але, перш за 

все, те, як вона ці знання втілює в своїй діяльності [4, с. 172]. Навчання, що йде 

від дитини, від його бажання отримувати знання. Невидимість – це головна 

умова вдалого виховного процесу. Без краплі примусу та заборон. 

Велику увагу приділяв народній педагогіці: педагогізував народні свята, 

традиції та народний календар… Вносив елементи фольклоризації у навчально-

виховний процес, народної мудрості та моралі, використовуючи народні задачі, 

задачі-загадки, задачі-жарти, народні пісні та легенди [1, с. 21]. 

Головна таємниця О. А. Захаренка була в його наполегливості, 

енергійності, а головне любові до праці, яку він робив. Віддавався Олександр 

Антонович своєму покликанню «творити добро» до кінця, на всі сто двадцять 

відсотків. Багато хто говорить, що «згорів» на роботі. Школа дії, школа, де 

основою була діяльність, праця, колектив. 

Це яскрава особистість нашого краю – Черкащини. Приклад, на основі 

якого можна будувати майбутнє покоління вчителів України. 

Педагогічному колективу школи № 6 випала величезна честь – одній із 

перших на Уманщині, долучитись до неоціненої педагогічної спадщини, 

творчих таємниць Великого Учителя, майстра дитячих душ – Олександра 

Антоновича.  

«Поспішайте робити добро людям» – таким було життєве кредо 

Олександра Антоновича. У всій його діяльності простежується турбота про те, 

як зробити життя радісним і щасливим для учнів, про виховання у молоді 

високої культури, порядності, доброзичливості, працелюбності, чуйності. 

У наш складний, неординарний час глобальної інформатизації, штучного 

інтелекту, автоматизованими та механізованими процесами в усіх сферах 

економіки поступово витісняються загальнолюдські, моральні, духовні 

цінності. Поряд із очевидними перевагами, полегшенням життя людини дитина 

все менше змушує себе мислити, виявляти творчість в ім'я добра, 

справедливості життя задля інших. На цих підвалинах нібито прогресивного 

поступу вперед і закономірного розвитку телекомунікаційних, комп’ютерних, 

періодичних ЗМІ деградує особистість, виникає розпуста, егоїзм. І саме школа 

залишається тим оазисом добра і плекання душі дитячої, котра покликана 

гармонійно поєднати нові досягнення розуму людського і старі, як світ, але ті, 

на яких цей світ тримається: моральність і духовність людської душі. На моє 

глибоке переконання: без такої гармонії людської душі і розуму будь-яка сама 

розвинена цивілізація приречена на самознищення. 

Особливо важливою і актуальною сьогодні є втілення у навчальний 

процес характерної для методики виховання Олександра Захаренка філософії 

серця. Свою освітню парадигму він визначив так: виховати особистість, яка 

вміє і бажає творити добро для оточуючих, рідного краю, батьківщини. Він 

сформував власну систему виховання, увівши такі поняття, як «педагогіка 

конкретної дії», «педагогіка трьох – вчитель, батько, учень», «педагогіка 
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родини – еліксир психічного і фізичного здоров'я дитини», «педагогіка вічної 

естафети поколінь – першоджерело формування патріотичних почуттів», 

«педагогіка доброти і щедрості людської душі», «педагогіка творення своїми 

руками добра на землі», які згодом, стали афоризмами. Олександр Захаренко 

практикою своєї діяльності довів, що завдання педагогів – сформувати людину 

творчу, креативну та добру. 

Олександр Антонович всю систему роботи спрямував на те, щоб 

утвердити в школі культ праці, щоб привчати майбутніх громадян до праці 

(інтелектуальної, фізичної, духовної) настільки, аби людина не могла жити без 

неї, адже лише в праці формуються такі цінності як людяність, наполегливість, 

цілеспрямованість, старанність, гідність. 

Характеризуючи педагогічну систему О. А. Захаренка, ми доторкаємося 

до лабораторії Великого педагога, Великої людини. Теоретичні обґрунтування, 

роздуми, дії педагога – новатора спрямовані на формування міцного 

педагогічного колективу, якому мають бути притаманні такі важливі духовні 

цінності як любов до дітей, спільність мети, доброта, захопленість. Творчість, 

працьовитість, прагнення бути для учнів взірцем. 

Отже, спадщина Олександра Антоновича Захаренка різноманітна, як і все 

його життя – вчитель, директор, будівельник, депутат Верховної 

Ради,науковець, академік, письменник, батько. 

Безперечно, необхідно популяризувати унікальний досвід О. А. Захаренка 

для всебічного вивчення і впровадження його не тільки у сільських школах, 

тому що потреба у вдосконаленні елементів виховної роботи, які Олександр 

Антонович поставив на рівень еталонів, взірців для наслідування, більш 

актуальна саме для міської школи. 

На сьогодні, остаточно визначившись із напрямом роботи, школа працює 

над проблемою «Педагогіка добротворення О.А. Захаренка – фундамент 

ефективності навчально-виховного процесу для формування творчої 

особистості дитини», впроваджуючи у виховний процес затверджену 

загальними зборами Програму виховання громадянина-добротворця, яка 

включає конкретні заходи, терміни і відповідальних. Кожний клас працює по 

своїй Стежині Любові (яких сім), виконуючи відповідну заповідь 

О.А.Захаренка, утворюючи Віночок Любові виховної системи школи: 

 «Любов до праці», 2 клас; 

 «Любов до рідної школи», 3 клас; 

 «Любов до Батьківщини», 4 клас; 

 «Любов до спорту і здорового способу життя», 5 клас; 

 «Любов до творчої спадщини», 6 клас; 

 «Любов до ближнього», 8 клас; 

 «Любов до природи», 9 клас. 

Щоп’ятниці поводяться загальношкільні лінійки із Державним Гімном і 

прапором України, де висвітлюються основні події шкільного життя за 

тиждень, приймають вітання іменинники. Створена фотоекспозиція визначних 

місць і об’єктів Сахнівської школи, збираються матеріали творчих праць  
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О.А. Захаренка. У школі створена творча група вчителів щодо вивчення і 

впровадження досвіду великого педагога. 

У серпні 2009 року ухвалено угоду про співпрацю з науково-дослідним 

Центром педагогічного краєзнавства, Інститутом соціальної і економічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

для надання допомоги та обміном досвіду. 

Впровадження системи роботи О.А. Захаренка не потребує значних 

матеріальних і фінансових затрат, головне – захопитись ідеєю всьому 

шкільному колективу побудувати взаємовідносини на довірі і злагоді, 

компромісу і людяності. 

Мета всього шкільного колективу нашого закладу – подібно до 

Сахнівської школи, створити систему роботи, яка базувалася б на безперервній 

послідовності щорічних ідей-задумів, якими захоплюються і протягом певного 

часу реалізують учителі, батьки і діти. Будучи стержнем діяльності 

педагогічного колективу, вдало знайдена задумка перетворює школу в дім 

радості і творчості, де панує взаємовиручка, відчуття причетності до великої 

справи, власної значимості у здійсненні задуму, а навчально-виховний процес 

перестає бути обтяжливим і для учнів і для сім’ї.  

Отже, досвід обох педагогів є поштовхом для створення та вдосконалення 

педагогічної майстерності всіх працівників освіти. Кожен наголошував на 

творчості та індивідуальності вчителя, тому актуально звучать слова Василя 

Олександровича: «Как бы ни были мудры чужые мысли, они, хотя и 

«сокращают нам опыты быстротекущей жизни», не могут, однако, заменить 

собственного мышления, ибо сфера нашего труда – живой человек, его душа. 

Всего лишь запасом цитат к этому тонкому «материалу» не пойдешь» [7, 

с. 234]. 
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О. Г. Гончарик, директор Кам’янської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3  

Кам’янської районної ради Черкаської області  

  

Запалює той, хто сам горить… 
Запалює той, хто сам горить. 

Особистість виховується особистістю,  

характер – характером.  

Не той учитель, хто вчить, а той, у кого вчаться.  

У всьому ми повинні бути прикладом,  

виховувати словом і ділом.  

Не тільки на уроках – всією своєю поведінкою,  

всім своїм життям 

О. А. Захаренко 

 

У середині та  другій половині ХХ століття в плеяді кращих  українських 

педагогів світу було двоє видатних українців - Василь Сухомлинський та 

Олександр Захаренко. Знаменним є те, що народилися і творчо працювали  

обидва  вони в сільській глибинці. Та це й не дивно: адже споконвіку саме село 

було осередком національної культури, носієм духовно-моральних звичаїв, 

традицій нашого народу. Саме в сільських  та міських малокомплектних 

школах і зараз працюють тисячі послідовників Сухомлинського та  Захаренка. 

До речі, те, що обоє були директорами невеликих  шкіл, теж не випадково: 

безліч видатних педагогів - і Оуен, і Песталоцці,  і Макаренко, й Монтессорі  

працювали, як правило, у невеликих школах, адже в них легше створити міцний 

та дружний колектив учнів, учителів, батьків, який допомагає реалізувати 

концепцію, запропоновану директором.  

     Обидва видатні педагоги сучасності повністю віддали себе педагогіці, 

вихованню та навчанню дитини, учителя, директора школи. Заслуги перед 

своїм народом, державою величезні.  Вже сам перелік нагород та звань відомих 

українських педагогів-новаторів Василя Сухомлинського (1918—1970 рр., 

присвоєно звання «Заслужений вчитель України», член-кореспондент Академій 

педагогічних наук Росії та СРСР, Герой Соціалістичної Праці СРСР та ін.) та 

Олександра Захаренка (1937—2002 рр., присвоєно звання «Заслужений вчитель 

України», почесне звання «Народний вчитель СРСР», кавалер ордена Леніна, 

нагороджений знаком «Отличник просвещения СРСР»,  член-кореспондент 

Академії педагогічних наук СРСР, дійсний член Академії педагогічних наук 

України, академік Російської академії освіти; обирався депутатом Верховної 

Ради України, двічі народним депутатом СРСР та ін.) говорить сам за себе. 

     Обидва великі Педагоги доклали чимало зусиль, аби піднести пересічну  

школу на рівень найкращих у тодішньому СРСР загальноосвітніх навчальних 

закладів, щоб перетворити її на справжню лабораторію передової педагогічної 

думки та якнайповніше узагальнити набутий досвід. І вони досягли поставленої 

мети, насамперед завдяки власній винятковій працьовитості, постійному 
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творчому горінню, твердій, безкомпромісній вимогливості як до себе, так і до 

всього педагогічного колективу кожен в своїй школі. 

      У чому ж секрет таких величезних досягнень і Сухомлинського, і 

Захаренка?  Та, найімовірніше, у глибокому розумінні психології – як учня, так 

і вчителя.  Кого люблять діти? Захаренко стверджує, що тих, хто не такий, як 

усі, хто щодня радує їх новинкою, хто не буденно сіра, а святково  творча 

особистість, яка не йде протореною стежкою, в його звичці знаходити 

нестандартні вирішення будь-якої проблеми.  Це не лише Божий дар, цього в 

значній мірі можна навчитися у ВНЗ. Тільки творчий і наполегливий  учитель 

створить на уроці неповторне свято єднання вчительської душі з душами 

своїх вихованців. Але йому необхідна свобода вибору форм і методів, 

пробудження і розпізнавання у дітей природної обдарованості, яку всіма 

силами і вмінням педагога слід підтримати, розвинути, досягти найвищого 

рівня творчості у вибраній галузі. 

    Не винайдено ще надійних ліків, які б допомагали розвивати творчий 

потенціал учителя, його ініціативу. Тут, до речі, негативно позначається 

зрівнялівка в оплаті вчительської праці. Платимо однаково – за години – і тому, 

хто вкладає душу в свою непросту справу, і тому, хто халтурить, нудно 

відбуваючи ці самі години від дзвоника до дзвоника. А зрівнялівка в школі  - це 

злочин перед суспільством, перед науково-технічним прогресом.  

 В.О. Сухомлинський, підтверджуючи це, переконаний, що, коли вчитель 

вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до 

теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-

наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою. 

Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель зосереджує 

увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який, на його думку, відіграє в 

даному разі найважливішу роль, досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і 

методичну літературу. Так починається найвищий етап педагогічної творчості – 

поєднання практики з елементами наукового дослідження. 

     Творчість, як вияв новини у створенні духовних і матеріальних цінностей, 

потребує свободи і підтримки. Не помітити керівнику хоч маленьких виявів 

творчості дитини чи вчителя – значить втратити частину довіри до себе.   

      О.А. Захаренко підсумовує сукупність максимально ефективної роботи 

школи  таким висновком-аксіомою: «Без творчого вчителя не може бути ні 

нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України, а незалежна Україна 

як повітря, як води потребує нової школи, яка хоч на крок ітиме попереду 

суспільства. Нової за змістом, за системою і технологією навчання та 

виховання — чесної та добродійної, що дасть країні покоління чесне, мудре, 

порядне, працьовите, яке ніколи не зречеться своєї державності, своєї історії, не 

зречеться святих істин, справедливості, давніх і нових традицій, дружби і 

поваги до культури інших народів. Найкращий вихователь грамадянина 

України — власна правдива історія, культура, традиції нації». 

 Технологією навчально-виховного процесу, - стверджує Олександр 

Антонович, - в школі потрібно передбачати, щоб кожного разу, кожного року 
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перед учнівським і педагогічним колективами, перед батьками, 

громадськістю була поставлена мета, до якої треба спільно йти. Ця мета 

повинна захопити дітей, вчителів, батьків. Тоді школа житиме цікаво, 

творчо, бачитиме перспективу. Якщо цього немає, то вона буде схожа на 

нудну контору, де чекають дзвінка, чергової відпустки чи заробітної плати. 

На жаль, не завжди наша школа це своє високе призначення як слід 

виконує. І винні в цьому ми самі — і педагоги, й інші дорослі люди, які, 

попрощавшись в юності зі школою, вважають, що закінчили з нею всілякі 

рахунки. Прикра ілюзія! Школа в той чи інший спосіб дає кожному з нас про 

себе знати протягом усього нашого життя. 

Діти не народжуються соціально пасивними, байдужими до знань і праці. 

Вони з найменших літ великі трудівники й нерозкриті таланти. І ми, вчителі, 

часто-густо ці таланти губимо. І не обов'язково через брак знань і вміння. Не в 

останню чергу через лінощі. 

У шкільних стінах починається все, що може нас радувати чи непокоїти. 

У тиші уроків, у домашніх завданнях і контрольних роботах, справах зріє наше 

завтра. Тут сьогодні плекається громадянин, який перейме на свої плечі тягар з 

плечей старших поколінь, діятиме й мислитиме по-новому, нестандартно, буде 

активним перетворювачем життя, борцем за наші світлі ідеали. 

А щоб так сталося, стверджує Захаренко, - нам, усім суспільством таки 

слід на ділі повернутися обличчям до шкільних проблем і вирішувати їх 

сьогодні, а не завтра, коли і з часом і з ресурсами, як ми дуже сподіваємося, 

буде вільніше.  А проблем у школі нагромадилося багато. І таких, що їй з ними 

самотужки ніяк не впоратися. 

       В. О. Сухомлинський переконливо доводить, що навчально-виховний 

процес має три джерела – науку, майстерність і мистецтво. Успішно керувати 

навчально-виховним процесом – це досконало володіти наукою, майстерністю 

та мистецтвом навчання і виховання підростаючого покоління. Виховання в 

загальному розумінні – це багатогранний процес постійного духовного 

збагачення й оновлення і тих, кого навчають і виховують, і тих,  хто це робить.  

Для цього процесу не менш важлива глибина індивідуальних явищ:  різні 

педагогічні істини можуть бути правильні в одному випадку, нейтральними в 

другому і абсурдними в третіх. Така вже суть  педагогіки: займатися нею – це, 

насамперед, самому збагачуватися і оновлюватися,  ставати сьогодні духовно 

багатшим, ніж учора. Педагог буде хорошим, ерудованим, авторитетним лише 

доти, поки він з кожним днем удосконалює свою майстерність – майстерність 

учителя, вихователя, поки для нього на першому місці стоїть сама суть 

шкільної справи – навчання і виховання, вивчення і знання дитини.  

     Перед справжнім учителем має відкритися надзвичайно важливий і водночас 

важко вловимий бік педагогічної діяльності: вчитель повинен думати про 

теоретичний матеріал, який він викладає, і в той же час спостерігати за 

розумовою працею школярів, бачити, аналізувати їх увагу, інтерес, вольові 

зусилля, ставлення до інтелектуальної праці і до самого вчителя.  Гармонійне 

злиття цих двох функцій педагогічної праці, вміння думати про різні речі й 
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аналізувати складний процес навчання з різних боків – це одна з тих найтонших 

сфер педагогічної майстерності, проникнення в які, дає нам щастя творчості. 

Немає нічого більш живого і  нескінченно мінливого, рухливого, ніж розумова 

праця вчителя і учня. Якщо вчитель уміє одночасно думати і про матеріал 

уроку, і про дітей, якщо він щомиті готовий змінити намічений план уроку і ця 

зміна єдино раціональна, успіх йому забезпечений. 

    Василь Олександрович дає таке визначення виховному процесу:   

«Виховання – це єдність духовного життя вихователя і вихованців, єдність їх 

ідеалів, прагнень, інтересів, думок, переживань. Передати людині моральну 

культуру, ідейні переконання, погляди, навчити жити в суспільстві, утвердити 

морально-естетичні принципи – усе це вимагає того ступеня духовної єдності, 

на якому вихователь і вихованець почувають себе однодумцями». Виховання 

найкраще приносить результат в колективі. 

     А шкільний колектив, на переконання В.О. Сухомлинського, - це не тільки 

учні школи. Він включає в себе також педагогічний персонал. Учнівський та 

педагогічний колективи – окремі об’єднання, які живуть своїм життям, кожний 

з них  має свої закономірності становлення і розвитку. Між ними не можна 

провести якоїсь грані, вони не відокремлені один від одного якоюсь стіною, 

вони в своїй єдності становлять шкільний колектив, разом з тим вони й не 

зливаються в єдине ціле. 

    Ми розглядаємо шкільний колектив як вищу, найскладнішу форму 

колективістських взаємовідносин. Шкільний колектив – це школа 

громадянськості, в якій формуються якості активного  громадянина, образно 

кажучи, це те гніздо, з якого молодий птах вилітає в самостійний політ. 

    Одна з найбільш тонких сфер духовного життя колективу – взаємний вплив 

вихованців, передавання моральних багатств і цінностей. Колектив не є чимось 

абстрактним і безликим; він складається з окремих особистостей, і 

життєдіяльність колективу, по суті, виявляється в тому, що одна людина 

виявляє вплив на іншу, цей вплив оцінюється іншими людьми, які роблять для 

себе висновки про те, як поводитись в суспільстві. Особистості в колективі 

перебувають на різному рівні морального  і розумового розвитку; вплив однієї 

особистості на іншу виявляється в тому, що в ній є щось неповторне, несхоже 

на інших людей. Ця неповторність виявляється в задатках, нахилах, здібностях, 

захопленнях, інтересах. 

    Обидва педагоги-новатори приділяли неабияку роль самовихованню в 

дитячому колективі.  Самовиховання як внутрішнє життя колективу 

починається з того, що людська неповторність притягає, приваблює, пробуджує 

бажання наслідувати.  Нашим великим завданням є розвиток яскравих 

особистостей, здатних впливати на інших, і  щоб цей вплив виявлявся в 

діяльності, яка постає перед колективом як зразок. Будь-який первинний і 

загальношкільний колектив багатий на людей, що мають яскраві індивідуальні 

задатки, здібності, інтелект, обдарування. Майстерність виховання полягає в 

тому, щоб ці індивідуальні риси виявлялися у вольовій спрямованості, в 
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глибоко розвиненій людській гідності, у палкому захопленні, у здоровому 

самолюбстві. 

      Методика виховання Олександра Захаренка близька до методик його 

видатних співвітчизників — Василя Сухомлинського та Антона Макаренка. 

Українських педагогів об'єднує традиція, започаткована ще вітчизняними 

бароковими мислителями Панфілом Юркевичем та Григорієм Сковородою — 

філософія серця.  Василь Сухомлинський у книзі «Серце віддаю дітям» писав 

про те, що перше завдання вчителя — пробудити у дитини цікавість до світу, 

який її оточує, тоді й учитися школярі будуть з радістю, і оцінки у них будуть 

значно кращі, ніж у «школі зубріння». Для пробудження цієї цікавості 

Сухомлинський проводив уроки під відкритим небом, розповідав під час занять 

казки, пропонував дітлахам намалювати ілюстрації до того, що найбільше 

запам'яталося, ставив платівки з класичною музикою — тобто різними 

методами стимулював творче мислення. Захаренко також був твердо 

переконаний, що основне для вчителя — «не заважати допитливим творчим 

дітям і педагогам». «Тільки вчитель, який працює творчо, виховує творчу 

особистість, так необхідну нині у нашому житті, — писав в одній з останніх 

книг Олександр Захаренко. — Це вчительська справа — в дитині виховувати 

особистість, яка здатна не лише мріяти, а й утілити мрію в життя».  

    Виховання дитини в педагогічній діяльності як  Василя Олександровича, так і 

Олександра Антоновича займає пріоритетну роль становлення людини. Вони 

умовно диференціювали його на декілька основних напрямів, які описали в 

своїх працях, а саме: 

      РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ 

       І.  О.А. Захаренко, і В.О. Сухомлинський надзвичайно великого і вагомого 

значення надавали розвитку інтелектуально-розумового зростання школярів. 

       Розумове (інтелектуальне) виховання – одна з найважливіших ланок 

системи виховання. Воно передбачає набування знань і формування наукового 

світогляду, розвиток пізнавальних і творчих здібностей, вироблення культури 

розумової праці, виховання інтересу й потреби в розумовій діяльності, у 

постійному збагаченні науковими знаннями, у застосуванні їх на практиці. 

       Розумове виховання відбувається в процесі набування наукових знань, але 

не зводиться до нагромадження певного їх обсягу. Процес набування знань і 

якісне їх поглиблення будуть фактором розумового виховання лише тоді, коли 

знання стають особистими переконаннями, духовним багатством людини, що 

позначається на ідейній спрямованості її життя, її праці, суспільній активності, 

інтересах. Формування світогляду – це серцевина розумового виховання. 

    «Кожний учитель, - писав В.О. Сухомлинський, - повинен бути вмілим, 

вдумливим вихователем розуму учнів. Розумове виховання  в процесі навчання 

здійснюється лише тоді, коли нагромадження знань, розширення обсягу знань 

учитель розглядає не як кінцеву мету процесу навчання, а лише як один із 

засобів розвитку пізнавальних і творчих сил і гнучкої, допитливої думки.  У 

такого вчителя знання, що їх набувають учні, виступають як інструмент, з 
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допомогою якого учень свідомо робить нові кроки в пізнанні навколишнього 

світу». 

    У педагогічній практиці ми повинні органічно поєднувати розумове 

виховання дітей з їхнім світоглядом, який є не лише системою поглядів на світ,  

яка панує в даному суспільстві, чи  ідеологія даного класу, а й суб’єктивний  

стан особистості, який проявляється в її думках, почуттях, волі, діяльності. У 

світогляді – єдність свідомості, поглядів, переконань і діяльності.    

      Обидва великі Педагоги  значну увагу приділяли формуванню в учнів 

наукового світогляду, який залежить від того, наскільки глибоко усвідомлюють 

учні головні, провідні ідеї основ наук: матеріальність і пізнаванність світу, 

взаємний розвиток і обумовленість явищ; можливість і закономірну 

необхідність перетворення навколишнього світу людиною; пізнаванність суті і 

причин суспільних явищ, зокрема таких, як війни, революції та інші соціальні і 

економічні потрясіння і перетворення; непримиренність інтересів різних 

соціальних груп; боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини. Вони 

вбачали важливе виховне завдання в тому, щоб погляд на світ виявлявся не 

тільки в умінні пояснювати суть явищ, а й у практичній діяльності, у праці. 

Досліджуючи факти, явища навколишнього світу, пізнаючи закономірності 

природи, переконуючись в істинності, правдивості наукових поглядів, в тому, 

що учень водночас прагне щось довести, утвердити, відстояти. Мислення в 

процесі навчання стає процесом самостійного формування наукового 

світогляду за тієї умови, коли розумова праця зачіпає інтереси особистості.  

         З метою формування світогляду дитини дуже важливо, щоб розумові 

операції знаходили відображення в практичній діяльності учня. Досвідчені 

вчителі не приурочують роз’яснення тієї чи іншої ідеї наукового світогляду до 

вивчення якого-небудь одного чи кількох розділів програми. Вони прагнуть до 

того, щоб  ідея виявлялась багаторазово в особистій діяльності. Вона стає 

особистим поглядом дитини тоді, коли думка набуває яскравого емоційного 

забарвлення: супроводжується почуттям подиву, радості відкриття істини. 

Особисте ставлення до наукової ідеї, істини можливе лише  за умови, коли є 

особисте ставлення учня до праці, що виражає ідею, розкриває її. 

       Сухомлинський  і Захаренко  були глибоко переконані, що одне з 

найважливіших завдань виховуючого навчання -  не допустити байдужого 

ставлення учня до знань, які він здобуває, такого ставлення, коли йому немає 

ніякого діла до їх змісту. Формування наукового світогляду – це вдумливе 

проникнення вихователя в душу дитини, уміле педагогічне керівництво її 

мисленням, процесом пізнання навколишнього світу, трудовою діяльністю. 

Знання лише тоді стають фактором формування наукового світогляду, коли 

процес навчання є частиною багатогранного інтелектуального життя 

вихованця, коли починається «гра» його інтелектуальних і вольових сил, коли 

навчання відкриває йому  вікно у світ і в цьому світі йому відкривається багато 

цікавого, захоплюючого, коли він шукає в книжках, у природі, у 

навколишньому світі відповіді на питання, що його хвилюють. Жадоба знань – 
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це не тільки результат умілого організованого викладання, а й сама сутність 

процесу формування наукового світогляду. 

      Повноцінне розумове виховання – переконані обидва Педагоги - можна 

здійснити за тієї умови, коли надбанням учнів стануть найбільш цінні 

інтелектуальні багатства людства.  Практичне завдання школи – добитися того, 

щоб у розумовому розвитку учнів належне місце посіли основи наук про 

природу і працю, людський організм і мислення, суспільство і духовне життя 

людини, про мистецтво. Незважаючи на те, що геологія і мінералогія, біохімія, 

космогонія, психологія, стилістика, етнографія не входять до навчального 

плану, без ознайомлення з основами цих наук немислиме повноцінне розумове 

виховання.  

       «Не можна вбачати мету навчання в  тому, щоб будь-якими способами 

добитися засвоєння учнями програмного матеріалу, – пише 

В.О.Сухомлинський,  – не можна ефективність способів, методів навчання 

оцінювати лише на основі того, яким обсягом знань оволоділи учні. Мета 

навчання полягає в тому, щоб процес опанування знань забезпечував 

оптимальний рівень загального розвитку, а загальний розвиток, якого 

досягають в процесі навчання, сприяв успішному оволодінню знаннями». 

     А  О. А. Захаренко  доводить, що немає жодної неталановитої, нездібної, 

бездарної дитини. Кожна з них розвивається своєрідно. Важливо, щоб розум 

дитини, її талант стали основою успіхів у навчанні і рівень знань був 

максимальним в її потенційних можливостях. У кожному класі і в кожному 

поколінні дітей, які приходять до школи, з’являються талановиті математики, 

талановиті механіки і моделісти-конструктори, талановиті рослинники, а 

пізніше – талановиті хіміки, філологи та історики. Вогник цих здібностей 

вчитель має прагнути запалити уже в перші шкільні роки. 

      МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

  Узагальнюючи багаторічний досвід,  обидва Педагоги вчать, що школа має 

розкривати перед дітьми загальнолюдські норми моральності як азбуку 

моральної культури, як початкову школу громадянськості: 

1. Кожна дитина живе серед людей. А тому кожен її вчинок, кожне бажання 

позначається на людях, які оточують. Завдання вихователя – переконати 

дитину, що є межа між бажанням і дозволеним, щоб вона перевіряла свої 

вчинки, запитувала себе: чи не роблю я зла, незручності чи прикрості 

людям, жити і діяти так,  щоб оточуючим було добре. 

2. Неповнолітні  користуються благами, створеними іншими людьми, які 

дають їй щастя дитинства. І за це треба платити добром. 

3. Усі блага й радощі створюються працею. Без праці не можна чесно жити. 

Нероба, дармоїд – це трутень, що пожирає мед працьовитих бджіл. 

Навчання для школяра – основна праця, йдучи до школи, він іде на 

роботу. 

4. Необхідно бути добрим і чуйним до людей, допомагати слабшим і 

беззахисним, не завдавати людям прикростей, поважати матір і батька, 
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які дали дитині життя, виховують її, щиро бажають бачити її чесним 

громадянином, людиною з добрим серцем і чистою душею. 

5. Кожна людина  повинна бути небайдужа до зла, обману, 

несправедливості, непримиренною до тих, хто прагне жити за рахунок 

інших людей,  завдає лиха іншим людям, обкрадає суспільство. 

                     Одним з яскравих факторів морального виховання в Сахнівській школі 

стало відкриття незвичайного пам’ятника – це Криниця совісті – пам’ятник 

жертвам голодомору. Приходять до Криниці люди – старі й малі, щоб звірити 

свої думки і вчинки з голосом власної совісті. Ставлять свічки своїм померлим 

з голоду предкам діти, онуки й правнуки. Тому ніколи не згасає у Сахнівці 

свічка Совісті, яку запалив у душах своїх вихованців та й усіх сахнівчан 

Олександр Антонович Захаренко. 

Я все віддав би, пише він, аби чарівність живої природи 

примножувалась, не маючи меж, аби суспільство (маленьке і велике) пізнало 

і жило по законах Совісті, залишаючи після себе не пустелю та озонові діри, а 

скарби людської доброти, щедрості і турботи про матінку Землю та її дітей, 

про затишок для всього живого, залишаючи оазиси творчості, радості пізнання 

і любові. 

Не спішіть жити монотонно і плоско. Є вищий рівень краси. В єдності 

розмаїття культур, історій, народів – істинна велич, здоров'я і довголіття! 

Нині слова не в моді. Не вірять їм ні дорослі, ні діти. Вірять справам, 

результатам. Не модні й закони. Модний витончений грабіж та звірячий 

переділ народного короваю. 

Не спішіть бути модними. Не поспішайте продавати і продаватись 

чужим грошовитим "добрякам". Пограбують. Останню сорочку знімуть, а 

разом з нею і надбання минувшини – ні з чим незрівнянну святу духовність 

трудолюбивого люду. 

Ні! Ні! Не потоптати народних святинь. Не поставити на коліна 

людей великої відданості Природі, примножувачам її краси з генами 

козацького роду. 

ЗДОРОВ’Я  ТА ФІЗИЧНЕ  ВИХОВАННЯ 

    Добре здоров’я дитини, – наголошує Сухомлинський, – відчуття повноти, 

невичерпності  фізичних сил – найважливіше джерело життєрадісного 

світосприймання, оптимізму, готовності подолати будь-які труднощі. І з 

кожним роком ми все більше переконуємось, що запобігання хворобам і 

схильностям до захворювань, зміцнення організму – головна умова повноцінної 

розумової праці і всього духовного життя дитини. Підлітки дуже вразливо 

переживають і естетичний бік свого фізичного розвитку. Вони близько до серця 

беруть думку інших людей про свій зовнішній вигляд. Для них турбота про 

красу так само важлива, як і турбота про здоров’я. І в кожному поколінні 

школярів ми бачимо дедалі уважніший їх погляд на самих себе. 

     Бурхливий фізичний розвиток у підлітковому і юнацькому віці змушує нас 

піклуватися про гармонію фізичної і розумової праці вихованців. Багаторічна 

практика показує, що з кожним роком зростає небезпека  погіршення здоров’я  
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дітей, і частіше всього у  школярів, які добре навчаються, проводячи  тривалий 

час за  книгою, комп’ютером, телевізором тощо. 

      Заняття фізкультурою і спортом відіграють значну роль у всебічному 

розвитку учнів лише тоді, коли вся навчально-виховна робота школи 

комплексно пройнята турботою про здоров’я дитини. Успіх приходить лише 

тоді, коли ці заняття приносять насолоду, стають потребою молодого 

організму. Людина повинна займатися фізкультурою і спортом не лише для 

досягнення успіхів у змаганнях, а для формування своєї фізичної і духовної 

досконалості. 

     Для фізичного  розвитку дуже важливий вільний час школяра – один з 

найважливіших періодів духовного життя, коли людина користується 

цінностями культури, що їх створили інші люди. Майстерність виховання 

полягає в тому, щоб  час, вільний від навчання, був сповнений живої, 

хвилюючої думки, глибоких моральних, інтелектуальних та естетичних 

почуттів. Чим багатші духовні інтереси в години відпочинку, тим більше 

приваблюють дитину навчання, розумова праця на уроках, тим більше вона 

відчуває красу в творах мистецтва. 

     У Сахнівській школі значна увага приділяється харчуванню дітей, є 

невеликий профілакторій, функціонує «Жива аптека», з якої одержують трави 

знаменитого сахнівського чаю та оздоровлюють школярів у зимовий час. 

Загартування за методом Іванова. Спортивні комплекси, що включають в себе 

два басейни з водою, обробленою сріблом та розчином солей Чорного моря. 

     ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

    У своїй методиці Олександр Захаренко приділяв особливу увагу трудовому 

вихованню молоді. На жаль, зауважував він,  нині наші діти "виховуються" на 

гральних автоматах, на дискотеках, у барах, інтернет-кафе, нічних клубах і 

просто на вулиці. Я гадаю, що суспільству вже час схаменутись і відродити 

зруйновану систему трудового виховання й навчання. Слід усвідомити, що 

країна і народ, які неспроможні змалечку прищепити своїм громадянам любов 

до праці, не мають майбутнього (про це він, зокрема, говорив у Верховній Раді 

України  під час звіту уряду про стан та перспективи розвитку загальної 

середньої освіти). 

    Трудове виховання є практичною підготовкою молодого покоління до участі 

в суспільному виробництві і водночас найважливішим елементом морального, 

інтелектуального та естетичного виховання. Завдання школи в тому, щоб праця 

увійшла в духовне життя  дитини, в життя колективу, щоб захоплення працею 

ще в роки ранньої юності стало одним з найважливіших його інтересів. 

     Трудове виховання  за Сухомлинським має ґрунтуватися на таких 

принципах: 

1. Єдність трудового виховання і загального розвитку – морального, 

інтелектуального, естетичного, фізичного. 

2. Розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці. 

3. Висока моральність праці, її суспільно корисна спрямованість. 

4. Раннє залучення до продуктивної праці. 
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5. Різноманітність видів праці. 

6. Постійність, безперервність праці. 

7. Наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці. 

8. Творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук. 

9. Наступність змісту трудової діяльності, умінь і навичок. 

10. Загальний характер продуктивної праці. 

11. Посильність трудової діяльності. 

12. Єдність праці і багатогранного духовного життя. 

Трудове виховання і навчання учнів, – пише Захаренко, –  має будуватися 

таким чином, щоб максимально наблизити школу до виробництва, виховати 

любов до праці, навчити користуватися знаряддями праці, виховувати повагу 

до людей праці. У школі мають бути різноманітні форми трудового виховання і 

навчання: робота в майстернях і на навчально-дослідних ділянках, в таборах 

праці і відпочинку, у технічних гуртках,  участь у суспільно-корисній праці 

тощо.  

   ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

     Проблеми естетичного виховання підростаючого покоління завжди були, є й 

будуть актуальними для педагогічної науки.  В. О. Сухомлинський стверджує, 

що  «краса – могутнє джерело моральної чистоти, духовного багатства, 

фізичної досконалості. І найважливіше завдання естетичного виховання – 

навчити дитину бачити в красі навколишнього світу духовне благородство, 

доброту сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в собі. Однією з 

важливих умов багатства  естетичних потреб, почуттів, переживань є глибокий 

інтелектуальний розвиток людини. Тому мета естетичного виховання – широко 

ознайомлювати дитину з досягненнями світової культури, з культурними 

цінностями людства». 

       Обидва педагоги надавали надзвичайно важливу роль в системі 

естетичного виховання подорожам у світ краси – екскурсіям і походам, 

спостереженням, аналізу явищ природи. Школярі Сахнівки й Павлиша постійно 

ходили в поле, на луки, на береги ставка й річки, у тінисті діброви чи в балки, у 

плодові сади та просторі поля – краса є скрізь, її треба лише відкрити перед 

дитиною. Ходили в різні пори року – восени, узимку, навесні, улітку. 

Спостерігали, як народжується і розквітає краса. Діти бачили гру барв і слухали 

музику  природи. З початку осені і до настання зими дітей водили по кілька 

разів у одне й те ж саме місце в ліс. Щоразу вони помічали нові відтінки в 

забарвленні листя, інші зміни в природі. Тому кожна подорож у світ краси 

приносила дивні відкриття.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     Як у пізнавальному та емоційному процесах, так і в естетичному сприйманні 

тісно пов’язані поняття, уявлення, судження – взагалі мислення, з одного боку, 

і переживання, емоції – з другого. Успіхи естетичного виховання залежать від 

того, наскільки глибоко розкривається перед учнем природа прекрасного. Але 

вплив на його духовний світ краси природи, творів мистецтва, навколишньої 

обстановки залежить не тільки від краси, що існує об’єктивно, а й від характеру 

діяльності учня, від того, як ця краса включається в його відносини з 
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оточуючими. Естетичні почуття пробуджує та краса, яка входить в життя 

людини як елемент її духовного світу. 

        Про значення естетичного виховання в педагогічній діяльності О. А. 

Захаренка говорить кожен квадратний сантиметр величезної території 

Сахнівської школи. Дендропарк став місцем відпочинку не лише для учнів, а й 

для всіх мешканців села. Кожен школяр пишається тим, що при народженні в 

сім’ї дитини батьки приходять до дендропарку посадити деревце на честь свого 

немовляти, наречені садять тут деревце в знак пам’яті про незабутній день – 

народження нової сім’ї. 

Підбиваючи підсумки вищезазначеного, підкреслимо, що у педагогічній 

діяльності двох великих педагогів-гуманістів переплітаються не тільки 

педагогічні ідеї, а й такі життєві та професійні уроки як  «Сто порад учителеві» 

Сухомлинського з «Азбукою педагогічних істин» Захаренка,  двадцять листів 

синові Василя Олександровича з «Десятьма заповідями синам» Олександра 

Антоновича, в яких обидва  Педагоги  щиро, з висоти свого величезного 

педагогічного, життєвого і батьківського досвіду радять і заповідають молодим 

– чужим і рідним – тієї життєвої науки, яка так необхідна кожному, незалежно 

від професії, віку чи соціального і матеріального стану. 

      Обидва Педагоги  до кінця віддали себе навчанню та вихованню юного 

покоління і відійшли за вічну межу ще не в похилому віці.  Втім, фізична 

смерть не поклала край життю їхніх творчих надбань, не зупинила їхнього 

жертовного служіння школі, учительству, вітчизняній педагогічній науці. 

«Людина, – любив повторювати Сухомлинський, – народжується на світ не для 

того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити 

по собі слід вічний». Ці проникливі слова можна і треба віднести й до самого 

Василя Олександровича і Олександра Антоновича, адже саме вони були тим 

категоричним імперативом, якому завжди і всюди слідували вони у своєму 

недовгому, але яскравому й напрочуд плідному житті Педагога. Все 

найцінніше, створене ними, назавжди увійшло до скарбниці вітчизняної 

педагогіки та національної духовної культури. 

 «Поспішаймо робити добро, – заповідав Захаренко. Духовне добро. Воно 

в стократ цінніше від матеріального. Повторімося в наших вихованцях 

прекрасними рисами національної культури, патріотичним духом любові до 

свого народу, любові до вищої якості людини – творчості!» 
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Ю. В. Міцай, завідувач навчально-методичного 

кабінету виховної роботи та шкільних бібліотек  

КОІППО імені Василя Сухомлинського 

 

ШКІЛЬНА ТРІАДА У СВІТЛІ ПЕДАГОГІКИ 

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
У наші дні немає важливішого  

у сфері виховання завдання,  

ніж навчити батька й матір  

виховувати своїх дітей. 

В. О. Сухомлинський  

Будь-який предмет, устрій, форма, що передбачає єдність трьох різних 

частин, понять або людей, є тріада. Так можна говорити про родинну тріаду, що 

складається з батька, матері, дитини. У своїй соціальній сфері сім'я утворює 

тріаду «людина-родина-громада». Дуже важливою в життєдіяльності сім'ї є 

тріада «школа-сім'я-дитина», у якій закладені як основи сімейного виховання, 

так і один із найважливіших елементів діяльності школи – співпраця з сім'єю. 

Сім'я не є ізольованим мікросередовищем: різноманітні чинники 

впливають на її виховну функцію і з'єднують із суспільством. Лише при 

цілеспрямованій взаємодії педагогів і батьків, їх продуктивній співпраці, яка 

передбачає рівність сторін, взаємну доброзичливість і повагу, можна здійснити 

рішучий поворот до особистості дитини, створити сприятливі умови до її 

самовизначення, самореалізації та розвитку [1, с.14]. Згадаймо слова  

В. Сухомлинського: «Пора і батькам, і вчителям глибоко усвідомити, що ні 

школа без сім'ї, ні сім'я без школи не можуть упоратися з найтоншими, 

найскладнішими завданнями становлення людини» [3, с. 235]. 

 У своїх концептуальних положеннях відомий учений виходить із того, що 

успіху у вихованні дітей та молоді можна досягти тільки спільними зусиллями 

сімї, школи і громадськості: «Шкільно-сімейне виховання не тільки дає змогу 

добре виховувати молоде покоління, а й одночасно є дуже важливою умовою 

вдосконалення морального обличчя сім'ї, батька і матері. Без виховання дітей, 

без активної участі батька і матері в житті школи, без постійного духовного 

спілкування і взаємного духовного збагачення дорослих і дітей неможлива сама 

сім'я як первинний осередок суспільства, неможлива школа як найважливіший 

навчально-виховний заклад і неможливий моральний прогрес суспільства». 

Слід зазначити, що творча думка педагога постійно розвивалася, 

збагачувалася, поглиблювалася, вибудувалася цілісна концепція сімейного 

виховання, основні положення якої стали предметом вивчення, а окремі 

аспекти цієї проблеми вивчалися провідними вченими України: І. Д. Бехом,  

О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинською, М. І. Сметанським, М. Д. Ярмаченком  

[2, с. 103].  
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В. О. Сухомлинський підкреслював, що подальший розвиток суспільного 

виховання не може йти без активної і безпосередньої участі сім'ї, батьків. Мова 

йде не про епізодичну допомогу школі з боку сім'ї, а про комплекс спільних 

цілеспрямованованих дій і впливів на особистість, про те, щоб виховання дітей 

становило важливий громадянський обов'язок сім'ї, було виконанням її 

обов'язку перед суспільством. 

Педагоги і батьки, на його думку, повинні працювати в одному напрямку 

«як два скульптори», у яких би не було «протилежних позицій». 

Значну цінність в умовах сьогодення має запропонована  

В. О. Сухомлинським система ефективних засобів шкільно-сімейного 

виховання, яка включає: 

- глибоке вивчення і врахування можливостей виховного потенціалу кожної 

сім'ї; 

- забезпечення диференційованого підходу до організації педагогічного 

всеобучу батьків; 

- формування, утвердження і розвиток сімейно-шкільних традицій; 

- підготовку школярів до сімейного життя, батьківства і материнства. 

Василь Олександрович постійно цікавився проблемами сімейного 

виховання, умовами і особливостями виховання дітей у різних сім'ях, вивчав 

позитивний досвід, підмічав найістотніші і найбільш типові вади та недоліки 

сімейного виховання, шукав причини цих недоліків. Він проводив велику 

виховну і освітню роботу з батьками, дорослими, навчав їх мистецтва 

сімейного і громадського виховання. Адже, на думку педагога, саме «у сім'ї 

шліфуються найтонкіші грані людини-громадянина, людини-трудівника, 

людини-культурної особистості». Розмірковуючи над виховним впливом сім'ї, 

зазначав: «Виховує, звичайно, сім'я в цілому – її загальний дух, культура 

людських стосунків. Але хто творить цей дух, цю культуру? Звичайно ж, 

батьки. Без батьківської мудрості нема виховуючої сили сім'ї» [3, с. 21-22]. 

Сім'я виступає середовищем, що впливає на дитину, її педагогічний 

потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема готовністю батьків до 

виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем 

взаємоузгодженості дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними 

особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо. 

В умовах нинішньої ситуації, в якій трансформаційні процеси суспільства 

не обминули сім'ю та привели до істотних змін у її життєдіяльності, 

«найпотрібнішою і найважливішою» є підготовка батьків до виховання дитини 

в сім'ї. Про це свідчать науково-педагогічні дослідження, що були проголошені 

на Всеукраїнському Форумі батьківської громадськості (2006-2008рр.). За 

даними соціологічного опитування визначено, що перешкодами для 

повноцінного виховання дітей у сім'ї, на думку дорослих, є насамперед 

матеріальні проблеми сім'ї (82%), брак часу (48%), непідготовленість батьків з 

педагогічних питань (29%) та нерозуміння важливості виховання дітей 

родиною (22%).  
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Серед батьків кожний десятий відповів, що досить часто вони практично 

нехтують своїми батьківськими обов'язками, і коли дитина чинить 

неправильно, не роблять зауважень. Самі ж діти вважають, що так відбувається 

вдвічі частіше, тобто у 20-25% випадків ні батько, ні мати не роблять 

зауважень. 

Близько 33% батьків намагається розвивати з дитиною демократичні, 

партнерські стосунки, але майже половина з них вказує на недостатність знань і 

умінь для цього. 

47,9% визнають доцільність таких методів, як бесіда, роз’яснення, 

переконання, особистий приклад, але водночас не заперечують доцільності 

використання примусу, наказу, авторитарної вимоги. 

Майже 2,5% респондентів повністю підтримують фізичні покарання. 

Переважно позитивно до фізичних покарань ставляться 8,1%, а важко було 

висловити свою думку з цього приводу 2,7 % дорослих членів сімей. 5,8% 

батьків не змогли визначитись з цим питанням. 

Наведені результати досліджень підтверджують актуальність і важливість 

думки В.О. Сухомлинського, який вважав, що необхідно ввести в зміст школи 

мінімум педагогічних знань, зокрема в галузі батьківської педагогіки 

виховувати майбутніх батьків, морально готувати їх до великої 

відповідальності щодо батьківської місії. Він підкреслював, що 

безвідповідальне ставлення молодих батьків до виховання своїх дітей дорого 

обходиться, передусім суспільству. «Важкі діти» – це результат неправильного 

виховання, вад сімейного життя, несприятливого психологічного клімату й 

ненормальних стосунків у сім'ї [2, с. 104]. 

Про своєрідну енциклопедію сімейного виховання, написану  

В.О. Сухомлинським, В.Ф. Шморгун писав: «Батьківська педагогіка» – це 

захоплююча і хвилююча поетична розповідь про найважливіший, священний 

обов'язок батьків щодо своїх дітей, це пристрасний гімн благородній душі 

дитини, її сподіванням, устремлінням, людському сімейному щастю. Водночас 

це гірка правда про те, як батьківська нерозсудливість, сліпа потворна любов до 

дітей, духовне зубожіння…призводять до трагічних наслідків – спотворення 

душі дитини, появи антисоціальних явищ, дармоїдства, марнотратства, 

споживацької психології, дитячої злочинності» [4, с. 4]. 

Сьогодні перед українським суспільством, державою, педагогами та 

батьками постає особливої значущості завдання духовного відродження сім'ї, 

основою якого є оволодіння членами сім'ї педагогічною культурою, повної 

реалізації виховного потенціалу сім'ї.  

Наслідуючи та творчо реалізуючи ідеї видатного земляка, педагогічні 

колективи опорних шкіл, яких сьогодні в області понад 220, створюють власну 

систему взаємодії та співдружності сім'ї і школи. Пріоритетними є складові: 

«по-перше, сім'я, а в сім'ї найтоншим і наймудрішим скульптором є мати; по-

друге, особа педагога з усіма його духовними багатствами і цінностями, з його 

знаннями і уміннями; по-третє, колектив з усією його могутньою силою 

виховного впливу на кожну особу».  
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Налагоджуючи роботу з родиною в умовах сьогодення, педагогічні 

колективи опорних шкіл вирішують такі основні завдання:  

 озброєння батьків знаннями з педагогіки, психології та теорії виховання; 

 залучення до активної співпраці та розв'язання важливих шкільних 

проблем; 

 пропагування кращого досвіду виховання дітей у сім'ї; 

 надання кваліфікованої допомоги та підтримки у складних життєвих 

ситуаціях; 

 інформування батьків щодо шкільного життя, освітнього процесу; 

 встановлення взаємовідносин між школою і сім'єю; 

 здійснення профорієнтаційної роботи, ознайомлення з видатними 

особистостями міста, села, району;  

 пропагування здорового способу життя, культури здоров'я, запобігання 

негативному впливу вулиці на виховання дитини; 

 формування культури спілкування, мовлення. 

Сучасні напрямки «батьківської педагогіки» співзвучні з поглядами та 

педагогічними ідеями В. О. Сухомлинського та передбачають підготовку: 

батьків до виховання дітей; 

вчителів до виховної роботи з батьками; 

- юнаків і дівчат до сімейного життя; 

молодят і молодих батьків до виховання дітей; 

     громадських лекторів до роботи з батьками; 

     старших школярів до материнства (батьківства). 

Школа, батьки, громадськість об'єднані єдиною метою: зробити все, щоб 

діти росли щасливими, здоровими, активними, життєлюбними, 

комунікативними, щоб вони стали гармонійно розвиненими особистостями. 

«Кожен учитель, кожен батько мріє про те, щоб його діти виросли допитливими 

людьми, щоб у кожному серці запалав вогник жадоби пізнання. Але як 

запалити цей вогник? Треба розкрити перед дітьми книгу життя, живі, яскраві 

сторінки навколишнього світу. Нехай дитина сама перегортає сторінки цієї 

книги, нехай відчуває себе шукачем і землепрохідцем. Від нас, дорослих, 

залежить те, щоб дитина відчула романтику, красу пізнання» [3, с. 22]. 

Зі свого боку педагогічні колективи навчальних закладів докладають 

достатньо зусиль, щоб спілкування з батьками було насиченим і цікавим. 

Зберігаючи все найкраще й перевірене часом, педагоги шукають і 

впроваджують нові, найбільш ефективні форми взаємодії із сім'ями учнів. 

За В. О. Сухомлинським, і в наш час «найгострішим, найжагучішим 

питанням, яке ставлять батьки, є питання як? Як виховати? Як знайти гармонію 

батьківської любові, ласки і вимогливості? Як дати дітям щастя?» [3, с. 22]. 

Питання виникають, а ось часу, можливостей для навчання у батьків 

часто не вистачає. Як показує практика, частина батьків висловлює своє 

незадоволення змістом та традиційністю підходу зборів, обтяжливим для них є 

анкети та опитувальники.  
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Важливо пам'ятати, що ефективність батьківських зборів залежить від 

вибору цікавих форм роботи, доцільних психолого-педагогічних прийомів. 

Створена атмосфера взаєморозуміння та взаємоповаги, доповнена дитячою 

творчістю, виставками кращих зошитів, альбомів, різних учнівських виробів 

допомагає збудити в батькові або в матері батьківські відчуття, інтерес до своєї 

дитини як особи. 

Із широкої палітри нестандартних форм і методів роботи з батьками в 

школах проводяться такі заходи: «Дні родинної науки», «У сімейному колі», 

«Вечір великої родини», «Дерево родоводу», «Азбука родинного виховання», 

«День добрих справ», «Сімейна скринька», «Родинний міст», «Народна 

світлиця», «Батьківські посиденьки».  

Так, «посиденьки» батьків учнів 7-го класу Веселівської ЗШ 

Кіровоградського району відбулися в імпровізованій кав'ярні «Батьківська 

хата». На столиках – чайні та кавові прибори, солодощі. Учні-офіціанти в 

українських костюмах, обов'язки між ними розподілено заздалегідь, 

продуманий музичний фон зустрічі. Стіни прикрашено рушниками, 

повітряними кульками, на дошці – творчі роботи учнів, у центрі – чудові слова:  

Що таке Україна? За віконцем калина,  

Тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі,  

Дужі руки у тата, під тополями хата. 

Під вербою криниця, золотиста пшениця. 

Серед лугу лелека і діброва далека. 

Цікаві конкурси, оригінальні інсценізації, власні вірші та дружна, творча 

атмосфера об'єднали вчителів, батьків та дітей. Свої таланти демонструють не 

лише школярі, а й дорослі. Аналіз проведеної роботи здійснив голова 

батьківського комітету. Підсумком заходу стало анкетування «Дітей виховують 

батьки. А батьків?» 

Часто в ході таких заходів батьки вперше бачать свою дитину, яка 

танцює, розповідає вірші, граючи якусь роль. Більшість батьків це радує, 

розчулює, викликає нове бачення своєї дитини і, мабуть, нове, більш тепле до 

неї ставлення. Виникає і подяка до тих, хто працює з дитиною, а врешті-решт – 

це сприяє об'єднанню зусиль школи й батьківської громадськості. 

В.О. Сухомлинський писав: «Батьківська педагогіка – це, на мій погляд, 

педагогічна освіта батьків і матерів, освіта тих, кому завтра бути батьками й 

матерями!» За його висновками, нині немає важливішого у сфері виховання, 

ніж навчити батька і матір виховувати своїх дітей. «Без турбот про педагогічну 

культуру батьків, – зазначав він, – неможливо розв’язувати жодного завдання, 

що стосується навчання та виховання. Батьківська педагогіка, тобто, 

елементарне коло знань матері та батька про те, як істота, що народилася від 

людини, стає людиною, – це фундамент, основа всієї педагогічної теорії і 

практики» [3, с. 22]. 

Допомагає формуванню педагогічної культури батьків, встановленню 

довіри та співпраці робота родинних та шкільних клубів, батьківських 

лекторіїв, віче, «Сімейних ліцеїв». «Треба, щоб батьківський колектив 
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продовжував свою роботу і між зборами, щоб він жив таким же активним, 

творчим життям…», – лише у такому випадку, зазначав В. Сухомлинський, 

можна організувати дружний цілеспрямований батьківський колектив [3,  

с. 229]. 

Дослухаючись до думки педагога-земляка, в Туріянській ЗШ 

Новомиргородського району створено Шкільний клуб «ТатоМамаЛогія», що 

об'єднав педагогів та батьківську громадськість. Заняття клубу проводяться 2 

рази на місяць з різними групами батьків, які створюються з урахуванням 

власних побажань. Формування змісту основних питань діяльності клубу 

здійснюється на підставі анкетувань, опитувань, що проводяться на останніх у 

навчальному році батьківських класних зборах. Пропонуємо декілька важливих 

аспектів роботи шкільного клубу «ТатоМамаЛогія»: 

 Створити інформаційний банк з питань виховання дітей; методик 

профілактичної роботи серед дітей та підлітків; форм вирішення 

батьківських задач (відеофільми, журнали, методичні посібники, буклети 

тощо). 

 Батьківський серпневий орієнтир «Створення шкільної тріади – 

пріоритетний напрям діяльності сучасної школи». 

 «Відкритий простір» загальношкільної батьківської конференції «Дума 

про людину» (за книгою В. Сухомлинського). 

 Тематичні збори: «Уроки добра і людяності в спадщині  

В. Сухомлинського»; «Ми продовжуємо себе в дітях» (за творчістю  

В. Сухомлинського); «Зберегти і зміцнити здоров'я дитини»; «Як 

розвивати пам'ять дитини». 

 Вечори запитань та відповідей: «Як перевірити здібності вашої дитини»; 

«Якщо ваша дитина домагається свого хитрістю і брехнею»; «Якщо ваша 

дитина агресивна». 

 Класні збори: «В. Сухомлинський про мистецтво сімейного виховання»; 

«Слово до батьків» (обговорення статті В. Сухомлинського); «Якщо ваша 

дитина робить все навпаки»; «Режим дня. Яким повинен він бути?»; «Як 

уникнути перевантажень під час підготовки до ЗНО». 

 Тренінги батьківської компетентності: «Ми єдина родина»; «Усвідомлене 

батьківство»; «Мій характер: за і проти. Що успадкувала моя дитина?»; 

«У двері стукає Конфлікт…»; «Профілактика ВІЛ та статеві відносини 

неповнолітніх». 

 Групова діяльність «Робота над помилками…». 

 Моделювання та розробка соціальних проектів. 

 Рольова гра «Себе зрозуміти, себе змінити!». 

 Організація дозвілля «Відпочиваємо разом». 

Допомагає порозумінню та зближенню з батьками організація 

Батьківських Днів, які традиційно проводяться у другому семестрі. 

Оргкомітет складає план проведення (визначається час, місце проведення, 

форма заходу). 
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До уваги батьків запропоновано відкриті уроки. По можливості й батьки 

готують і проводять різноманітні заходи, години спілкування. Така співпраця 

сприяє:  

- інформуванню родин про успіхи і досягнення учнів; 

- проведенню профорієнтаційної роботи; 

- утвердженню позитивного іміджу батьків і вчителів у шкільному  

          просторі; 

- вихованню почуття гордості за свою родину, школу, село, Україну; 

- знайомству учнів і батьків з цікавими особистостями регіону. 

Щороку в школах області проводиться місячник родинного виховання. 

Пропонуємо загальношкільні справи, які були реалізовані під час місячника в 

школах Олександрівського району (Новоосотській, Бірківській, Підлісненській, 

Єлизаветградківській, Розумівській, Олександрівських №1, №2, №3): 

  тематичні класні години «Ой роде наш, красний», «Шануймо жінку», 

«З родини йде в життя людина»; 

  зустріч з представниками родин видатних краян; 

  організація пошукової, проектної діяльності «Генеалогічне дерево 

моєї сім'ї», «Реліквії моєї сім'ї»; 

  підготовка пошуково-дослідних робіт МАН з історії української 

родини; 

  оформлення сімейних альбомів «Родовід»; 

  радіогазета «Про що говорять професії батьків»; 

  випуск газети «Джерельце», присвяченої Дню родини; 

  виставки «Сімейний альбом», «Захоплення моєї родини»; 

  вивчення сімей учнів – проведення анкетування: «Які ви батьки?», 

«Батьки і школа», «Особливості сімейного виховання»; 

  засідання педагогічної ради з питання «Про діяльність педколективу 

на шляху реалізації творчого плану роботи школи над єдиною 

проблемою «Родинне виховання – основа формування духовності 

дитини»; 

  загальношкільне свято «Ми всі українці – єдина сім'я!» 

 А що як не спільні свята об'єднують всю родину! Тематика сімейних 

свят різноманітна: «Землю прикрашає сонце, а людину – праця», «Сімейні 

традиції», «Лагідні слова мами». Діти відчувають задоволення від спільної з 

батьками творчості, наповнюючи свої душі добром, любов'ю, фантазією, 

набувають впевненості в собі. 

Сучасне життя вимагає від педагогів, батьків, громадськості спрямувати 

всі сили на те, щоб процеси виховання, навчання, фізичного вдосконалення 

дітей були поєднані з розумовим, моральним, естетичним розвитком, що в 

комплексі сприяє формуванню особистості. Цим завданням підпорядкована 

науково-методична робота опорних закладів, що творчо впроваджують 

педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського. 

Так, засідання педагогічної ради колективу Туріянської ЗШ 

Новомиргородського району з проблеми «Спільна діяльність школи i сім'ї для 
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удосконалення виховання учнів» було проведено у формі «педагогічної 

каруселі». У період підготовчої роботи кожного педагога залучено до 

самоосвіти, активно здійснювався взаємоконтроль, самоконтроль, пошук 

конкретних шляхів вирішення проблеми. На засіданні було створено групи для 

опрацювання таких аспектів проблеми: 

1. Створення шкільної тріади – пріоритетний напрям діяльності сучасної    

    школи. 

2. Партнерство сім'ї та школи в розбудові превентивного виховного  

    школи. 

3. Шляхи підвищення педагогічної культури батьків. 

4. Роль класного керівника в організації виховної взаємодії школи з  

    батьками. 

5. Моделювання особистісно зорієнтованої педагогічної взаємодії в  

    системі «педагог – вихованець –  родина». 

          6. Удосконалення виховної системи школи спільними зусиллями  

         педколективу, батьків, громадськості. 

Результат проведення «педагогічної каруселі» – розробка програми 

«Партнерство школи, сім'ї та громадськості в ім'я творчого розвитку 

дитини». 

Аналіз педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в галузі шкільно-

сімейного виховання дає змогу стверджувати, що його ідеї і сьогодні є досить 

актуальними. Адже вся його триєдина система тісного взаємозв'язку «школа-

сім'я-дитина», яка випливає з гармонійної єдності інтересів суспільства й 

громадянина, покликана змалку виховувати найблагородніші почуття Людини і 

Громадянина. 
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А. І. Постельняк, методист центру координації діяльності  

методичних кабінетів (центрів)  та методичної роботи з  

педагогічними кадрами КОІППО імені Василя Сухомлинського 

 

ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ IДЕЙ  

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

У ШКОЛАХ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю 
Здоров’я – це та вершина, яку кожен повинен досягти сам. Завдання 

школи: допомагати кожній дитині у цій важливій, відповідальній, нелегкій 

справі. 

«Зміцнити здоров’я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина 

вступала в юність кволою і млявою, – це означає дати їй всю повноту життєвих 

радощів», – підкреслював В. О. Сухомлинський. 

Збереження і зміцнення здоров’я дітей видатний педагог сприймав як 

найважливіший аспект практичної діяльності директора школи і кожного 

вчителя. Цій проблемі він присвятив чимало наукових праць, а саме: третій 

розділ книги «Павлиська середня школа»; деякі підрозділи в книгах «Серце 

віддаю дітям», «Народження громадянина», «Проблеми виховання всебічно 

розвиненої особистості», «Сто порад учителеві»; окремі статті. 

Досліджуючи причини неуспішності і другорічництва, Василь 

Олександрович прийшов до висновку, що «у 85 процентів невстигаючих і 

відстаючих головна причина відставання, незнання, незадовільної роботи на 

уроках і вдома, другорічництва - поганий стан здоров’я, якесь захворювання чи 

нездужання» [т.4, С.125]. 

Питання зміцнення здоров’я дітей не сходили з порядку денного 

педагогічної ради Павлиської школи, постійно розглядались на заняттях 

психологічного семінару. 

Так, лише протягом 1960-1966 років обговорювались такі питання: 

-  «Здоров’я і духовне життя дитини»; 

-  «Режим праці і відпочинку»; 

- «Харчування і здоров’я дитини»; 

-  «Попередження захворювання серця»;  

-  «Слух і зір дитини»; 

- «Діти з уповільненими мислительними процесами» та ін. 

Про стан здоров’я першокласників педагогічній раді доповідав лікар.  

Діти, у яких були виявлені слабкість серцево-судинної системи, дихальних 

шляхів, порушення обміну речовин, неврози, перебували під постійним 

наглядом. 

«Ми стараємося запобігти розвиткові хвороби, зміцнити захисні сили 

організму: разом з батьками дитини ми встановлюємо для неї режим праці і 

відпочинку, режим харчування», - писав видатний педагог у книзі «Павлиська 

середня школа» [т.4, С.126]. 
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«Залежно від стану здоров’я, - вважав він, - кожна дитина потребує не 

тільки індивідуального підходу, а й цілої системи заходів, які б зберігали і 

зміцнювали здоров’я» [т.2, С.511]. 

В. О. Сухомлинським чітко окреслені основні напрямки реалізації 

оздоровчої функції школи, а саме: 

- санітарно-гігієнічні вимоги до зовнішніх умов життя і до режиму праці та 

відпочинку учнів; 

- особливості організації фізичної праці дітей як важливого засобу 

зміцнення здоров’я; 

- фізичне виховання на уроках фізичної культури і в процесі позакласної 

спортивно-масової роботи; 

- організація активного діяльного відпочинку учнів. 

Василь Олександрович запропонував  ефективні шляхи зміцнення здоров’я 

дітей, удосконалення фізичного виховання учнів (апробовані в Павлиській 

школі):  

- система бесід про людину і особливості людського організму; 

- оптимальне чергування розумової і фізичної праці («Режим фізичної і 

розумової праці та відпочинку - дуже важлива умова міцного здоров’я» [т.4, 

C.290]); 

- оздоровча спрямованість системи фізкультурних занять: уроків фізичної 

культури, ранкової зарядки, фізкультхвилинок, динамічних перерв; 

 - створення широкої мережі спортивних секцій і залучення школярів до 

активної участі в них («спорт - улюблене заняття кожного учня»); 

- спортивні ігри, змагання, спартакіади (легка атлетика, гімнастика, 

плавання, верхова їзда; катання на ковзанах і лижах, велосипеді; зимові 

розваги, побудова снігової фортеці тощо); 

- утвердження у свідомості учнів необхідності уважного і дбайливого 

ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших. Активна пропаганда і 

утвердження здорового способу життя; 

- створення позитивного психологічного мікроклімату («урок повинен 

викликати позитивні емоції» [т. 5, С.14]. 

Василь Сухомлинський створював свою педагогічну систему (дидактичну, 

виховну, управлінську) у 50-60-і роки минулого століття. 

Через півстоліття, яке минуло з того часу, ситуація із здоров’ям учнів 

значно погіршилась. 

«Трагедія полягає в тому, - зазначають науковці КДПУ імені Володимира 

Винниченка (С. Бондаренко та М. Крикуненко), – що сучасна школа 

перетворилася в інструмент, який ще дає певні знання (якість яких постійно 

погіршується), але забирає головне - здоров’я учнів та природне бажання 

кожної дитини навчатися». 

І справді, за висновками лікарів, шкільні роки зменшують кількість 

здорових дітей у 3-4 рази. Відповідно збільшується кількість хворих. 

Практично здоровими закінчують школу лише 5-7% учнів.  

Головний лікар дитячого санаторію «Жемчужина России» (м. Анапа)  
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О. О. Дубровський, зокрема, підкреслює: «Мільйони дітей за роки навчання в 

школі втрачають психічну і фізичну стабільність». 

Більшості учнів разом з випускним атестатом можна було б видавати 

довідки про хронічні хвороби. Третина випускників виходить зі школи 

«очкариками», ще більше – з шлунковими захворюваннями, з розладнаною 

нервовою системою. Дослідження також засвідчують, що половина дітей, які 

мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, схильна до негативних 

виявів поведінки. У дітей розвивається агресивність, невдоволеність, почуття 

заниженої самооцінки. Все це нерідко приводить до конфліктів з однолітками, 

вчителями, батьками і навіть з законом. Як результат, кожний п’ятий важко 

засвоює навчальний матеріал. Такі діти втричі частіше, порівняно з іншими, 

піддаються впливу наркотиків, схильні до вживання алкоголю, пропусків 

занять, бродяжництва. 

Школа погіршує здоров’я дітей. У цьому переконані батьки, лікарі, 

працівники військових комісаріатів.  

Причин такого стану чимало. І однією з них (далеко не другорядною) є 

погана організація навчально-виховного процесу, кількість і якість уроків, які 

нерідко негативно впливають на фізичне і психічне здоров’я дітей, 

породжуючи тривожний стан, перевантаження, втому, стреси, неврози. 

Виступаючи на обласній науково-практичній конференції у 1965 році з 

доповіддю «Яким бути директору середньої школи?», В. О. Сухомлинський 

значну увагу приділив питанню збереження здоров’я дітей, попередження 

перевантаження їх у процесі навчання. 

Зокрема, він наголошував:«Хотілось би сказати деяким любителям методів 

ефективного прискореного і т. ін. навчання: не грайте із здоров’ям дітей». 

Видатний педагог вважав, що за форсоване введення трирічного навчання 

в початковій школі – без серйозного підвищення педагогічної культури всіх 

учителів, без збагачення всього інтелектуального життя дитини, - нам 

доведеться розплачуватись здоров’ям дітей. 

Він наполегливо і послідовно відстоював гуманний підхід до дитини, 

активно виступаючи проти засилля авторитарної педагогіки, яка нерідко є 

причиною конфліктних ситуацій, педагогічних неврозів. 

У статті «Не бійтеся бути ласкавими!» він з тривогою писав: 

«Покрикування, нервозність, запальність подекуди стали звичними у взаєминах 

учителя з учнем» [т.5 , С.352]. 

Він був непримиренним до жорстокості, зневажливого, грубого ставлення 

до дітей, підкреслюючи, що «крик у стінах школи - це дрімуче педагогічне 

безкультур’я». 

Василь Олександрович був глибоко переконаний у тому, що вчити й 

виховувати дітей з неврозами необхідно, «застосовуючи спеціальні методи 

медичної педагогіки, розраховані на запобігання шкідливому збудженню 

різким переходом від одного емоційного стану до іншого» [т.2, С.512]. 

Вчитель, на його думку, повинен вміти бачити і розуміти «джерела 

дитячих страждань, дитячого збентеження, озлоблення, байдужості» [т.5, 
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С.457], «захистити дитину від духовної самотності» [т.5, С.302]. А «все шкільне 

життя повинно бути пройняте духом гуманності» [т.4, С.496]. 

«У школі, - підкреслював видатний педагог, - має панувати дух поваги до 

людської гідності, дух взаємного довір’я вихователів і виховуваних, дух віри в 

людину» [т.4, С.550]. 

Лише увага до кожної індивідуальності, вдумливе ставлення до 

позитивних і негативних рис, недоліків кожної дитини можуть забезпечити 

успіх у навчанні й вихованні. 

«В основі навчання повинен бути позитивний емоційний фон», – 

стверджує відомий російський дидакт І. Я. Лернер (3). За яких умов це 

можливо? Лише тоді, вважає він, коли учень як головна діюча особа навчально-

виховного процесу буде сам вибирати для себе: темп навчання; рівень 

складності; час усної відповіді; час здачі заліку і ін.  

Йдеться про відбір індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня, 

створення «ситуації успіху». 

Ігнорування цих вимог неминуче приводить до втрати у значної частини 

учнів інтересу до навчання, утвердження у їх свідомості ненависті до навчання, 

школи, вчителя. 

Від цього застерігав ще у І столітті н.е. Квінтіліан: «Більш за все 

остерігайтесь, щоб дитина не зненавиділа учіння, яке полюбити ще не мала 

можливості». 

Для того, щоб уникнути цього, бажано особливу увагу приділяти 

проблемам формування і збереження психічного здоров’я дітей шляхом 

індивідуалізації навчання і виховання. 

Кращі умови для цього створюються в школах сприяння здоров’ю, процес 

становлення і розвитку яких взяв успішний старт майже в усіх регіонах області. 

У рамках обласного етапу Всеукраїнського конкурсу були представлені 

кращі моделі закладів здоров’я різного типу: дошкільного закладу, школи І-ІІ 

ступенів, школи І-ІІІ ступенів. 

Оригінальні моделі були запропоновані, зокрема, педколективами 

Веселівської ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградського району, Петрівської ЗШ І-ІІ 

ступенів Новоукраїнського району, Добровеличківської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, 

Підлісненської ЗШ І-ІІІ ступенів Олександрівського району, Подорожненської 

ЗШ І-ІІІ ступенів Світловодського району, ЗШ І-ІІІ ступенів № 31 

м.Кіровограда, ДНЗ № 72 «Гномик» м. Кіровограда. 

Кожна із шкіл має своє творче обличчя, цікаві знахідки, особливості 

організації навчально-виховного процесу. Але всіх їх об’єднує глибоке 

розуміння актуальності й важливості даної проблеми і прагнення створити у 

своїх колективах оптимальні умови для комфортного навчання, спрямованого 

не лише на озброєння учнів певною сумою знань і практичних умінь, а й на 

збереження і зміцнення здоров’я дітей. 

Успішній реалізації оздоровчої функції школи мають ефективніше 

сприяти: 

- запровадження інтегрованого курсу «Основи здоров’я»; 
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- введення третього уроку фізичної культури; 

- створення системи заходів щодо утвердження в свідомості учнів 

необхідності дбайливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших; 

- утвердження тенденції зняття навантаження дитячої пам’яті і статичного 

навантаження м’язів. Розвантаження змісту навчання від несуттєвої інформації, 

нормативно відпрацювати руховий режим. 

Школи сприяння здоров’ю в кожному районі (місті) мають стати зразком 

для всіх навчальних закладів. А тому вони потребують особливої уваги і 

підтримки з боку відділів (управлінь) освіти, рай(міськ)методкабінетів, установ 

охорони здоров’я, місцевої влади. 

У діяльності відділів (управлінь) освіти першочерговими, на нашу думку, є 

такі завдання: 

- створення належних умов для навчання дітей і збереження їх здоров’я 

(тепло, світло, чистота, затишок, підвіз до школи, харчування та ін.); 

- гуманізація навчально-виховного процесу; 

- піднесення ефективності роботи психологічної служби; 

- організація поглиблених медичних оглядів дітей і врахування їх 

результатів у навчально-виховному процесі; 

- впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу 

«Козацький гарт», розширення мережі спортивних секцій; 

- створення умов для оздоровлення дітей влітку та ін. 

Особлива роль належить районним (міським) методичним кабінетам 

(центрам), які мають приділяти максимум уваги питанням: 

- підвищення рівня компетентності і професійної майстерності 

педагогічних кадрів з питань збереження і зміцнення здоров’я дітей, гуманізації 

навчально-виховного процесу; 

- моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження перспективного 

педагогічного досвіду роботи кращих вчителів, вихователів, класних 

керівників, педагогічних колективів. 

Плідно працює в цьому напрямку Добровеличківський РМК (завідуюча 

Климчук Н. М.). 

У системі роботи з педагогічними кадрами тут ефективно 

використовуються різні форми методичної роботи, зокрема, це: 

- психолого-педагогічний семінар «Психологічні аспекти гуманізації 

навчально-виховного процесу»; 

- семінар-практикум директорів шкіл з проблеми «Впровадження 

здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій навчання і виховання 

школярів» на базі Липнязької ЗШ І-ІІІ ступенів № 1; 

- творча група вчителів фізичної культури з вивчення і впровадження 

досвіду роботи заслуженого вчителя України С. Трилиста (м. Київ) та його 

авторської програми «Ключі здоров’я»; 

- навчання педагогічних кадрів на базі опорної Добровеличківської ЗШ І-

ІІІ ступенів № 1; 
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- творчий звіт опорної школи «Життя і здоров’я дитини: пріоритети сім’ї, 

освіти і медицини»; 

- радіоконференції «Школа і сім’я: актуальні аспекти співпраці», «Як 

зрозуміти дитину» та ін. 

РМК мають активніше пропагувати і поширювати досвід роботи кращих 

педколективів області, України, країн зарубіжжя. 

Перспективним є, зокрема, досвід роботи московських шкіл, які активно 

запроваджують методику доктора медичних наук В.Ф.Базарного, що 

передбачає: 

- зміну пози дитини через кожні 10-15 хвилин навчання в початкових 

класах (у класах парти-конторки, за якими учні працюють стоячи, через 15 

хвилин діти міняються місцями з тими, хто сидів за партами); 

- використання сенсорних тренажерів для збереження і поліпшення зору; 

- у початкових класах 5 годин фізкультури на тиждень, 3 з них - на 

лікувальну гімнастику; 

- екзамени з фізкультури у випускних класах, у програмі яких: питання 

теорії, біг, підтягування (за 30 секунд), стрибки через скакалку  (за 1 хв.). 

Використовуючи різні форми методичної роботи, слід поширювати досвід 

педколективів шкіл сприяння здоров’ю. Ці школи вже мають певні 

напрацювання, творчі знахідки. 

Діяльність Петрівської ЗШ І-ІІ ступенів Новоукраїнського району 

(директор Бажанюк В.І.) спрямована на реалізацію цільових програм 

«Здоров’я», «Інтелект», «Пізнай себе», у школі започатковано систему занять 

«Навчання і захоплення». 

У Веселівській ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградського району (директор 

Хлань В.Г.) здійснюється робота за програмами «Режим праці та відпочинку», 

«Допоможи собі сам»,   «Я і моє здоров’я», «Умій захистити себе», «Кроки до 

здоров’я», «Запрошуємо до діалогу». 

У ЗШ І-ІІІ ступенів № 31 м. Кіровограда (директор школи Тиханська Т. І.) 

– ретельно продумана програма поетапної науково-дослідної та 

експериментальної роботи Всеукраїнського рівня, розрахована на 2005-2012 

роки. 

У Гайворонській ЗШ І-ІІІ ступенів №5 (директор Поліщук В. П.) 

запроваджені паспорти «Здоров’я душі і тіла», забезпечується оздоровча 

спрямованість фізкультурних занять, проводяться тижні і місячники здоров’я та 

спорту «Збереження здоров’я на все життя», спортивні змагання «Веселі 

старти», яскраві широкомасштабні фізкультурні свята. Тут успішно реалізують 

твердження В. О. Сухомлинського «Спорт стає засобом виховання тоді, коли 

він – улюблене заняття кожного» [т.4, С.142]. 

У ДНЗ №72 «Гномик» м. Кіровограда (завідуюча С. В. Діброва) діють 

спеціалізовані групи із спортивної гімнастики, плавання, баскетболу, дзюдо, 

створена система індивідуальних занять, розроблені комплекси сюжетно-

рольових ігор, запроваджується продумана система загартовуючих засобів. 
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У дошкільних закладах №№2, 16, 25, 39, 42, 43 м. Олександрії, які 

працюють за авторською програмою М.М.Єфименка «Театр фізичного 

виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку», формується досвід 

зміцнення здоров’я вихованців, проведення ефективної профілактичної роботи. 

НМЦ (методист Г. М. Коваленко) узагальнив досвід роботи педколективу 

санаторного ДНЗ  №16 м. Олександрії з проблеми «Зміцнення здоров’я 

дошкільнят». 

З метою поширення і впровадження даного досвіду здійснюється комплекс 

методичних заходів, якими, зокрема, передбачено: 

- створення і організація роботи творчої групи і школи перспективного 

педагогічного досвіду; 

- презентація досвіду ДНЗ на засіданнях міських методичних об’єднань 

вихователів; 

- проведення семінарів-практикумів, круглих столів; 

- випуск друкованої продукції та ін. 

Відповідальна місія покладається на керівників шкіл, які мають 

забезпечити системне управління становленням і розвитком шкіл сприяння 

здоров’ю, зокрема, розробку комплексно-цільових програм; науково-методичне 

забезпечення їх реалізації, моніторинговий супровід управління, піднесення 

ефективності аналітично-корекційної діяльності. 

У полі зору керівників шкіл постійно мають бути проблеми: 

- реалізації цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров’я 

нації»; 

- викладання курсу «Основи здоров’я», уроків фізичної культури; 

- створення і функціонування спортивних секцій; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази; 

- організація спортивно-масової роботи з учнями. 

І ще про один важливий аспект збереження психічного і фізичного 

здоров’я дітей, про який писав В.О.Сухомлинський, – об’єктивну доброзичливу 

оцінку навчальних досягнень учнів. 

Варто прислухатись до мудрих порад великого педагога-гуманіста: 

«Ніколи не поспішайте з виставленням незадовільної оцінки. Ніщо так не 

пригнічує дитину як усвідомлення безперспективності». 

«Не закривайте двійкою шлях до успіху!» 

«Не ставте взагалі в початкових класах «двійок» - це канчук і палиця». 

«Допоможіть дитині добитися успіху і тільки тоді оцінюйте знання». 

«Оцінкою не можна карати за небажання вчитися, а тим паче за невміння 

вчитися». 

Активну наступальну позицію у боротьбі з шкідливими звичками дітей та 

утвердженні здорового способу життя повинні займати всі вчителі, класні 

керівники, вихователі, органи учнівського самоврядування. 

Особливу роль покликана відігравати шкільна бібліотека. 

В арсеналі її роботи ефективними можуть бути різні форми роботи, 

зокрема: 
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- книжково-ілюстративні виставки «Хочеш жити – кидай курити», 

«Небезпека Зеленого змія», «Куріння і здоров’я»; 

- усні журнали «Шкідлива звичка», «Зарядка і режим дня», «Здоровий 

спосіб життя - гарантія довголіття», «Цінуй своє здоров’я»; 

- диспут «Факти здоров’я і вибір професії», «У чому переваги здорового 

способу життя», «Складові доброго самопочуття. Які вони?»; 

- групові та індивідуальні бесіди «Шкідливі звички і як їх позбутися?», 

«Причини погіршення здоров’я»; 

- години спілкування «Ми за здоровий спосіб життя», «Молодь проти 

наркоманії, СНІДу», «Три шляхи передачі ВІЛ-інфекції», «Стиль життя і рівень 

здоров’я»; 

- огляди газетних і журнальних статей «Допоможи собі сам», «Секрети 

активного довголіття», «Не будьмо самовбивцями». 

Надійними і найбільш зацікавленими союзниками школи у вирішенні 

проблем збереження і зміцнення здоров’я дітей є батьки. 

У роботі з ними доцільними будуть: 

- запровадження спільного навчання дорослих і дітей за програмами: 

«Бути здоровим», «Спортивна сім’я»; 

- організація роботи педагогічної школи для батьків «Родинні обереги 

здоров’я дитини», навчально-тематичний план якої подано у статті «Родина і 

школа - обереги здоров’я дитини» [4, 36-40]. 

Класні керівники при плануванні роботи з батьками можуть використати 

таку проблематику: «Сімейне життя і здоров’я»; «Піклування про здоров’я - 

обов’язок кожного члена сім’ї»; «Шкідливі звички: як допомогти дитині їх 

позбутися»; «Основи здорового харчування»; «Модель здоров’я дитини» та ін. 

Варто приділяти більше уваги індивідуальній роботі з батьками, 

створенню для них міні-бібліотечок та ін. 

Одним із суттєвих аспектів даної проблеми є збереження здоров’я вчителя, 

створення умов для плідного, творчого довголіття. 

Працюючи з молодими вчителями, корисно частіше звертатись до книги 

В.О.Сухомлинського «Сто порад учителеві». 

Особливої уваги потребують підрозділи, у яких йдеться про покликання до 

педагогічної праці, здоров’я, повноту духовного життя і радість праці вчителя, 

запобігання виснаженню нервових сил педагога у процесі повсякденної 

діяльності. 

Ось лише кілька думок і порад із вищеназваної книги: «треба знати своє 

здоров’я, знати особливості своєї нервової системи й серця»; «працювати треба 

так, щоб до 60-річного віку бути здоровим, життєрадісним»; «вміння володіти 

собою, тримати себе в руках – одне з найбільш необхідних умінь, від якого 

залежить і успіх діяльності педагога, і його здоров’я»; «невміння правильно 

гальмувати щоденні й погодинні збудження, невміння володіти ситуаціями – 

ось що передусім висотує серце, виснажує нервову систему вчителя». 
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Розлад здоров’я в педагога, на думку В. О. Сухомлинського, починається з 

недоброзичливості, підозрілості, озлобленості, злорадства, які виснажують 

душу, ослаблюють нерви. 

«Якщо вам не пощастило уникнути цього, – говорив Василь 

Олександрович, – ви станете жовчною, дратівливою, похмурою істотою, праця 

перетвориться для вас у каторгу, у вас з’явиться сто виразок і сто пороків» [т.3, 

С.432]. 

Він визначає і засоби застереження від цього, стверджуючи, що «оптимізм, 

віра в людину – невичерпне джерело творчої енергії, нервових сил, здоров’я 

вихователя й вихованця» [т.3, С.431]. 

Варто прислухатись до мудрих порад видатного педагога-гуманіста: 

«Виховуйте добром»; «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця»; 

«Бережіть учителя, його здоров’я, допомагайте йому зростати професійно, 

духовно, культурно і морально, якщо бажаєте мати хорошу сучасну школу». 
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ПЕДАГОГІЧНА  СПАДЩИНА 

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЕКОЛОГІЧНОМУ 

ВИХОВАННІ МОЛОДІ 
Гострота сучасної екологічної ситуації в усьому світі і в Україні, зокрема, 

породжує чимало проблем. Одна з них – виховання молодого покоління, 

здатного гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати та 

відтворювати її багатства, психологічно готового оберігати її. Формування 

нового екологічного мислення, реалізація екологічної освіти сприятиме 

вирішенню зазначеної проблеми. 

Екологічна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче 

покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, 

допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства і кожної 

людини зокрема, виробити потребу в спілкуванні з природою та сформувати 

прагнення брати активну участь у поліпшенні довкілля. Передумовою цього є 

екологічні знання, а результатом – екологічний світогляд. 

Чудовий посібник з екологічної освіти і виховання шкільна педагогіка 

отримала завдяки В. Сухомлинському, всі його праці «написані з природи» і є 

навчальним посібником вчителю, керівнику творчого учнівського об’єднання. 

«Краса природи – це могутнє джерело енергії думки, це поштовх, що 

пробуджує і ледачу, і сонну, і інертну думку. Перед красою кожна дитина така, 

якою вона є насправді, під впливом краси вона стає такою, якою вона повинна 

бути. Коли дитина опиняється віч-на-віч з природою, коли перед нею 

відкривається світ дивних речей – дайте волю дитячим вчинкам, саме через 

вчинки ви найкраще зможете спостерігати, як сприймає навколишній світ 

кожна дитина, що вона бачить, як думає» (1, с. 45). 

В. Сухомлинський вибудував струнку педагогічну систему, зорієнтовану 

на природоохоронне навчання й виховання. Суспільне виховання, на думку 

педагога, не повинно відокремлювати дитину від навколишнього світу, а 

навпаки – зобов’язане максимально враховувати особливості її розвитку як 

природної істоти «людина була й завжди залишається дитям природи, і те, що 

ріднить її з природою, має використовуватися для її прилучення до багатств 

духовної культури» (3, с.127). 

Навчити дітей мислити такими категоріями, які б допомогли їм 

усвідомити свою природну сутність, невіддільність від природи, зрощення з 

нею, а звідси і вміння застосовувати набуті знання для подальшого її 

збереження і розвитку – основні завдання, над якими працюють педагогічні 

працівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

Кіровоградщини. В області працюють Світловодська міська, 

Новоархангельська районна станції юннатів, Гайворонське навчально-виховне 
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об’єднання «СЮТ-СЮН». Координаційним центром з питань еколого-

натуралістичної, природоохоронної та дослідницької роботи для вчителів, 

керівників гуртків, школярів та учнівської молоді є Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Його працівники спрямовують свою роботу на створення цілісної 

системи виховання засобами природи. Заняття природничого та еколого-

краєзнавчого спрямування стали невід’ємною складовою роботи творчих 

об’єднань усіх профілів. Вихованці закладу мають змогу реалізовувати свої 

пізнавально-творчі потреби, розширювати та поглиблювати знання, 

застосовувати набуті вміння і навички в практичній природоохоронній, 

просвітницькій і пошуково-дослідницькій діяльності. Атмосфера 

конструктивної творчої взаємодії навчально-виховного середовища закладу 

сприяє розвитку кожного вихованця як екологічно свідомої особистості. У 

екологічному центрі діяльність вихованців побудована так, щоб через постійні 

самостійні відкриття в природі, різноманітну навчально-творчу діяльність на 

базі природних об’єктів вони пізнали світ, його закономірності та закони. Саме 

тому в практику роботи ввійшли тематичні екскурсії в природу, заняття в 

«зеленому класі» та в «саду запахів», еколого-краєзнавчі експедиції, виставки 

малюнків, плакатів, виробів з природного матеріалу, природоохоронні акції та 

операції, пошуково-дослідницька та пропагандистська діяльність. Важливого 

значення набула співпраця з місцевими природоохоронними установами, 

місцевим краєзнавчим музеєм.  

В.О.Сухомлинський завжди підкреслював, що треба навчати учнів 

розуміти природу, піклуватися за збереження і примноження її багатств. 

Найважливіші умови виховання бережливого ставлення до природи – це 

пізнання та вивчення рідного краю, розвиток в учнів позитивних емоційних 

виявів до навколишніх об’єктів, активна практична діяльність. Пізнання та 

вивчення природи краю слід починати зі спостережень у природі. Видатний 

педагог сформував низку порад щодо організації спостережень для підвищення 

їх ефективності: спостереження мають викликати почуття радості, 

супроводжуватися короткими, емоційно насиченими розповідями про даний  

об’єкт, необхідно звернути увагу на красу навколишнього світу. 

Саме методам безпосереднього ознайомлення дітей з природою 

В.О.Сухомлинський надавав першочергового значення. «Ведіть дітей у ліс, до 

річки, на луг, – писав він, – відкрийте перед ними джерело, без якого 

неможливе повноцінне духовне життя, і ви побачите, як діти стануть 

розумними, спостережливими, кмітливими» (1, с.45). 

Дійсно, екскурсії в природу позитивно впливають на розвиток 

екологічного і естетичного мислення вихованців, формування їх світогляду, 

сприяють набуттю знань, умінь і навичок для практичного вирішення проблеми 

охорони навколишнього середовища. Під час екскурсій вихованці обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді не лише ведуть 

спостереження, а й отримують первинні знання та вміння щодо проведення 

пошуково-дослідницької роботи. Вони опановують методи проведення 
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спостережень за об’єктами та явищами природи, вчаться аналізувати, 

порівнювати, робити узагальнення та висновки. Так, виконуючи дослідницькі 

завдання, вихованці гуртків «Юні друзі природи», «Основи екологічних знань» 

знайомляться з рослинним і тваринним світом рідного краю, особливостями їх 

життя в різні пори року. Все це активізує пізнавальну діяльність вихованців, 

сприяє дослідженню вихованцями взаємозв’язків і взаємообумовленостей у 

природі, формує любов до природи рідного краю. Екскурсії в природу – це 

джерело натхнення та естетичних почуттів. Саме ця робота дає можливість 

вирішувати таке важливе завдання – навчити дітей дотримуватись норм 

поведінки в природі. 

Ознайомлення з «найпрекраснішою в світі книгою – Книгою природи» 

продовжується і в гуртках «Юні біологи», «Юні знавці лікарських рослин», 

«Юні валеологи», «Юні зоологи», «Рослини – символи України», «Екологи – 

краєзнавці», вихованці яких залучаються до активної природоохоронної та 

просвітницької діяльності. Набуті теоретичні знання вихованці закріплюють на 

практичних і експериментально-дослідницьких заняттях, навчально-дослідній 

земельній ділянці закладу.  

Своєрідною лабораторією просто неба є екологічні стежки. Така форма 

природоохоронної роботи надзвичайно ефективна. По-перше, вона проходить 

не в процесі обов’язкового заходу, приуроченого до конкретної дати, місця чи 

часу, а при безпосередньому спілкуванні з природою. По-друге, завдяки 

емоційному сприйняттю дитиною навколишнього середовища і впливу на всі 

органи чуття цілеспрямовано формується позитивна емоційна сфера, передусім 

у тих дітей, котрі до цього мало спілкувалися з природою. Ступаючи на таку 

екологічну стежку, юні відвідувачі входять до живого храму природи, 

невичерпного джерела прекрасного світу знань. 

Юннати обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді розробили маршрут екологічної стежки «Парк Перемоги». Її маршрут 

проходить через найбільш типові для нашої місцевості природні ландшафти та 

знайомить з особливостями її флори й фауни.  Екологічна стежка допомагає 

органічно сприймати єдність Природи і Людини. Безпосередній контакт з 

природою дає можливість спостерігати об’єкти і явища, бачити взаємозв’язки 

між ними, виховувати зацікавленість, розвивати системне та логічне мислення, 

формувати природо цілісний світогляд. Адже найталановитіший педагог – це 

сама природа. І завдання екологічної стежини – допомогти природі стати 

вчителем, а дітям – сприйняти її уроки. 

Подорожуючи екологічною стежкою, школярі вчаться розуміти й любити 

природу, бути небайдужими до її майбутнього. Вона дає дітям часточку добра, 

тепла, усвідомлення того, що необхідно берегти і цінувати все те, що нас 

оточує.  

Надаючи виняткового значення дослідницькому характеру навчальної 

діяльності, В. Сухомлинський вважав, що, думаючи, вивчаючи та зіставляючи, 

діти відкривають істину або ж бачать, що для її відкриття необхідні нові 

спостереження, експериментування. Важливо, щоб активне сприйняття світу 
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почалося ще в молодшому віці, а в ранню юність людина вступила вже із 

сформованими стійкими переконаннями. 

Враховуючи, що одним із пріоритетних напрямів в діяльності 

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю області є 

експериментально-дослідницький, і, наслідуючи ідеї великого педагога, 

Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді проводить щорічний конкурс екологічних проектів. У конкурсних 

роботах учні порушують актуальні проблеми механізмів впливу різних аспектів 

діяльності людини на природні системи, закономірності реакцій біологічних 

об’єктів на антропогенні впливи. Юні екологи пропонують план обґрунтованих 

дій щодо поліпшення екологічної ситуації регіону, в тому числі із залученням 

до екологічної просвіти учнівської молоді. Також у багатьох конкурсних 

роботах підбиваються підсумки екологічних експедицій з вивчення природи 

рідного краю. 

Поширенню нетрадиційних форм роботи учнівських колективів, пошуку 

та розвитку талантів та обдарувань, приверненню уваги місцевої влади, 

громадських та державних організацій до екологічних проблем регіону сприяє 

робота екологічних колективів (агітбригад). Щороку Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводить конкурс 

екологічних бригад, під час якого юні екологи з допомогою театральних дійств 

у своїх виступах висвітлюють актуальні екологічні проблеми сьогодення, 

звітують про роботу зі збереження природи, охорони довкілля, закликають 

любити і берегти природу. 

Важливим засобом формування у вихованців бережливого ставлення до 

природи, глибокої зацікавленості в її захисті є тематичні масові заходи, зокрема 

традиційні юннатівські свята та акції. Загальновідомо, що для дітей свята – це і 

яскраві враження, і спільні веселощі, і цікаві колективні творчі справи. Досвід 

практичної діяльності підтверджує, що такі заходи за участю вихованців, 

педагогів і батьківської громадськості є важливим стимулюючим фактором для 

прояву ініціативи та творчої активності дітей та педагогів, розвитку їх 

комунікативно-творчих здібностей. До традицій закладу ввійшли «Свято 

урожаю», «Свято квітів», акції «Букет – замість ялинки», «Збережемо 

первоцвіти», «Допомога птахам взимку». Крім того, вихованці закладу є 

активними учасниками всеукраїнських акцій «Зелений паросток майбутнього», 

«Майбутнє лісу в твоїх руках», «Вчимося заповідувати», «Юний дослідник», 

«Птах року», «Джміль та бджілка», «Біощит» та інші. 

Виховання працелюбності, трудової активності є неодмінною умовою 

розвитку інтелектуальних, творчих, моральних і психологічних якостей 

особистості. В. Сухомлинський був прихильником раннього залучення дітей до 

праці. Він рекомендував для цього використовувати різноманітні її види, 

«поєднуючи зусилля рук і думки». Система трудового виховання, за  

В. Сухомлинським, має ґрунтуватися на принципі поєднання навчання з 

колективною працею. Керуючись цим принципом та враховуючи ключові 

перетворення, що сьогодні відбуваються в усіх сферах суспільно-економічного 
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життя, педагогічні колективи навчальних закладів Кіровоградщини 

спрямовують свою діяльність на організацію продуктивної праці школярів 

шляхом широкого застосування існуючих і розробки нових підходів у системі 

трудового виховання та профорієнтаційної роботи. 

В.Сухомлинський зазначав, що, вивчаючи різноманітність об’єктів 

природи, необхідно пов’язати з ними відповідні види сільськогосподарської 

праці, а знання про природу поглиблювати шляхом дослідницької роботи на 

навчально-дослідній земельній ділянці. «Труд є не тільки життєвою 

необхідністю, без якої неможливе існування, а і сферою багатогранних проявів 

духовного життя, духовного багатства особистості. В труді проявляється 

найважливіший засіб самовираження, самоствердження особистості» (1, с.243). 

Відповідно до цього в загальноосвітніх та позашкільних закладах області 

організована робота на навчально-дослідних земельних ділянках, які є базою 

творчої, дослідницької та практичної роботи учнів. 

Робота на навчально-дослідних земельних ділянках розвиває у дітей 

творче та шанобливе ставлення до сільськогосподарської праці, 

спостережливість і дисциплінованість, уміння самостійно планувати і 

проводити дослідження, робити висновки, а найголовніше – готує до творчої 

праці. Школярі області під керівництвом вчителів, спеціалістів сільського 

господарства проводять досліди з рослинництва, тваринництва, овочівництва та 

квітництва, тематика яких різноманітна. Підсумки роботи на земельних 

ділянках підбиваються під час проведення «Свята врожаю». Як підкреслював 

В.Сухомлинський, «у цьому святі особливо яскраво виявляється єдність праці і 

краси». 

Широка палітра обласних та Всеукраїнських трудових акцій – «Плекаємо 

сад», «Парад квітів біля школи», «Дослідницький марафон», «Юннатівський 

зеленбуд» – сприяє розвитку здібностей та інтересів школярів. 

Науково-педагогічний та практичний доробок В.Сухомлинського, його 

ідеї щодо спілкування та взаємодії школярів з природою є актуальними для 

сучасних навчальних закладів. Багатогранність творчої спадщини видатного 

педагога глибоко вивчається в багатьох країнах світу та збагачує сучасну 

педагогічну думку. 
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В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПОЧУТТЯ 

УСПІХУ У НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Навчання – це повсякденна, достатньо складна розумова праця. У 

розумовій працездатності як здатності розвивати максимум енергії і, економно 

витрачаючи її, досягнути поставленої мети при якісному виконанні роботи, 

проявляється разом з тим і ставлення учнів до виконуваної інтелектуальної 

діяльності. Цікава захоплива робота, яка має велике значення для учня, 

підвищує інтенсивність діяльності, гальмує виникнення втоми, мобілізує 

приховані сили організму. Абсолютно протилежну дію спричиняє робота, яка 

викликає до себе негативне ставлення. Така розумова діяльність, якщо вона 

довготривала, може привести до різкого зниження працездатності, що досить 

негативно відіб'ється на продуктивності навчальної діяльності. 

Помітний, а інколи і вирішальний, вплив на успіх в засвоєнні знань 

виявляє домінуюча в учня навчально-пізнавальна мотивація. Навчальні мотиви 

пробуджують, активізують, направляють навчальну діяльність, надають їй 

особливого змісту. 

У залежності від спрямованості навчальної діяльності, від того, що саме 

пробуджує учня до навчання, як відомо, розрізняють два основних види 

навчальних мотивів: 

1. Широкі соціальні мотиви. 

2. Шкільні інтереси. 

До перших відноситься мотивація досягнень, тобто намагання одержати 

високу оцінку, успішно виконати завдання незалежно від одержаної оцінки, бо 

їм ці знання необхідні будуть в майбутній роботі і в житті взагалі. Крім того, 

сюди ще можна віднести престижні мотиви. Учні, які мають такі мотиви, 

намагаються успішно вчитися для того, щоб бути в числі кращих, виділятись 

серед ровесників. Формування такої мотивації, як правило, пов'язане з високою 

самооцінкою: у одних - адекватною, у других – завищеною. 

До другого виду мотивів, шкільних інтересів відносяться безпосередньо 

навчальні інтереси до того чи іншого предмета, до його практичної чи 
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пізнавальної грані, до нестандартних, ігрових моментів уроку,  використаної 

наочності тощо. 

Звичайно, до навчальної діяльності побуджують різні мотиви. Але один-

два мотиви серед інших домінують, вони найстійкіші, частіше всього 

проявляються і надають виконуваній діяльності певне емоційне забарвлення. 

Специфіка сформованих мотивів, їх система визначають ставлення дітей до 

навчання. Воно може бути позитивним – вищий рівень, негативним – нижчий, 

або невизначеним (при нестійких мотивах – середній рівень). 

Раннє формування шкільних інтересів, а також широких соціальних 

мотивів, в тому числі і престижних, підвищує активність навчальної діяльності 

школярів. Негативне відношення до школи, боязнь покарання негативно 

впливають на тонус навчальної діяльності. Як правило, такі мотиви 

формуються в учнів з низькою успішністю, і при корекційній роботі з ними 

дуже важливо, перш за все, вплинути на мотиваційний бік їх особистості. 

У школі учні знаходяться в умовах постійної оцінки результатів їх 

навчальної праці, особистих якостей, їх взаємостосунків з колективом тощо. 

Під впливом цього у школярів складається самооцінка результатів своєї 

діяльності, своїх можливостей, свого становища в колективі. На формування 

самооцінки впливають не лише засвоєні ззовні об'єктивні критерії оцінки, але і 

уявлення учнів про самих себе, їх вимоги, їх намагання. 

Якщо ми згадали за оцінку, повинні детальніше зупинитися на цьому 

важливому моменті, який безпосередньо торкається досліджуваної проблеми і, 

крім того, сучасна школа перейшла на нову 12-ти бальну систему оцінювання. 

В. О. Сухомлинський вважав, що ніщо так не властиве дитині, як потреба 

відчувати задоволення, радість від власної діяльності, адже вона не тільки 

дізнається про щось, засвоює матеріал, а й переживає свою працю, висловлює 

глибоко особисте ставлення до того, що їй вдається і не  

вдається [1]. 

Молодший школяр хоче добре вчитися. Він любить вчителя тому, що той 

вчить, керує, допомагає у серйозній справі - навчанні. І саме йому, як відзначав 

В. О. Сухомлинський, з безмежним довір'ям, учень несе слабкий і беззахисний 

вогник бажання добре вчитися. Його легко загасити необережним дотиком до 

дитячого серця, різким образливим словом чи байдужістю, але можна, і 

потрібно, підтримати його горіння, забезпечивши можливість у всій повноті 

пережити радість успіху. 

В. О. Сухомлинський був твердо переконаний, що найсильнішим, 

наймогутнішим стимулом, який спонукає дитину до свідомої, старанної 

розумової праці, є прояв її розумової діяльності. В одній із ста порад вчителеві 

їх автор підкреслює що, якщо ви хочете, щоб дитині хотілося добре вчитися, і 

цим вона прагнула приносити радість матері і батькові, бережіть, плекайте, 

розвивайте в неї почуття гордості трудівника. Це означає, що дитина має 

бачити, переживати свої успіхи в навчанні. Не допускайте, щоб дитина 

переживала безвихідну гіркоту відставання, якусь свою неповноцінність. 
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Оптимізм, віра дитини в свої сили – це та міцна нитка, яка пов'язує школу і 

сім'ю. [2, 97]. 

Видатний педагог оцінював розумову працю лише тоді, коли вона 

приносила дитині позитивні результати і якщо учень ще не досяг тих 

результатів, до яких він прагне в процесі праці, я йому не ставлю ніякої оцінки. 

Дитина повинна замислитися, зібратися з думками, ще раз переробити роботу. 

Це має велике виховне значення: учень неначе відкриває в собі творчі сили; бо 

бачить свій успіх, прагне працювати ще краще." [3, 218]. 

В. О. Сухомлинський вимагав серйозного ставлення до оцінки знань 

учнів. Він говорив, що оцінка корисна лише тоді, коли дитина усвідомлює 

залежність успіху від особистих зусиль, витрачених на навчання. Оцінка не 

повинна також перетворюватися в ідола, то доброго, то поблажливого, то 

караючого, жорстокого. Вона повинна стимулювати до навчання, 

винагороджувати за працелюбність. Педагог підкреслював, що "найголовніше 

заохочення і найсильніше (та не завжди дійове) покарання в педагогічній праці 

- оцінка. Це найгостріший інструмент, використання якого потребує 

величезного вміння і культури." [4, 101]. 

На думку В. О. Сухомлинського, одним із головних недоліків існуючої 

системи оцінювання й обліку знань учнів, є те, що оцінка, яку дістає учень, 

завжди відбиває результат роботи (фактичні знання) і далеко не завжди – 

процес її виконання, тобто зусилля учня, його старанність. Він вважав 

несправедливим оцінювати тільки кінцевий результат навчання, ігноруючи 

ступінь старанності ретельності учня. Адже не в усіх учнів однакові здібності. 

Один учень сприймає і осмислює швидко, запам'ятовує міцно й надовго, інший 

– сприймає повільно, пам'ять зберігає знання недовго. Для одного "п'ятірка" – 

показник успіху, а для іншого і "трійка – велике досягнення. Якщо оцінюється 

тільки результат навчання, то цим самим недооцінюються зусилля слабких 

учнів, що зменшує їх віру у свої сили. Безумовно, це не означає, що оцінка 

знань учня завжди повинна ставитись в залежність від того, скільки він доклав 

зусиль. Оцінка відбиває фактичний рівень знань, але вчитель, вважав  

В. О. Сухомлинський, повинен знайти спосіб, щоб належним чином оцінити 

також зусилля кожного учня [5, 47]. 

Кожний успіх дитини має бути відзначений, для чого в арсеналі вчителя є 

різні засоби, і один з найдійовіших – доброзичливе слово. А от до невдач слід 

ставитись дуже обережно. Василь Олександрович був твердо переконаний, що 

не можна виставляти незадовільні оцінки, якщо учень не зміг через ті чи інші 

причини опанувати знання. Адже це підриває віру дитини в свої розумові сили 

й інтелектуальні можливості, пригнічує морально. "Справжня педагогічна 

мудрість, – наголошував він, – полягає в тому, щоб, постійно спонукаючи 

дитину бажанням бути хорошою, ніколи не ставити їй "двійки" [6, 42]. 

Досвідчені вчителі так і роблять: якщо учень ще не зміг впоратися з роботою, 

не ставлять йому ніякої оцінки. Перед дитиною ніколи не закривається шлях до 

успіху. Саме тому у Павлиській школі протягом усіх років навчання дітей у 

початкових класах не ставили їм незадовільних оцінок – ні за письмові роботи, 
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ні за усні відповіді. Крім того дотримуючись правила що до того часу, поки 

дитина не навчилася задовільно виконувати ту чи іншу роботу, їй не ставлять 

ніякої оцінки. І дитина, яку підганяє бажання бути хорошою, напружує всі свої 

сили, щоб виконати завдання. Вона, маленька людина, збираючись із силами, – 

а сили ці в дитячій душі невичерпні – піднімається на одну сходинку вище. 

Вона несе з школи радість. Вона бачить у щасливому сні своє піднесення, а не 

встає крадькома, щоб витерти у щоденнику оцінку. Не одну дитину ми 

врятували від приниження і навіть падіння тим, що не ставили їй "двійки" і не 

застосовували ніяких "сильних" засобів впливу." [2, 97]. 

На думку Василя Олександровича, життєвий шлях від дитинства до 

підліткового періоду, повинен бути шляхом радості і бадьорості. Якщо 

нормальна дитина в жодному з предметів не досягла успіхів, якщо в неї немає 

улюбленого предмета, значить школа несправжня. 

Звертаючись до вчителів початкових класів, вчений наголошував на тому, 

що педагог повинен берегти дитячий вогник допитливості, жадоби до знань. 

Єдиним джерелом, яке живить цей вогник, є радість успіху в праці, почуття 

гордості трудівника. Винагороджуйте кожний успіх, кожне подолання 

труднощів заслуженою оцінкою, та не зловживайте оцінками. Не забувайте, що 

грунт, на якому будується ваша педагогічна майстерність, – в самій дитині, в її 

ставленні до знань і до вас, учителю. Це – бажання вчитися, натхнення, 

готовність до подолання труднощів. Дбайливо збагачуйте цей грунт, без нього 

немає школив [1, 220]. 

На думку В. О. Сухомлинського, радість успіху – це могутня емоційна 

сила, від якої залежить бажання дитини бути хорошою,  турбота про те, щоб ця 

внутрішня сила дитини ніколи не вичерпувалась, а без успіху у навчанні не 

народиться ні інтерес до навчання, ні сили для перемоги над труднощами. Бо не 

може бути творчою праця, "...що завдає постійних прикрощів, змушує 

страждати."  [9, 110]. Основним керуючим гаслом у всій діяльності видатного 

педагога були слова: "Є успіх – є й бажання вчитись, а успіх є життєдайним 

повітрям для слабенького вогника прагнення до знань, єдиним джерелом 

внутрішні сил дитини, які породжують енергію для подолання  

труднощів." [8, 73]. 

Особливу увагу В. О. Сухомлинський звертав на шляхи формування 

почуття успіху, розглядав будь-яке питання навчально-виховного процесу з 

точки зору філософії, любові, мудрості, поваги до особистості дитини, дитячої 

душі, переливаючи в неї мудрі думки, світлі почуття, добру волю, гарні емоції, 

плекав сад істинної духовності і високої етико-естетичної краси думки і слова. 

В. О. Сухомлинський протягом всієї педагогічної діяльності розробляв 

принципи і методи навчання і виховання. Він дійшов висновку, що метою 

виховання є людина – її всебічний розвиток, ясний розум, високі ідеали, чисте, 

благородне серце. Можна сміливо сказати, що він заклав фундамент для 

розвитку нового напрямку освіти, зорієнтованого на особистість, на 

формування успіху, тобто створення школи радості. Він виробив своєрідну 
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систему вимог, що мають бути поставлені до вчителя, якому випало на долю 

працювати в світі дитинства. Отже, вчитель зобов'язаний: 

1. Любити дитину (одна з найважливіших умов). 

2. Поважати дитину, бачити в кожній дитині особистість. 

3. Вірити в дитину, в її неповторність. 

4. Знати дитину. 

5. Розуміти дитину (вміти дивитися на світ очима дитини). 

6. Бережливо ставитися до природи дитини (духовний світ кожної 

дитини неповторний). 

7. Берегти і розвивати почуття власної гідності дитини. 

8. Бути розумно вимогливим. 

9. Стати товаришем для дитини (учень має стати суб'єктом 

виховання, тобто до нього слід ставитися як до рівного собі). 

10. Сприяти розвитку дитини, її самореалізації. 

11. Домагатися того, щоб учень бачив, відчував свій успіх у навчанні. 

12. Щоб була повага до результатів роботи учнів, щоб учні, 

працюючи, обов'язково рухались вперед. 

13. Розвивати в дітях впевненість у своїх силах, через заохочення і 

справедливу оцінку. 

14. Крок за кроком розвивати дитячу самостійну діяльність, 

ініціативність [3]. 

Для того, щоб дітям було цікаво вчитися, зовсім не обов'язково робити 

кожен урок особливим, не потрібно розважати учнів і вигадувати щось 

незвичайне. Секрет тут полягає насамперед в успіхах, у відчутті ними 

зростання, руху, досягнення недосяжного. Виходить, щоб діти добре вчилися 

потрібно, щоб вони... добре вчилися? Парадокс. Цей парадокс і ввійшов в 

історію педагогіки як "парадокс Сухомлинського." Василь Олександрович 

вважав, що діти стають лінивими в самій школі від того, що їх з перших класів 

у більшості випадків не вчили любити шкільну працю і не дали відчути радість 

успіху у навчанні. 

Що ж значить "вчитися по-Сухомлинському?" 

Уроки мислення серед природи. 

Уроки думки. 

Значна кількість дітей не вміють думати, не знають радості пробудження 

думки. Потрібне насамперед "емоційне пробудження розуму". А цього можна 

досягти, коли повести клас у поле, в ліс і задавати дітям тисячу запитань 

"Чому?" і там чекати відповідей. Без такої підготовки, без того, щоб діти не 

задумувались над явищами природи, починати вчити дітей у класі неможливо. 

Творчість. 

Праця розуму, пробудження думки неможливе без дитячої творчості. 

Діти у Сухомлинського починали складати казки ще до того, як навчилися 

писати. А вже з першого класу писали невеликі твори і складали тематичні 

задачі. 
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Домашні завдання. 

Чим більше вільного часу для занять у гуртках, для занять улюбленим 

предметом, для читання книг – словом, для загального розвитку, тим швидше 

учень справляється з уроками. А чим більше він сидить над уроками, тим 

менше в нього вільного часу, тим більше йому сидіти доводиться. Час, 

необхідний для занять вдома, обернено-пропорційний вільному часу учня. 

Інтелектуальний фон. 

Інтерес до навчання, загальний розвиток учня не можливий, якщо в класі 

немає багатого інтелектуального фону – постійного обміну знаннями, 

загального потягу до знань, цікавих і змістовних розмов між учнями. Цей 

інтелектуальний фон і допомагає обходитися без "зубріння". 

Оцінка. 

Оцінка, вважав Василь Сухомлинський, повинна приносити радість, 

означати успіх. Не можна ловити учнів на незнанні, потрібно добиватися, щоб 

вони пізнавали, розуміли, виконували завдання, і лише тоді ставити, оцінку. 

Оцінка не повинна бути покаранням, засобом присилування і приниження, 

погрозою. Оцінка повинна говорити про успіх. Тому і трійка – непогана оцінка 

і повинна говорити про велику роботу учня, який учора ще не міг відповісти на 

трійку. 

Захоплення. 

У кожного учня повинен бути свій улюблений предмет, в якому він 

переважає всіх інших учнів свого класу. Це і створює інтелектуальний фон 

класу, розвиває цікавість до знань, підтримує таланти. 

Проблемне навчання. 

Новий матеріал у школі В. О. Сухомлинського задавався як проблема, 

яку учні разом з учителем повинні були вирішити. 

Сухомлинський же вчить бачити це невідоме, незвідане, йти вперед, 

вчить вчитися... 

Дитяча любов до знань проявляється в безмежних запитаннях, які є 

джерелом її пізнавального і творчого розвитку. Побачити проблему і 

сформулювати її в запитаннях буває інколи важче, ніж вирішити. Для того, щоб 

навчити дитину мислити, необхідно розвивати вміння правильно ставити 

запитання. У розвивальному навчанні цьому приділяється значна увага. 

Вчитель повинен сформувати учня, спроможного навчатися. Для такого учня 

кожне нове завдання виступає як задача з неповними даними. "Це мені відомо, 

а це невідомо. Ось що мені не вистачає для вирішення задачі" – так виглядає 

відповідь на питання "як мислити?", "чому навчитись?". 

Почуття успіху в навчанні – річ відносна, бо для одного показником 

успіхів є 12 балів, а для іншого і 6 балів – велике досягнення. Уміння правильно 

визначити на що здатний кожен учень у даний момент, як розвинути його 

розумові здібності в подальшому – це, на думку Сухомлинського, і є 

надзвичайно важлива складова частина педагогічної мудрості. 

Вчений-педагог був глибоко переконаний у невичерпності пізнавальних 

можливостей школяра, допитливості розуму, у прагненні до знань. Навчання 
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слід будувати на цьому оптимізмі, врахувавши закономірності посередництва 

не тільки між силами учня й навчальним матеріалом, а й між його 

можливостями і соціальною ситуацією розвитку в даний час, дарувати дітям 

радість успіху, берегти від болісних прикростей і невпевненості в собі [10]. 

Час змінює всіх і все, залишивши лише незмінними давні істини. Школа, 

як багато століть тому, повинна навчати і виховувати. Початкова школа 

закладає фундамент всього процесу навчання, а тому суспільні зміни 

торкаються її в першу чергу. 

У початкових класах міняються пріоритети цілей навчання: на перший 

план висувається його розвивальна функція, культ активності, самостійності, 

нестандартності мислення, який забезпечує розвиток інтересу дитини до школи, 

що, в свою чергу, тягне за собою формування успіху. Початкова школа має 

навчити дітей вчитися, прищепити інтерес до знань, прагнення самостійно 

збагачуватись ними, одержувати задоволення від пізнання. 

Отже, лише тоді, коли дитина цікавиться матеріалом, у неї виникає 

бажання дізнатися про нього більше. Ефективне навчання неможливе без 

пошуків шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Адже діти повинні не 

тільки засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, 

виявляти взаємозв'язок між поняттями, міркувати, вміти ефективно 

застосовувати знання на практиці [10].  
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В. Ф. Деркач, директор Павлиської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського  

Онуфріївського району Кіровоградської області 

 

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ 

НА ОСНОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ 

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
В. О. Сухомлинський велику увагу приділяв формуванню мовної 

культури учнів. Переконливим доказом цього є аналіз протоколів педагогічної 

ради школи. На обговорення колег виносилися такі теми: «Про дотримання 

єдиного мовного режиму», «Про поліпшення грамотності учнів», «Слово як 

засіб творчості на уроках», «Орфографічний режим у школі», «Про рівень знань 

учнів з мови та перевірку учнівських зошитів», «Про заходи щодо покращення 

грамотності учнів з мови і знань з літератури», «Про хід перебудови 

викладання мови». 

Розкриваючи на засіданні педагогічної ради 3 грудня 1952 року тему 

«Про заходи по покращенню грамотності учнів з мови і знань з літератури»,  

В. О. Сухомлинський зазначав, що робота вчителів мови та літератури є 

найвідповідальнішою ділянкою, бо від успішності учнів з мови залежить 

успішність їх з інших предметів. Він радив вчителям особливу увагу звернути 

на додаткові вправи із списування. Це, на його глибоке переконання, сприяє 

підвищенню грамотності учнів.  

Виступаючи на засіданні педради школи з доповіддю «Педагогічна 

культура уроку і якість знань учнів» (28 грудня 1966 року), Василь 

Олександрович, звертаючись до колег, сказав: «Дуже вражає наша байдужість 

до власної мови. Мова – це наш найголовніший інструмент в роботі. Ми маємо 

справу з мисленням учня. І коли у вчителя мова примітивна, учням важко 

сприймати те, що говорить учитель. Слово вчителя – найголовніший 

інструмент у його роботі, і цим інструментом він мусить володіти досконало». 

Виступаючи на засіданні педагогічної ради школи в обговоренні доповіді 

«Про дотримання єдиного мовного режиму», видатний педагог знову 

наголосив, що найголовніше – це культура мови самого вчителя, і визначив 

основні вимоги до неї: ясність, чіткість, визначеність і послідовність. 

Аналізуючи стан навчально-виховної роботи за 1962-1963 н.р. та 

визначаючи завдання на новий, директор школи вказав на те, що вчителі 

початкових класів повинні звернути особливу увагу на засвоєння 

орфографічного мінімуму. Їх основне завдання полягає в тому, щоб на основі 

спостережень над оточуючою природою і життям, на основі уміння читати й 

писати  навчити дітей змістовно й грамотно викладати свої думки як усно, так і 

письмово. 

Велику роботу проводив педколектив по ретельному відбору 

старшокласників на навчання в педагогічні ВНЗ. Яскравим свідченням цього є 
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протокол засідання педради від 25 червня 1963 року. Сім кращих випускників 

школи отримали характеристики-рекомендації для вступу на філологічний 

факультет. Василь Олександрович особливо турбувався про те, щоб філологами 

ставали ті, хто має «велике чуття до мови», хто любить рідне слово.  

Пригадує вчитель початкових класів К. М. Жаленко: «Коли в 1967 році 

я сказала В. О. Сухомлинському, що готуюся вступати в Кіровоградський 

педінститут на факультет педагогіки і методики початкового навчання, він 

дуже зрадів. А через хвилину-дві сказав: «Ви б краще вступали на філологічний 

факультет. Ми дамо вам години мови». Я пообіцяла подумати. Тричі потім він 

запрошував мене до кабінету і вмовляв, щоб я вступала на філологічний…» 

Видатний педагог був глибоко переконаний в тому, що при всій 

різноманітності діяльності керівника школи відвідування й аналіз уроків 

повинні бути на першому місці. Він глибоко вивчав роботу своїх колег. З цією 

метою систематично відвідував і глибоко аналізував уроки кожного вчителя. 

Пригадує вчитель початкових класів М. М. Верховиніна: «Василь 

Олександрович за день встигав побувати в кількох учителів на уроках, провести 

з ними бесіду, порадити відповідну методичну літературу. Особливо велику 

увагу приділяв зростанню педагогічної майстерності вчителів…» 

Крім періодичного відвідування, велике місце в його роботі займало 

вивчення та аналіз системи уроків, тобто ряду уроків в межах закінченої теми. 

Це давало йому можливість визначити ефективність і дієвість своїх 

рекомендацій. 

Відвідавши систему уроків української мови в 5 класі, в травні  

1969 року у висновках Василь Олександрович записав:  

- Треба домагатися того, щоб діти писали думаючи і думали пишучи. 

Велика біда в тому, що окремі учні пишуть не думаючи. Саме в напруженні 

думки й полягає активність роботи. 

- Учителю треба менше самому говорити на уроці, думати і говорити 

повинні учні. Не можна за них думати і виконувати роботу. 

- Від того, як пригадав учень те, що треба було пригадати, залежить 

розвиток думки. Треба створювати такі умови, щоб учень якнайбільше 

пригадував те, що він колись запам’ятав. 

- Необхідно застосовувати такі прийоми й методи навчання, щоб учні 

більше працювали самостійно, щоб думав і досягав успіху кожний. 

- Слід продумати лексичний і фразеологічний мінімум, який мусить 

бути основою для збагачення мови. На кожному уроці мови треба записувати  

2-3 фразеологічні звороти, які б збагачували мову учнів, вчили їх висловлювати 

тонкі відтінки думки. 

- Якнайменше треба допускати списування з дошки. 

Вивчивши систему уроків читання в 3 класі, в листопаді 1968 року 

видатний педагог розробив такі рекомендації вчителю: 

- Готуючись до уроків читання, слід виписувати на дошці слова, які 

необхідно ввести в активний словниковий запас учнів, тому, що одне з 

найголовніших завдань читання – збагачення активного словникового запасу. 
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- Не можна допускати того, щоб учень хоч один день нічого не читав. 

- На кожному уроці слід записувати в словники обов’язкові для 

заучування слова. 

- Треба більше пробуджувати в дітей образне, художнє мислення. У 

художньому образі найвиразніше розкривається емоційне забарвлення слова. 

Треба вчити дітей художньо мислити.  

А після ознайомлення з системою уроків літератури у 8-х класах  

Василь Олександрович наголосив на тому, що на уроках повинен звучати перш 

за все художній твір. Про твір треба говорити текстом самого твору. Тому 

основним посібником на уроці повинен бути твір письменника. 

Учителеві видатний педагог переконливо радив встановити контроль за 

тим, які твори читають учні. «Від того, як вони читатимуть найкращі твори 

художньої літератури, – наголошував він, – залежить їх загальний розвиток, їх 

уподобання і смаки». Застерігав вчителів літератури і від захоплення тільки 

смисловою стороною художнього твору, особливу увагу радив звертати на 

вивчення художніх особливостей. 

Вчителі, як і радив видатний педагог, ходили з учнями на околицю 

селища, в сад, до річки, на луки, в ліс. Це створювало сприятливі умови для 

виникнення образів, запалювало вогник дитячої думки. Вони писали не тільки 

прозу, а й поезію, складали оповідання та казки. 

Відомий поет Віктор Терен, народний депутат України, випускник 

Павлиської школи 1951 року, пригадує: «Мені випало щастя вчитися у  

В. О. Сухомлинського. Це була людина високого поетичного дару. І це не лише 

тому, що він писав і друкував вірші. Усе, до чого торкалися його руки, його 

серце, світилося поезією. Павлиська школа була при ньому світлицею серця, 

світлицею слова». Його думку поділяє і директор Оренбурзького науково-

освітнього центру Уральського відділення РАО, професор В. Г. Риндак, автор 

багатьох монографій, навчальних посібників та поетичних збірок. Валентина 

Григорівна з радістю розповідає, пригадуючи до найдрібніших деталей, яку 

увагу приділяв видатний педагог розвиткові творчих здібностей учнів, як 

запалював вогник поетичного натхнення в кожному дитячому серці. Він був 

глибоко переконаний: «Кожна дитина за своєю природою поет, але щоб у ній 

заграла поетична струна, щоб відкрилось джерельце творчості, її треба вчити 

спостерігати». І вчив… Вчив дітей любити навколишній світ, вчив їх 

спостерігати за живою і неживою природою, вміло прищеплював їм любов до 

поезії.  

Старанно і наполегливо передавав він свій  щедрий дар, своє вміння 

вчити дітей поетичній творчості своїм колегам, які сьогодні успішно 

продовжують справу свого Учителя. Вчитель української мови та літератури  

Л. В. Марченко вміло організовує роботу літературного гуртка «Проба пера», 

тематика занять якого найрізноманітніша. Готуючись до першого в цьому році 

заняття гуртка з теми «Мій рідний край», діти виконали ряд завдань, серед яких 

була і робота з незакінченими реченнями, і створення художніх замальовок на 
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основі асоціацій з певним предметом за ключовим словом. Так і з’явилися 

рядки поезії «Мій Павлиш»: 

Де стигне у полях зерно, 

Де тихо хлюпотить ставок, 

Як у вінку моє село –  

Зробила я тут перший крок. 

Та тільки тут, у Павлиші, 

Такий політ моїй душі. 

Та тільки тут така краса 

І так синіють небеса. 

Напередодні заняття гуртка з теми «Мереживо осінніх барв» 

старшокласники пройшлися садом Матері, відчуваючи тихий шелест листя під 

ногами, милувалися різнокольоровими листочками, що кружляли у 

прощальному танку, відчули чарівний подих золотої осені, яка залишила 

яскраво-червоні кетяги калини та горобини. І після цього на папір лягли чудові 

рядки: 

Сад приспала осінь, мов малу дитину, 

Одягла в червоне у саду калину,  

Вже давно достигли яблука на вітах, 

Падають, мов зорі, у осінні квіти. 

Вірш «Мій Павлиш» І. Єрьоміної та «Плакала травинка» К. Кривошеї 

покладені на музику вчителем М. Г. Богдановим і звучать у їх виконанні на 

заняттях гуртка. 

Відбуваються цікаві зустрічі гуртківців з місцевими поетами. 

Ольга Василівна Копійка цікаво розповідала дітям про свою творчість, 

запропонувала послухати власні поезії, присвячені Онуфріївському краю. 

Приємно було почути дітям із уст поетеси хороші відгуки про їхні вірші. 

Гуртківці укладають власні збірочки поезій. А вірші Н. Мокрих, Р. Шевченка, 

М. Щербини, І. Єрьоміної друкувалися у газетах «Казковий вечір», «Народне 

слово», «Долоньки», «Сільські вісті». Надсилали діти свої доробки і в ліцей 

іноземних мов м. Луганська. 

У всебічному розвитку особистості важливою є участь учнів у написанні 

різноманітних творчих робіт: творів-перевтілень «Я – людяність», «Я – 

милосердя», «Я – краплинка роси», творів асоціативного характеру, творів-

роздумів. «Складання творів, – говорив В. Сухомлинський, – це 

загальнопедагогічна проблема, від розв’язання якої залежить розумовий 

розвиток дітей, багатство їхнього духовного життя». Дитяче мислення схильне 

до творчості, треба тільки виробити в дитині прагнення до цього. 

Творчість нашого земляка – невичерпна скарбниця мудрості. Тому 

вчителі української мови та літератури уклали збірки текстів для навчального 

аудіювання. Для учнів середніх класів пропонуються оповідання з книг «Чиста 

криниця», «Вічна тополя», для учнів старших класів – його роздуми про 

фізичну культуру, трудове виховання, розумову працю.  
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Заслужений учитель України Р. М. Гришина, яка розпочинала свій 

педагогічний шлях під безпосереднім керівництвом В.О.Сухомлинського, 

використовує його твори і як дидактичний матеріал. Робота над змістом, 

структурою, мовним оформленням цих текстів дає їй змогу вивчати конкретні 

мовні явища, розвивати словесну творчість учнів. Часто на текстах видатного 

педагога будує систему вправ, використовуючи їх для лексико-граматичного 

аналізу. Такі вправи, завдання, тексти активізують творчу думку школярів, 

розвивають логічне мислення.  

Для того, щоб навчити дітей словесній творчості, Раїса Микитівна, як і 

вчив наставник, сама пише зразки творів-мініатюр, наочно показуючи учням, як 

треба користуватися художнім словом, добираючи такі слова й вирази, які 

вирізняються серед інших своєю поетичністю, самостійним забарвленням, 

несуть у собі багатогранні відтінки думок й почуттів. 

Учений вимагав від учителів-словесників творчо працювати над 

поповненням словникового запасу школярів. Пам’ятаючи про це, вчителька 

наполегливо радить своїм вихованцям вести зошити «Краса рідного слова», в 

які вони записують найкращі уривки з віршів, прозових творів, вислови 

відомих  людей. Рекомендує вивчати їх напам’ять. Така робота привчає учнів 

краще відчувати тонкощі рідного слова, збагачує їх словниковий запас, 

викликає інтерес до навчання, допомагає успішно виконувати творче завдання 

під час зовнішнього незалежного оцінювання. 

Учителі мови вчать учнів працювати з архівними матеріалами, які 

зберігаються в педагогічно-меморіальному музеї В. О. Сухомлинського. 

Переконливим доказом цього є урок «Великі постаті України: Тарас Шевченко 

та Василь Сухомлинський», розроблений М. С. Скорик та науковим 

співробітником музею В. Ф. Рожепою. Старшокласники під керівництвом 

учителя тривалий час досліджували цю незвичайну і досить непросту тему. 

Вони вивчали статті видатного педагога, його вірші, книги протоколів 

педагогічних рад. Діти були вражені тим, що люди, які жили в різні епохи, були 

свідками різних історичних подій, проте мали схожі погляди на життя, подібні 

почуття до людей. У ході дослідження учні переконалися у тому, що 

літературна спадщина геніального поета глибоко ввійшла в життя  

В. О. Сухомлинського, відіграла велику роль в його педагогічній діяльності. 

Ще школярем він почав писати вірші. А коли закінчував педінститут в 

«Більшовику Полтавщини» була надрукована його поезія «Син». Свої поетичні 

спроби педагог оцінював досить скромно. Про них він говорив: «…не так, як 

хотілося б». 

За словами дослідників цієї сторінки творчості педагога, його проза – це 

сплав поезії і мудрості, тонкого відчуття слова і високої художньої 

майстерності. 

Учні познайомилися з уривком з книги Б. Тартаковського «Повість про 

вчителя Сухомлинського», який повів їх у світ захоплень малого Василька, з 

подивом довідалися про те, як непросто було йому зібрати 25 копійок, щоб 

купити в книгарні «Кобзар». Та вже коли мрія стала дійсністю, ця поетична 
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збірка все життя залишалася з ним, в його серці, в його душі. Василя 

Олександровича зачаровували описи природи рідного краю у творах поета, бо й 

сам поділяв любов Шевченка до України, до її чудової природи. Діти читають 

спогади Г.І. Сухомлинської, в яких вона згадує про листи, які надсилав їй 

Василь Олександрович, працюючи директором школи в Удмуртії. «В його 

листах відчувалась велика любов до рідного краю. Він описував Україну, її 

широкі, безкраї степи, білі хати, які потопали в зелені вишневих садів, таємничі 

кургани – свідки сивої давнини…» «Коли б ти знала, – писав він, – як мене 

вабить Україна. Часто сняться мені рідні місця». 

В обласній газеті «Кіровоградська правда» за 3 квітня 1951 року діти 

знайшли вірш В.О.Сухомлинського «Щаслива цвіте Україна». В ньому автор 

виявляє свою безмежну любов до України та її великого генія Т.Г.Шевченка: 

Стоїть над Дніпром невмирущий 

Поет український – бунтар 

Увічнений в бронзі, граніті 

І в серці народнім Кобзар. 

Зацікавили юних дослідників і спогади Героя Соціалістичної Праці  

І. Г. Ткаченка, щирого друга і палкого шанувальника педагогічного таланту 

нашого великого Учителя. Іван Гурович писав: «Жовтень 1959 року. До Києва 

з’їжджаються делегати ІІ з’їзду вчителів України. Вечір першого дня приїзду я 

провів з В.О.Сухомлинським. Ранок зустріли біля пам’ятника Т.Г.Шевченку. 

Першим мовив Василь Олександрович: «Світає, край неба палає…» Постояли в 

задумі біля пам’ятника і ніби почули від Тараса напуття: «Учітеся, брати мої, 

думайте, читайте…» 

Питання про причину мовної бідності дуже хвилювало  

В. О. Сухомлинського, хоч відповідь він добре знав. Причина в тому, що учні, 

на жаль, мало читають. Серед багатьох висловів про книгу видатний педагог 

найчастіше цитував Т. Г. Шевченка: «Книги для мене необхідні, як хліб 

насущний». Цьому він вчив своїх учнів, цього вимагав і від педагогічних 

працівників. «Ми з вами, – наголошував він, – сини і дочки українського 

народу, який має свою славну й прекрасну історію, свою співучу й чудову 

мову. Рідну мову треба берегти й свято шанувати, пам’ятаючи при  цьому слова 

великого Тараса: «І чужому научайтесь і свого не цурайтесь».  

«Я глибоко люблю і шаную російську мову…, вона для мене такий же 

коштовний скарб, як і українська. Але щастя цього великого духовного 

спілкування було б для мене недоступним, якби в мене не було рідної мови – 

української – і якби з молоком матері, її колисковими піснями, із словом рідної 

мови не ввійшла до мого серця ні з чим незрівнянна любов до Вітчизни, до її 

степів і гір, лісів і рік, до її людей», – читають діти в статті «Слово рідної 

мови».  

Гортаючи протоколи засідань педагогічної ради  школи 50-х-60-х років, 

юні дослідники дізналися про те, як багато проводилося в школі виховних 

заходів з метою вивчення і поширення невичерпно багатої літературної 

спадщини Кобзаря. 
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Назву лише деякі з них: 

- Класні та загальношкільні конкурси читців поезії Т.Г.Шевченка. 

- Конкурси на кращий учнівський твір, присвячений життю і 

літературній творчості поета. 

- Вечори культури на «десятихатках» «Шанує Тараса вкраїнська 

родина». 

- Заняття літературного гуртка «Орлиний дух Шевченкового слова», 

випуск тематичних стінних газет, виставка дитячих малюнків до 

творів Кобзаря, розучування та виконання пісень на слова Т. 

Шевченка. 

- Вишивання ілюстрацій до творів Кобзаря на заняттях гуртка «Умілі 

руки». 

- Розповсюдження серед населення творів Т. Г. Шевченка. 

Дослідивши цю проблему, учні переконалися в тому, що багата 

спадщина українського поета та багатогранна педагогіка В. О. Сухомлинського 

мають невичерпний виховний потенціал. 

Високий клімат мовної культури сприяє вихованню в учнів інтересу до 

рідної мови, розвиває їх розумові здібності, сприяє оптимізації мовної 

підготовки дітей у школі. 

Так протягом останніх трьох років учні О. Россочинська, А. Пироженко, 

О. Русенко були переможцями ІІ туру Міжнародного конкурсу юних знавців 

української мови імені Петра Яцика, А. Ненашева у своїй віковій категорії 

виборола ІІІ місце у ІІІ етапі цього конкурсу. Випускниця школи 2009 року  

Р. Супрунюк стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Великі українці 

нашого краю», який проходив у м. Львові. Твір В. Марченка «Батько в моєму 

житті» був визнаний кращим в районному конкурсі. Найкращий в районі відгук 

на прочитану книгу серед учнів 4-5 класів підготував М. Кравченко,  

А. Ковтонюк зайняла призове місце в районному конкурсі «Людина і ліс».  
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В. І. Хрипун, старший викладач  

кафедри освітнього менеджменту  

та педагогічних інновацій ЧОІПОПП 

 

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ І  

УЧНІВ У СВІТЛІ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Нехай мудрість Василя Олександровича стане  

законом для нашого педагогічного життя. 

Шалва Амонашвілі 

Аналіз життєвого і професійного шляху видатного українського педагога 

В.О. Сухомлинського дозволяє стверджувати, що духовний розвиток і учня, і 

вчителя в умовах школи завжди були у центрі уваги великого гуманіста. Ми 

вважаємо, що духовність особистості – це, насамперед, відповідальність за 

власне життя. Людина ХХІ століття має осягнути відповідальність не лише за 

своє життя (життєвий шлях), а й відповідально ставитися до свого впливу на 

інших людей, навколишній світ, власне і суспільне майбутнє тощо. Саме тому, 

ідеї Василя Олександровича щодо моральності, духовності, гуманності, 

виховання не втрачають своєї актуальності у наш час. 

Духовний розвиток особистості в авторській навчально-виховній системі 

В.О. Сухомлинського базувався на реалізації гуманістичних засад у 

педагогічному процесі школи. Система морального виховання, яку запровадив 

видатний педагог, дозволяла формувати відповідальне ставлення дітей як до 

себе, так і до навколишнього світу. Маленька дитина – духовно багата, проте 

скарби духовності необхідно відкрити у процесі виховання, вважав 

Сухомлинський. Духовність дитини, на його думку, виявляється із перших 

кроків свідомого життя. Вже у дошкільному та молодшому шкільному віці, 

розкриваючи дітям загальнолюдські форми взаємин, знайомлячи їх із 

загальнолюдськими універсальними цінностями, велику увагу В.О. 

Сухомлинський приділяв емоційному розвитку дитини. Саме через емоційний 

світ дитини педагог формував особистість. Він писав: «На перше місце у 

практиці нашої виховної роботи ставляться вчинки, в яких виявляється 

гуманне, людяне ставлення дитини до інших людей. Багатство духовного життя 

особистості значною мірою залежить від того, як глибоко людина не лише 

розуміє, а й відчуває благородство ідей гуманності, людяності» [6 - т.1, с. 218]  

Проте, щоб вчинки і поведінка дитини мали під собою духовний ґрунт, 

необхідно не лише познайомити дитину із загальнолюдськими цінностями, 

моральними нормами поведінки, правилами, а сформувати емоційно-ціннісне 

ставлення дитини щодо дотримання або ігнорування певних норм і правил 

поведінки. Наступним кроком має бути формування світоглядних рис, 

світогляду, переконань щодо сприйняття та прояву у поведінці моральних норм 

і правил. Дитина має прийняти те, з чим її познайомили. Таким чином 

формується звичка поводити себе певним чином, а звичка переходить у 

звичний спосіб дій, діяльності. У решті решт, звичний спосіб дій формує 

рисами характеру, особистісні якості дитини.  
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Гуманізація педагогічного процесу в школі передбачає виховання в учнів 

почуття самоповаги, власної гідності, усвідомлення своєї людської  сутності, 

відповідальності, що веде до духовного зростання.  На думку 

В.О.Сухомлинського, цьому сприяють ситуації подолання труднощів. Він 

писав: «…для формування багатого духовного світу школярів слід вибирати 

такі способи й прийоми спонукання до активної діяльності, які розкривають 

перед вихованцями привабливу перспективу подолання труднощів, 

пробуджують у них … почуття гідності, честі, самоповаги… Без подолання 

труднощів самоутвердження неможливе, неможливе й багате духовне життя, 

уповільнюється духовний розвиток.» [6 – т.1, с.222]. 

Розвиток почуття власної гідності учня, самоповаги, формування 

відповідального ставлення до себе і навколишнього світу є фундаментом 

гуманної педагогіки. Партнерські відносин між учителем і учнем, побудовані за 

принципом рівності, дозволяли учням Сухомлинського зростати як виноградній 

лозі, яка спирається на міцну опору (вчителя).  Говорячи про способи взаємодії 

із учнями, В. О. Сухомлинський наголошував: «Не зламати, а підняти, 

підтримати, не знеособити духовні сили дитини, а утвердити почуття її гідності 

– тільки так треба використовувати свою владу над дитиною.» [3 – т.1, с.633]. 

Особливе значення В. О. Сухомлинський надавав мистецтву слова. Його 

слово відкривало і збагачувало духовний світ дитини, розвивало в ній почуття 

поваги до себе, виховувало любов до всього живого, повагу до навколишнього 

світу. Педагог вважав, що «духовний розвиток школяра нерозривно пов’язаний 

із розвитком його мови. Завдяки мові, людині стають доступні 

найрізноманітніші джерела, що живлять емоційну, інтелектуальну й вольову 

сфери її духовного життя» [7– т.1, с.319]. Проте у сучасній школі мистецтво 

слова, риторика учнів часто відображає духовну обмеженість особистості. Як 

часто учням не вистачає літературних слів для того, щоб передати почуття, 

розкрити внутрішній світ літературного героя, або власний внутрішній світ. 

Саме тому сучасний педагог особливу увагу має приділяти мистецтву слова. 

Збагатити духовний світ дитини В. О. Сухомлинському вдавалося і з 

допомогою краси природи. Великий педагог міг таким чином показати дітям 

ліс, поле, луг, берег річки, щоб в дітях відгукувалось все те, найкраще, що 

подарувала їм природа. «Духовне життя, духовне багатство людини 

визначається багатством її справжнього ставлення до навколишнього світу, 

змістом і характером її взаємодії з природою та людьми» [2 –т.1, с.233]. Василь 

Олександрович вважав, що розвивати духовні сили людини слід біля джерел 

слова, природи, причому рідного слова і природи. На думку 

В.О.Сухомлинського, краса і гуманізм – це єдине ціле і естетичні почуття 

зливаються із моральними почуттями. Ці почуття пробуджують і розкривають 

духовний світ дитини. Дитина відчуває себе частинкою Всесвіту і розуміє, що 

своїм ставленням до себе і до світу вона будує не лише власне життя, а й 

впливає на життя інших людей. Саме відповідальність за свої дії і вчинки є 

основою духовності.        
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Учитель, який несе відповідальність перед суспільством за розвиток своїх 

учнів, має сам особисто усвідомити вкрай важливу необхідність духовного 

розвитку кожної людини планети Земля. Саме ця складова розвитку формує у 

людини відповідальність за: 1) себе, свої думки, почуття, емоції, вчинки, 

життєдіяльність; 2) своє мікросередовище 3) своє суспільство, країну; 4) 

планету Земля, Всесвіт. Саме про таку відповідальність писав Сухомлинський.  

Саме таку відповідальність мали на увазі Корчак, Макаренко, Ушинський, 

Захаренко та інші видатні педагоги. Саме таку відповідальність мають взяти на 

себе сучасні педагоги, які значною мірою творять соціокультурне середовище 

кожного навчального закладу. 

В основі духовного розвитку людини знаходиться усвідомлення нею того, 

що з нею відбувається на життєвому шляху та повна відповідальність самої 

людини за все, що відбувається із нею. Таким чином здійснюється рух від 

розкриття до розвитку духовного потенціалу особистості. У процесі духовного 

розвитку вчитель проходить такі етапи: 

 І етап  – самоприйняття. Прийняття себе, своїх дій, вчинків. Формування 

позитивного мислення й світосприйняття завдяки трансформаціям на 

емоційному та ментальному рівнях. 

ІІ етап – самоусвідомлення. Розкриття своїх потенційних творчих 

можливостей для створення позитивного соціокультурного середовища навколо 

себе. 

ІІІ етап – духовне взаємозбагачення. Оволодіння системою психолого-

педагогічних практик, які сприяють саморозвитку і самовдосконаленню, 

трансформації своїх негативних особистісних якостей, наповненню себе 

любов’ю, даруванню любові учням, колегам, батькам.  

ІV етап  –  гармонізація. Гармонізація внутрішнього світу вчителя, 

що забезпечує його здатність гармонізувати соціокультурне середовище класу і 

навчального закладу. 

Учитель, який несе світло знань і мудрості своїм учням, усвідомлює 

необхідність власного духовного розвитку і йде шляхом духовного зростання, 

цим шляхом поведе за собою своїх учнів. В. О. Сухомлинський писав у одній із 

своїх праць: „ Така духовна і філософська основа нашої професії  і технології 

нашої праці: щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба 

увібрати море світла, ні на хвилинку не відходячи від променів вічно сяючого 

сонця знань, людської мудрості [5 - т.4, с.465]. Цю думку В.О. Сухомлинського 

розвинув Ш. О. Амонашвілі: „Увібрати море світла, значить: 

 -  Прагнути розширити свою свідомість від Світу Земного до Світу 

Небесного – в цьому допоможе нам розуміння Духовності. 

 -    Постійно вдосконалювати свої знання і досвід – в цьому допоможе нам 

Творчість. 

- Прилинути до гірських джерел педагогічних знань – в цьому допоможуть 

нам класики світової педагогіки. 

-   Плекати в собі благородність і великодушність – в цьому допоможе нам 

Вільна Воля. 
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-  Загартовувати себе в безмежній відданості  - в цьому допоможе нам 

Совість. 

- Радіти життю – в цьому допоможе нам усвідомлення нашого 

Призначення. 

Визначальну роль у духовному зростанні вчителя відіграє цілісний процес 

саморозвитку вчителя, який об’єднує особистісний і професійний саморозвиток 

і самоосвіту. Без самоосвіти неможливий духовний розвиток. Особливе 

розуміння і значимість самоосвіти, як процесу, що включає не лише збагачення 

знаннями, а й  взаємовідносини  між людьми, розкриває В.О. Сухомлинський: 

„Самоосвіта – це не механічне поповнення знань, не замкнутість і відірваність 

від людей, а живі людські взаємовідносини. Інтелектуальне життя школи 

неможливе без тих тонких взаємин, в яких людина відкривається перед 

людиною як велике духовне багатство” [4, т.3, с.426]. 

У наш інформаційний вік досить високо цінується інформація, але  

спілкування і взаємодія із учнями на рівні забезпечення інформацією – 

однобокий підхід, адже без духовного єднання, духовної спільності вчителя і 

учнів не можливий повноцінний розвиток особистості учня. Стан сучасної 

школи передбачає покращення становища духовного розвитку як вчителя, так і 

учнів. 

Однак, вчитель сучасної школи зосереджений, в основному, на 

інформаційному забезпеченні своїх учнів, але без духовної складової цінність 

інформації занижується, і бажання її отримувати в учнів падає. Емоційний і 

енергетичний стан, в якому перебуває вчитель під час уроку, досить відчутно 

передається учням. І те, що відчувають учні від учителя, повертається йому. 

Якщо такий  емоційно-енергетичний обмін відбувається на досить низькому 

рівні, то ефективність  навчально-виховного процесу досить низька. Учитель 

має усвідомлювати, що від нього і тільки від нього  залежить рівень емоційно-

енергетичного спілкування в класі. Учитель може і повинен навчитись 

управляти взаємодією із учнями на уроці, узгоджувати її, гармонізувати 

соціокультурне середовище навколо себе. Що таке гармонізація 

соціокультурного середовища навколо Вчителя? Це процес управління 

збалансованим емоційно-енергетичним станом Вчителя, що передається учням, 

і свідоме управління з боку Вчителя власним емоційно-енергетичним станом, 

який впиває на учнів класу і забезпечує відновлення і урівноваження 

позитивного, комфортного самовідчуття кожного учасника педагогічної 

взаємодії.  

Для того, щоб оволодіти мистецтвом гармонізації соціокультурного 

середовища навколо себе, вчителю важливо розвиватися духовно і безперервно 

йти шляхом духовного зростання. 

Духовний розвиток вчителя відбувається, навіть, якщо вчитель не 

усвідомлює його важливість і необхідність. Але з моменту усвідомлення і 

прийняття рішення розвиватись духовно і цілеспрямовано йти по шляху 

розвитку, вчитель починає змінюватись, відчувати і усвідомлювати ті зміни, що 

відбуваються із ним. Він виходить на рівень самопояснення, 
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самообґрунтування, а звідси самоусвідомлення що потрібно робити, що  

змінювати у своєму житті, своїх взаємостосунках із учнями. Оволодівши 

необхідними методами, прийомами, методиками, техніками, вчитель засвоює 

їх, а потім вчиться управляти процесами взаємодії з учнями в класі. Це дає 

вчителеві відчуття душевної рівноваги, спокою, впевненості у собі, своїх силах, 

задоволення від власної праці, оскільки зростає задоволення від результатів 

роботи самих учнів. Радість, яку відчувають і вчитель, і учні в процесі 

взаємодії, є  позитивним стимулом до життєдіяльності обох сторін: і вчителя, і 

учнів. В.О. Сухомлинський у своєму творчому педагогічному житті створював 

„школу радості” для своїх колег і для своїх учнів тому, що вважав: „Радість як 

джерело оптимістичної впевненості в своїх силах є умовою того багатства 

дійсного ставлення до навколишнього світу, без якого неможливий духовний 

розвиток, особливо неможливе розкриття природних нахилів здібностей, 

обдарувань ” . [2, т.1, с.235].  

Створювати позитивні умови для взаємодії в соціокультурному середовищі 

школи, забезпечувати радість в спілкуванні  міх учасниками педагогічного 

процесу зможе учитель, який займається саморозвитком у духовному плані, 

який з відповідальністю ставиться до своєї місії Вчителя в сучасній школі, 

усвідомлюючи значимість цієї місії для людства і майбутнього планети Земля. 

Педагогічна  діяльність В. О. Сухомлинського, його педагогічні праці, 

створена ним авторська навчально-виховна система наскрізь були пронизані 

ідеями гуманізації, і спрямовані на розвиток і утвердження найкращих 

людських якостей учнів. Саме це і стало підґрунтям для повноцінного 

духовного зростання  підростаючого покоління. Читаючи Сухомлинського, 

важливо знайти ті найцінніші скарби, які він залишив нащадкам… 

 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Амонашвили Ш. О. Чтобы дарить Ребёнку искорку знаний. Учителю надо 

впитать море света... – Артёмовск, 2009. – 96 с. 

2. Сухомлинський В. О.  Зовнішнє середовище – визначальний фактор 

духовного життя школярів. / Вибрані твори у п’яти томах. Т. І. –  К.: Рад. 

школа»,  1976 . – 654 с. 

3. Сухомлинський В. О.  Мудра влада педагога над особистістю й 

колективом. / Вибрані твори у п’яти томах. Т. І. – К.: Рад. Школа,  1976. – 

654 с. 

4. Сухомлинський В. О. Обмін духовними цінностями / Вибрані твори у 

п’яти томах. – Т. 3. –  К.: Рад. Школа,  1976. – 670 с. 

5. Сухомлинський В. О Духовне життя шкільного колективу.  / Вибрані 

твори у п’яти томах. Т. 4.  –  К.: Рад. Школа,  1976. – 640 с. 

6. Сухомлинський В. О.  Особливість та єдність методів морального 

виховання. / Вибрані твори у п’яти томах. Т. І. –  К.: Рад. Школа,  1976. – 

654 с. 

7. Сухомлинський В. О.  Розумова й мовна діяльність підлітків. / Вибрані 

твори у п’яти томах. Т. І. –  К.: Рад. Школа,  1976. – 654 с. 

 



 78 

Т. І. Мантула, доцент кафедри теорії та методики  

середньої освіти Кіровоградського обласного  

інституту післядипломної  педагогічної освіти  

імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук 

 

ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНА СКЛАДОВА 

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 
Глобалізація всіх процесів та сфер суспільного життя, опосередкована 

масштабними інтеграційними процесами цивілізаційного характеру, зумовлює 

пошук нової освітньої парадигми, яка не лише найповніше відповідала б 

суспільно-історичним орієнтирам на гармонійне співіснування живого, але й 

віддзеркалювала б національні традиції використання природи як фактора 

особистісного становлення, зокрема, забезпечувала б розвиток системно-

екологічного мислення підростаючого покоління.  

Зазначені підходи є визначальними в екологічній освіті. Остання 

розглядається як неперервний процес, що охоплює всі вікові й соціальні групи 

населення, включає рух від елементарних екологічних знань, уявлень дитини 

дошкільного віку до усвідомлення і практичної реалізації природозберігаючих 

заходів у більш зрілому віці особистості.  

Отже, формування системи знань, поглядів, переконань, основу яких 

складає відповідально-бережливе та діяльнісне ставлення до природного 

середовища, є одним із шляхів подолання сучасного кризового стану в 

біосистемі «людина-природа» і здійснюється протягом усього життя людини.  

Слід акцентувати увагу на тому, що, за дослідженнями психологів, 

особистість на різних етапах свого розвитку по-різному усвідомлює і сприймає 

навколишнє середовище. Тому для досягнення позитивних результатів у 

формуванні екологічного мислення, екологічної поведінки, екологічної 

культури важливо враховувати як вікові, так і індивідуальні особливості 

школярів. Що стосується вікового аспекту, то найсприятливішим періодом для 

накопичення знань про оточуючий світ, становлення відношень у системі 

«дитина-природа» є молодший шкільний вік. У цей період діти з цікавістю й 

готовністю оволодівають новими знаннями, вміннями, навичками, сприяють 

цьому процесу і особливості психіки дітей цього віку, а саме, їх природна 

допитливість, підвищена емоційна чутливість, віра в авторитет дорослих 

(учителя, батьків), яскраво виражене бажання пізнавати нове. 

На переконання В.О. Сухомлинського, «дитина за своєю природою –

допитливий дослідник, відкривач світу» [4, с.32]. До того ж, саме «у роки 

навчання в І-ІV класах – від 7 до 11 років – відбувається становлення людини. 

Звісно цей процес не завершується до закінчення початкових класів, та саме на 

ці роки припадає найбільш інтенсивний відрізок людського життя. Роки 

навчання в початкових класах – цілий період морального, інтелектуального, 
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емоційного, фізичного, естетичного, екологічного  розвитку...», – писав 

великий педагог [4, с.100]. 

Конкретизуючи зазначене, варто наголосити на тому, що моральні звички, 

як правило, формуються в молодшому шкільному віці і своїм корінням сягають 

у ті слова, справи, оцінки, стосунки, які спонукають дитину до певних дій, 

формують у неї потребу бути чуйною, уважною, великодушною, доброю. 

Активність, моральні почуття і прагнення дітей в цей період можуть виникати з 

приводу чужих дій, вчинків та насамперед вони обумовлені процесом власної 

життєдіяльності. Тому так важливо своєчасно підтримувати найкращі моральні 

поривання дитини, спрямовані на добрі справи, не допускати проявів 

бездушності, брутальності, жорстокості в її поведінці. Здається інколи: що 

страшного, коли дитина пошкодить молоде деревце, помучить котика чи 

викине сміття обабіч дороги. Та з часом за певних умов у дитини виробляється 

схильність до тих чи інших негативних вчинків. Така схильність людей до 

певних способів дій у психології називається звичкою. Вона переживається 

людиною як потреба, що вимагає свого задоволення. Якщо звичка вже 

утворилася, стала стійкою формою поведінки, її нелегко буває викоренити. 

З огляду на це важливо утвердити в дитячій душі думку про те, «що я, 

людина, – жива частина природи і що, коли я через нерозуміння або із злого 

наміру знищую природу – це однаково, що підпалюю палубу корабля, на якому 

пливу в безкрайому океані...» [1, с.559]. 

Характеризуючи моральні ідеали молодших школярів слід зазначити те, 

що вони носять конкретний характер, тобто це певний образ, який дитина 

прагне наслідувати. Саме у цьому віці взірець для наслідування обирається 

швидше під впливом емоцій. Легко учні перераховують і якості, які прагнуть 

наслідувати, перш за все, – це інтелектуальні (розумний, кмітливий) та вольові 

(витриманий, сміливий, мужній, безстрашний). Що стосується емоційної якості 

– добрий, то учні не надають їй перевагу у наслідуванні. Хоча «досвід 

підтверджує, що добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, а 

людяність, доброта, лагідність, доброзичливість, народжується в праці, 

турботах, хвилюваннях про красу навколишнього світу. Добрі почуття, 

емоційна культура – це серцевина людяності. Якщо добрі почуття не виховані в 

дитинстві, їх ніколи не виховаєш, тому що це суто людське утверджується в 

душі одночасно з пізнанням перших і важливих істин, одночасно з 

переживаннями і відчуваннями найтонших відтінків рідного слова. У дитинстві 

дитина повинна пройти емоційну школу – школу виховання добрих почуттів. 

На думку В.О. Сухомлинського, там, де немає чуйності, тонкості 

сприйняття навколишнього світу, виростають бездушні, безсердечні люди. 

Чутливість, вразливість душі формуються в дитинстві. Якщо прогаяно дитячі 

роки – цього ніколи не надолужиш. 

Отже, величезні можливості становлення гармонійної, всебічно розвиненої 

людини В.О.Сухомлинський вбачав у самій природі, яка «входячи в життя 

дитини з першими відчуваннями, сприйняттями, поняттями, уявленнями, стає 

для неї наочним мірилом цінностей, джерелом багатств» [1, с.537]. 
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Але сьогодні дітям властива певна ізольованість від світу природи. Цей 

факт підтверджується і дослідженнями науковців, які стверджують, що міські 

діти проводять від 65 до 85% часу в житлових та громадських приміщеннях, 

тобто вони майже позбавлені безпосередньої взаємодії з природою. 

Відбулися зміни і в характері надходження до дітей інформації з 

навколишнього світу. Так, технічні засоби створюють прекрасні можливості 

для швидкого пізнання учнями речей і явищ, вони «ніби наближають світ 

природи  до дитини», тим самим позбавляючи її безпосереднього спілкування з 

природою. Це не допустимо, адже «в природі закладені в доступній для дитини 

формі прості і разом з тим дуже складні речі, предмети, факти, явища, 

залежності, закономірності, інформацію про які нічим не можна замінити, тому 

що вона відповідає саме світу дитячої природи, тому що інформація про ці речі, 

предмети є тим світом, в який входить сама дитина, в цьому світі – 

першоджерело її уявлень, понять, думок, узагальнень, суджень», – стверджував 

В.О.Сухомлинський [1, с.539]. 

Дитина, яка позбавлена активного спілкування з природою, живого 

споглядання за її явищами та предметами, віддаляється від природи «колиски 

дитячої думки». Саме так називав великий педагог природу. До того ж, 

виникнення серйозних недоліків у розумовій праці учнів, таких як 

«неуважність, невміння зосередитися, нездатність самостійно працювати, 

безпорадність у розв’язанні розумових завдань» В.О.Сухомлинський 

пояснював віддаленістю учнів від світу природи. «Природа – колиска дитячої 

думки і треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу дитячого 

мислення», – радив педагог [1, с.539]. 

Створена Василем Олександровичем «Школа під блакитним небом» стала 

своєрідною творчою лабораторією, в якій джерелом знань і джерелом 

виховання виступала природа. Саме в Павлиській школі збулося прагнення 

педагога, «щоб в усі роки дитинства навколишній світ, природа постійно 

живили свідомість учнів яскравими образами, картинами, сприйняттями та 

уявленнями, щоб закони мислення діти усвідомлювали як струнку будову, 

архітектура якої підказана ще більш струнким витвором – природою» [4, с.128]. 

Складена В.О.Сухомлинським «Книга природи» стала для дітей «початком 

активного мислення, теоретичного пізнання світу, початком системи наукових 

знань» [4, с.136]. Уроки серед природи, присвячені вітру, полю, степу, річці, 

саду, сонцю..., давали можливість дітям пізнавати оточуючий світ, 

встановлювати існуючі взаємозв’язки в природі, «розуміти природу як єдине 

ціле, бачити єдність людини з природою»  і що саме головне, сприймати 

природу як «всенародне добро». Для полегшення осмислення дітьми 

останнього педагог порівнював природу з сучком, на якому знаходиться гніздо, 

де живемо ми, пташенята природи. 

Наочний приклад використовував Василь Олександрович для 

ознайомлення дітей з поняттям скінченності «всенародного добра». Поки діти 

ще маленькі, їм не під силу збагнути, що природа в наші дні перестала бути 

невичерпною коморою; хай поки що хвилює, турбує їх тільки те, що ось поле 
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жило і вмерло – так не повинно бути! Не бійтеся затьмарити дитинство гіркими 

думами – адже головне те, про що ці гіркі думки, турботи. 

Такий підхід до навчально-виховного процесу сприяв усвідомленню дітьми 

того, що «природа – джерело нашого буття і сама суть нашого буття, вона 

єдина і нерозривна з нами, з людиною. Кожний з нас – природа, що стала 

людиною. Людина доти могутня й непереможна, поки вона вірна законам 

природи – пізнаним і непізнаним, не нею встановленим» [1, с.534]. 

Розглядаючи природу як джерело вихованості, В.О. Сухомлинський 

вказував на те, що природа сама собою не виховує. Марно було б, залишивши 

людину наодинці з природою, чекати, що вона під її впливом стане розумною, 

морально прекрасною, доброю і непримиренною до зла. Виховує тільки 

активне взаємодіяння людини з природою. Адже, саме в практичній діяльності 

закріплюються ті позитивні якості дітей, які визначають їх потяг до життя в 

гармонії з природою. В.О.Сухомлинський писав, що «природа стає могутнім 

виховним фактором лише тоді, коли маленька людина після 3-4 років навчання 

в школі з подивом приходить до думки: світ навколо мене став багатшим і 

красивішим, і ця зміна світу – моя праця, це я» [1, с. 546-549]. 

Отже, активне «взаємодіяння»  школярів з природою спрямовується на 

набуття учнями елементарних знань про природу, пізнання взаємозв’язків між 

живою і неживою природою, розвиток емоційно-ціннісного ставлення до 

довкілля, формування навичок екологічно доцільної поведінки в природному 

середовищі, сприяє виробленню у школярів потреби в природоохоронній 

діяльності, забезпечує реальний внесок учнів у справу збереження довкілля, 

попереджає негативні дії школярів стосовно предметів природи, формує досвід 

ціннісних орієнтацій стосовно природного середовища, сприяє свідомому 

дотриманню дітьми правил та норм поведінки в довкіллі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ 

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЕСТЕТИЧНОМУ 

ВИХОВАННІ ГУРТКІВЦІВ 

 
Як гімнастика виправляє тіло, 

так мистецтво виправляє душу. 

В.О. Сухомлинський 

 

«Естетика» походить від грецького слова, що означає «сприймання світу 

через почуття». У становленні й формуванні людини, у вияві її творчих 

можливостей особливе місце належить естетичним почуттям. Чарівні образи 

барв, звуків і форм, що оточують нас, повсякденно діють на наше сприймання.  

«Лікування красою – так можна назвати одну з граней моєї педагогічної 

системи», – писав В.О. Сухомлинський [5, с. 306]. 

Він підкреслював необхідність навчити дітей бачити, милуватися, 

розуміти, любити і цінувати красу природи, красу людини та її вчинків, красу 

творів мистецтва, слухати і чути чудову музику життя. 

В.О. Сухомлинський наголошував на необхідності системного підходу до 

естетичного виховання школярів, постійного ускладнення завдань, змісту, форм 

і методів відповідно до віку учнів та рівня їх естетичного розвитку: 

- від сприйняття краси природи – до складання казок віршів, творів-

мініатюр, створення етюдів; 

- від сприйняття творів мистецтва – до їх глибокого аналізу; 

- від простих спостережень – до активної творчої діяльності, 

стимулювання прагнення жити і творити за законами краси [2, с. 37]. 

На його думку: «Найважливіше завдання естетичного виховання – 

навчити дитину бачити в красі навколишнього світу духовне благородство, 

доброту, сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в собі…» [3,  

с. 296]. 

Це звучить як настанова для поколінь майбутніх освітян та виокремлює 

пріоритетні завдання сьогодення: розвиток художньо-естетичного сприймання, 

асоціативно-образного мислення, уяви, фантазії, інтуїції, художнього смаку, 

відчуття характеру, темпу і форми музично-хореографічних композицій, 

здатності отримувати естетичну насолоду від творів хореографічного 

мистецтва. 

У реалізації зазначених завдань важливо пам’ятати заповіді педагога: 

 дитина – це факел, який потрібно запалити, а не посудина, яку 

потрібно наповнити; 
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 вихованець – це особистість, поважайте її; навчіться глибоко 

проникати у внутрішній світ дитини; 

 дайте можливість дитині мати своє обличчя; 

 використовуйте заохочення; хваліть дитину, навіть за скромний її 

успіх; 

 у кожного є щось хороше; підкресліть його цікаву думку, вдало 

сказане слово, намагайтеся зробити дитину кращою у її власних 

очах; 

 виховуючи та навчаючи дітей, будьте оптимістами, не втрачайте 

доброти і віри в успіх. 

За словами В.О. Сухомлинського, кожна дитина – унікальний світ, який 

потребує від вихователя використання нестандартного, а особливого 

педагогічного «ключика». «Знати дитину – це та найголовніша точка, де 

стикаються теорія і практика педагогіки, де сходяться всі нитки педагогічного 

керівництва дитячим колективом» [8, с.134]. 

З перших днів занять у хореографічному колективі «Калинонька» дитина 

занурюється в атмосферу вдумливого піклування про естетичне виховання. 

Допомагає «няньчити естетичне чуття дитини» хореографічне мистецтво, 

танок. 

Танець – одна з найважливіших форм вираження людських почуттів.  

З глибокої давнини, поряд з іншими видами мистецтва він займає велике місце 

у культурі й житті кожного народу.  

«Так само, як віками створювали всі народи світу свої пісенні багатства, 

створювали вони й багатства танцювальні», – писав Д. Кабалевський, 

розповідаючи про чарівний світ музики і танцю. 

Танець виступає засобом духовного освоєння дійсності, пізнання 

прекрасного, прилучення підростаючого покоління до скарбниці народної 

творчості. Метою хореографічної роботи і є виховання в учнів важливих 

духовних якостей. Важливо пам’ятати, що танець як мистецька дія не може 

бути безідейним, бо він, як і інші види мистецтва, сприяє формуванню 

світогляду.  

Створюючи танці, важливо не прагнути відразу практично втілити свої 

задуми у відповідну танцювальну форму. Насамперед необхідно вирішити 

питання його сюжету, ідейної спрямованості. Якщо створюється народний 

танець, потрібно зберегти його народний колорит і в той же час підібрати такі 

форми та елементи рухів, які доступні для виконання дітьми. Народний танець, 

створений в поєднанні з елементами гри, прикрашає його і зацікавлює 

гуртківців. Визначивши сюжет і характер танцю, добираємо музичний 

супровід, ретельно працюємо над особливостями рухів, які залежать від 

традицій і звичаїв народів світу, їх географічного розташування, історичних 

подій. Інколи вдало поєднується народне слово, пісня й танець: 

- Всі виходьте танцювати, 

Бо прийшли музики грати. 

- Дайте лиха закаблукам, 
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Щоб почули аж в Прилуках. 

Вивчаючи з дітьми танцювальні рухи, пам’ятаємо настанови  

В. Сухомлинського: «Передусім дбайте про те, щоб рука стала для підлітка 

тонким, віртуозним інструментом праці, зв’язаним тисячами ниток з мозком. 

Свідоме і вміле керування рухами свого тіла починається з керування рукою, із 

зворотного впливу руки на мозок, завдяки якому виробляється пластичність, 

чутливість, взаємодія  систем: рука – мозок, тіло – мозок, праця – мозок» [3, 

с. 368]. 

Важливо не захопитися «танцювальністю» своїх вихованців, їх 

здібностями і вміннями, необхідно враховувати їх вікові особливості. Діти, 

наслідуючи танці дорослих, справляють неприємне враження – зникає дитяча 

безпосередність, життєрадісність.  

Естетичному вихованню дітей, розвитку їх обдарувань й талантів 

сприяють творчі імпровізації, створення танцювальних комбінацій, етюдів. 

Робота над етюдами розпочинається з простих завдань. Спочатку діти повинні 

навчитися бачити, милуватися, розуміти красу людини, її тіла, рухів, слухати і 

чути чудову музику. Можна, взявши за основу музичний твір чи пісню, 

розкрити зміст етюду, обговорити ряд танцювальних рухів, запропонувати 

вихованцям придумати сюжет та імпровізувати танець. Це дозволить їм 

проявити здібності, творчу фантазію. Важливо, щоб танець не був «штучним», 

«фальшивим», а відповідав змісту музичного твору. Так, на занятті старшої 

групи з народно-сценічного танцю «Творча імпровізація «Весна», слухаючи 

мелодію веснянок, діти малювали в своїй уяві казкові ліси, зелені береги, 

Весну, як гарну українську дівчину. Всім хотілося взяти участь у постановці 

цього етюду і створити цікаві образи з допомогою танцювальних рухів. Це ні з 

чим незрівнянний засіб виховання творчих сил розуму та духовного 

наповнення.  

«Музика – уява – фантазія – казка – творчість – така доріжка, йдучи якою, 

дитина розвиває свої духовні сили», – наголошує В. Сухомлинський [3, с.66].  

Важливою складовою естетичного виховання є творчість дитини, яка 

прагне виразити себе, і виразити не лише в наслідках свого навчання, а й у 

внутрішньому духовному світі. Творче натхнення працею, що створює духовні 

цінності, – важлива умова повноти її духовного життя. Згадаймо слова 

видатного педагога: «Творчість починається там, де інтелектуальні й естетичні 

багатства, засвоєні та здобуті раніше, стають засобом пізнання, освоєння, 

перетворення світу, при цьому людська особистість немовби зливається зі своїм 

духовним надбанням» [4, с.24]. 

На думку В.О. Сухомлинського, особливе значення в системі естетичного 

виховання відіграють подорожі в світ краси – прогулянки, під час яких діти 

вивчають рідну природу, вчаться бачити і відчувати її красу; читання казок, 

дитячих оповідань, втілення на заняттях казкових образів, знайомство з 

книжковими ілюстраціями, альбомами репродукцій живопису для дітей тощо. 

Використовуючи досвід талановитого педагога, на заняттях хореографії 

слухаємо музичні твори, аналізуємо їх характер. А після цього діти вчаться 
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ходити, як клишоногий ведмідь або хитра лисиця; стрибати, як веселі 

горобчики; намагаються передати спів солов’я, політ бджілки, подих вітру і 

гордість маленьких українців. 

В.О. Сухомлинський наголошував, що естетичне виховання починається з 

багатого емоційного підтексту відносин між членами колективу – чуйності, 

сердечності, задушевності. За його висновками: «У гармонійному поєднанні 

краси, що оточує людину, і краси самої людини провідна роль належить красі 

людських взаємовідносин» [3, с.534]. 

Слідуючи настановам педагога, що краса людських взаємовідносин 

вимагає високої моральної культури, хореографічний колектив є активним 

учасником спільної творчої справи «Поки ще не пізно», присвяченої 65-річниці 

перемоги у Великій Вітчизняній війні. Для ветеранів підготовлено святкову 

програму «Слава тих років зійшла на п’єдестал» та хореографічні композиції 

«Травневий вальс», «На сонячній галявині». 

Започаткований пошуковий проект «Забуті танці» сприяв відродженню 

народних танцювальних композицій «Коров’як», «Полька Ойра», «Карапет», 

«Выйду я на реченьку», «Олександрівська полька». 

Особливе місце в естетичному вихованні школярів займає спільна 

творчість батьків і дітей. Основна мета такої роботи – зблизити покоління, 

зміцнити дитячо-батьківські стосунки і, звичайно, посилити батьківський 

авторитет. 

В.О. Сухомлинський наголошував: «Піднімайте себе в очах своїх дітей 

тим, що діти бачитимуть: вищим сенсом вашого життя є засів того зерна, з 

якого виростає буйна парость людського щастя» [6, с.159]. 

У розв’язанні цього педагогічного завдання допомагає проект «Танцюю 

для мами», метою якого є виховання поваги до матері, формування почуття 

вдячності, доброти, милосердя. 

Поступово викристалізовується творче обличчя колективу, шліфується 

майстерність вихованців, підвищується їхня мистецька культура. 

Визначення репертуару – справа серйозна і вдумлива. Необхідно 

врахувати передусім рівень підготовленості учасників, їхні технічні 

можливості, зацікавленість та інтереси. Твори, обрані для виконання, співзвучні 

сьогоденню, реалістичні, з використанням народної тематики. 

Полюбились дітям, їх батькам та гостям нашого краю українські, 

російські народні танці, танці народів світу, які увійшли до репертуару 

колективу та стали його візитною карткою. Серед них: «Ліричний хоровод», 

«Олександрівська полька», «Веснянки», жартівливий танок «Варенички», 

«Веселі гуцулята», «Хоровод», «Російський сувенір», «Кадриль»; єврейський, 

циганський, іспанський, китайський танок «Лотос», білоруська полька. 

Молодші учасники колективу залюбки виконують танці «Котики-муркотики», 

«Веселі зайчата», «Ходила квочка», «На зеленім бережку», «Танок ковбоїв», 

«Танці танцювати», «Ранкова фантазія», «Срібний дощик», «В ритмі танцю», 

«Сонячне перевесло», «Мрії художника», «Королева краси». 
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Частина ІІІ 

 

В. С. Боримський, директор Мар’янівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Шполянської районної ради Черкаської області 

 

МУДРІСТЬ, НАРОДЖЕНА СЕРЕД ДІТЕЙ… 
У школі учню має бути, як у батьківській хаті.  

До школи він має бігти, а не йти, знаючи, що в школі 

він пізнає радість відкриття своєї сутності в цьому 

мінливому світі. 

   О.А.Захаренко 

     Саме такі умови потрібно створити керівнику у своєму навчально-

виховному закладі перш ніж розпочати серйозний і творчий виховний процес у 

дитячому колективі. Лише на позитивному і емоційному підґрунті можна 

побудувати «храм душі» в кожній дитячій особистості. Пам’ятаючи, що педагог 

також має іти до школи за велінням серця і душі. У гармонійному поєднанні 

інтересів дитини та вчителя вбачаю головну рушійну силу навчально-

виховного процесу школи. 

     Аналізуючи виховання в радянській школі і ту виховну роботу, яку ми 

проводимо зараз, на жаль, я спостерігаю спад педагогічного впливу на 

особистість. Однією з вагомих причин є відсутність «зразків для наслідування». 

Виховання, як і навчання, потребує наочних посібників, а без них всі наші 

виховні зусилля часто зводяться нанівець. 

     Найбільш мене непокоїть почуття патріотизму серед учнівської молоді та 

ставлення значної частини громадян до своєї державної, а інколи і до рідної 

української мови. Саме зараз варто звернутись до накопиченого досвіду 

патріотичного виховання в Сахнівській школі, переосмислити його до вимог 

сьогодення, розпочати або продовжити ефективну цілеспрямовану роботу по 

вихованню громадян нашої держави. Олександр Антонович свого часу 

зазначав: «Високі почуття патріотизму мають свої корені в національних 

традиціях, в рідній мові та національній культурі, в стінах батьківського дому і 

на стежці серед живої, не скаліченої природи, біля рідного будинку». Він також 

вважав, що дитячі роки не є підготовкою до життя, а є саме життя, а тому 

педагогічний вплив є життєтворчим процесом. Закладені в дитячі душі в цей 

період морально-естетичні норми є досить стійкими і тривалими. Великого 

значення в цій роботі набуває не лише підручник, а й оточення вихованця в 

межах родини, колективу, села, міста та особистих поглядів вихователя. 

Відомо, що погляди педагогів на нашу історію та її героїв, на сході, заході і 

півдні нашої держави не однакові, а часто, навіть, суперечливі. Сучасній школі 

вкрай необхідні єдині підходи до патріотичного виховання. Доводилось бачити 

в окремих регіонах України зневагу молодих грамадян нашої держави до 

українських символів і, навпаки, шанобливе ставлення до символіки сусідньої 

держави. Патріотичні почуття можна будувати лише на грунті 

загальнолюдських цінностей. Суспільна община, яка впливає на дитину, в 
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переважній більшості полярна: поряд існує добро і зло, злагода і ворожнеча, 

лінощі і працелюбність, лагідність і жорстокість, любов і ненависть. 

Некерована дитяча особистість чомусь, на жаль, тяжіє до негативу, мабуть, цей 

шлях легший і результат скоріший. Ключову роль в цей період може відіграти 

школа і вона зобов’язана це робити. Основною спрямовуючою силою має бути 

функціональна структура: школа – дитина – сім’я. 

     Продовжити думку хочу знову словами великого учителя: «Якщо хочеш 

змінити світ на краще, зберегти його незайману красу і святість для прийдешніх 

поколінь, починай це робити з себе. І не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини». 

Олександр Антонович свого часу навчав нас шукати істину в народній мудрості 

і, зокрема, говорив, що грибник повернеться додому з порожнім кошиком, якщо 

не дивитиметься собі під ноги, а гордо йтиме з піднятою головою. Наші 

українські села багаті на добрих людей, життя в них подібне до бджолиного 

вулика, де праця кожного іде на благо всієї грамади. У кожному селі є шановані 

родини, які заслужили свою честь і славу добрими справами. Саме там школа 

повинна знайти фундамент для своєї виховної роботи. В Сахнівській школі 

присутність сільських трудівників визначало не святковий епізод, а звичайні 

щоденні шкільні будні. Виховання дітей на прикладі односельців має подвійну 

виховну силу: учень отримує зразок для наслідування, а дорослий учасник 

виховного процесу – відповідальність за свою подальшу життєву позицію. До 

школи ми запрошуємо учасників Великої Вітчизняної війни, партизанів, «ост-

арбайтерів», солдатських вдів, людей, що проживали на окупованій території, 

воїнів-афганців, жителів села, що пережили голодомор, учасників ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС, баготодітні родини, людей, відзначених 

трудовими нагородами, народних умільців, музикантів, працівників культури, 

медицини і багато інших шанованих в селі людей. Вчителі історії, класні 

керівники проводять пошукову роботу, записують спогади, фіксують фото та 

відео-матеріали для наступних поколінь. Як мудро колись сказав Олександр 

Антонович: «Топчи свою власну стежку. Тільки вона вірна, бо вона – твоя». 

     Патріотичне виховання, безумовно, пов’язане з нашою українською 

державною і для багатьох рідною мовою. Я шаную наших сусідів і їхню 

російську мову, але мені боляче дивитись і чути, якої низької шани удостоєна 

наша українська мова поряд з мовою сусідньої держави. Ми пам’ятаємо, що в 

радянській школі уроки російської мови в Україні навіть оплачувались за 

дорожчим тарифом, тобто діяла спеціальна програма, яка поширювала і 

підтримувала державну мову. Чому зараз в незалежній Україні не виконуються 

мовні закони, чому в російськомовних регіонах пропаганда української мови 

викликає зневагу до неї, а не навпаки. Чому державні службовці і народні 

обранці не вміють розмовляти українською мовою, а ті, хто вміє – не хочуть 

інколи цього робити. І чому ми, освітяни, стоїмо осторонь цієї серйозної 

проблеми? Якщо не осторонь, то чому проявляємо байдужість? Олександр 

Антонович, напевне, не схвалив би нашої позиції, тому що свого часу він 

говорив: «Школа, хоч трохи, та має бути попереду розвитку суспільства, і 

показувати шлях людству в часі і просторі». 
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     Дивна річ відбувається з людиною, яка отримує блага, надані суспільством, 

не маючи при цьому істинних духовних пріоритетів і орієнтирів (діти 

отримують блага від своїх батьків). Така людина залишається нещасною в 

своєму матеріальному добробуті, бо ніколи не буває задоволена своїм статком. 

Життя поза системою духовних координат перетворюється для забезпеченої, а 

тим паче для заможної людини, на безкінечну гонитву за задоволенням 

постійно зростаючих потреб. А тому немає миру й радості в душі такої людини, 

бо вона завжди чимось незадоволена й потребує того, чого не може собі 

дозволити. Звідси багато проблем виникає у вихованні тих дітей, які прийшли 

до школи із заможних сімей. Справжнє учительське задоволення ми 

відчуваємо, коли працюємо з учнями, які виховуються в релігійних сім’ях, 

благополучних багатодітних родинах та з вихованцями, батьки яких створили 

свій достаток чесною працею. Олександр Антонович приділив велику увагу 

формуванню у своїх учнів та їх батьків високих моральних, духовних та 

загальнолюдських цінностей,  зазначаючи при цьому: «З роками багато чого 

змінюється. Зміняться і наші цінності, але вічними у нашому житті залишаться 

добро, чесність, милосердя, справедливість як якості, притаманні людині, що 

відрізняється від тваринного світу своїм розумом, свідомістю, совістю». Розум і 

свідомість людині дається відносно легко, а от щодо совісті, то ми, педагоги, 

повинні докласти дуже багато зусиль, щоб наші випускники з гордістю могли 

сказати: «Моя совість пробудилась в стінах моєї школи». Ці слова мені 

доводилось чути  з вуст вихованців Сахнівської школи. Пам’ятаю, як 

Олександр Антонович виховував це почуття в «кіоску без продавця». В 

шкільному коридорі стояв звичайний стіл, на якому були розкладені разом з 

цінниками потрібні кожному учневі речі: ручка, зошит, лінійка, циркуль, гумка, 

олівець. А поруч каса. Кожен школяр мав право купити необхідну річ, 

заплативши відповідну суму, при необхідності отримати здачу. Дуже важливо, 

щоб після «розпродажу» в касі були кошти не менші за вартість всіх проданих 

товарів. Почуття колективної честі і власної совісті давало можливість учням 

школи дотримуватись правил гри. Якщо окремі учні подолали в собі спокусу 

крадіжки, контролюючи свої дії власною совістю, це вже перший крок до 

успіху. Сьогодні в наших школах проблеми крадіжок не зменшуються, а 

навпаки, їх кількість зростає, тому потрібні нові форми і методи боротьби з цим 

злом. 

     Відомий російський філософ М. О. Бердяєв, розмірковуючи над участю 

людини у суспільно-корисній праці, дуже слушно зауважив, що турбота 

людини про хліб для себе – це матеріальне піклування, а турбота про хліб для 

іншого – то є піклування духовне. Отже, важливими є мотивація праці, 

розуміння, заради чого працюємо: чи для того, щоб із надлишком забезпечити 

задоволення своїх матеріальних потреб на багато років уперед, чи, щоб 

розділяти результати нашої праці з іншими, сприяти загальному успіхові. Ця 

мотивація і є головною ціллю нашого виховного впливу на учня стосовно 

суспільної праці людини. Виховання в дитини потреби у добротворенні ми 

повинні здійснювати з раннього дитинства. В школі часто проводяться 
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благодійні акції, але не завжди ми правильно спрямовуємо свою педагогічну 

енергію, оцінюючи благодійну акцію сумою зібраних коштів. Дуже важливо, 

щоб особистий внесок дитини був добровільним і щирим, щоб дитина вірила, 

що її допомога дійде до наміченої цілі. Якщо ми досягли цього результату, тоді 

наступним кроком має бути виховання в учня ініціативи у добротворенні. Як 

правило, діти з легкістю відгукуються на заклик про допомогу, але їхня 

байдужість часто ставить серйозну перешкоду до першого кроку (перевести 

літню жінку через дорогу, допомогти пронести валізи, піднятися на сходинку 

автобуса тощо). Потрібно переконувати вихованців, що добротворення як 

бумеранг – повертається до того, хто його творить. Введена нещодавно в 

шкільну програму християнська етика, допомагає класному керівнику  

виховувати в дітей потреби у благодійних справах. 

     Олександр Антонович, розмірковуючи над педагогікою добротворення, 

відмічав, що кожна людина має природний дар «жити заради збереження і 

примноження краси, творити добро людям, не чекаючи вдячності». Цілком 

зрозуміло, що зерно добротворчості є в душі кожної дитини, але як воно 

проростатиме і даватиме дружні сходи залежить, насамперед, від вихователя: 

мами, бабусі, учителя, священика ... Дуже добре, коли добротворення у школі 

відмічається, заохочується, поширюється. Учні нашої школи в 2009 році взяли 

участь у Всеукраїнському конкурсі «Добрі справи», були визначені 

переможцями і нагороджені дипломами та цінними подарунками, телеканал 

«Київська Русь» показав відеосюжет про добрі справи у Мар’янівській школі. 

Це принесло задоволення не лише переможцям, а й породило цілу хвилю 

добротворчих настроїв у колективі.  

     Наша історія – це не погляд у минуле, а  наш фундамент для майбутнього. 

Олександр Антонович це розумів найкраще, тому що перша його будівнича 

мрія – створення музею. Йому це вдалося, бо Сахнівська школа має чудовий  

музей, багатий місцевим матеріалом та прекрасних екскурсоводів. Не кожна 

школа може мати таке приміщення, але, принаймні, музейну кімнату  варто 

було б обладнати. Експозиція музею може бути найрізноманітніша, але доречно 

було б зберегти в пам’яті згадки про шкільне життя: фото, відеоматеріали, 

описи про керівників навчального закладу, педагогів, учнів школи. Сьогодні 

викликає великий інтерес в молодих учителів та учнів  шкільна форма минулих 

років, підручники, грамоти, ручки, чорнильниці, комсомольські і піонерські 

значки, прапори, піонерський галстук тощо. Шануючи свою історію і людей 

того покоління, ми закладаємо в душі сьогоднішніх учнів повагу і любов до 

сучасних педагогів. Лише авторитетна школа і її колектив здатні до ефективної 

виховної роботи. З цього приводу Олександр Антонович писав: «Пам’ятайте, 

що  з  тієї  миті, як у юній душі проснеться перше бажання бути схожими на 

вас, – кожне ваше слово набуває для учня особливу вагу, кожна ваша думка 

стає думкою і переконанням вашого учня». Збираючи матеріали для шкільного 

музею, варто залучити до цієї роботи учнів і учителів, які б мали особистий 

інтерес до його створення. Тоді ця справа не потрапить у глухий кут і зроблена 

буде від душі і щирого серця. 
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      Олександр Антонович Захаренко постать неординарна і ми не повинні його 

наслідувати, бо всі ми різні.  Це добре і так повинно бути. Педагогічний 

доробок великого учителя повинен пробудити у нас творче начало, яке буде 

спрямовувати кожного по своєму особистому  шляху, де ми зможемо відшукати 

своє власне педагогічне зерно, пробудити в ньому життя, доглянути і виростити 

його для блага наших учнів. 

     Проблем у сучасній школі дуже багато, але це нас не повинно засмучувати і 

зневірювати, а окрилювати і давати снаги до творчої праці, а результати 

неодмінно будуть, але не скоро.  Олександр Антонович відзначав: «Результати 

у нас не в засіках і не в складах, їх не побачиш і не потримаєш у руках. 

Результати ці в людях, у наших вихованцях».  

Педагогічна спадщина Олександра Антоновича Захаренка багатогранна. З 

усього розмаїття шкільного життя вона охоплює радянський період і період 

сучасної незалежної України. Здобутий роками досвід Сахнівської школи не 

втрачає актуальності і сьогодні, а навпаки -  привертає увагу нинішніх педагогів 

до нашого освітянського скарбу, який лежить відкрито тут, у цій школі. Беріть, 

користуйтесь, примножуйте і передавайте. 
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С. В. Лобова, завідувач РМК відділу освіти  

Тальнівської райдержадміністрації 

 

ШКОЛА, ДЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ МРІЇ 

 
Уже стало традицією щороку навесні вшановувати пам’ять видатного 

нашого земляка, педагога-добротворця, мрійника, народного академіка, 

Прометея учительського роду – О. А. Захаренка. 
У ці дні ми знову подумки повертаємось до простої сільської школи на 

Корсунщині і намагаємося збагнути у чому причина  її  успіху та таємниця 

генію її керівника. 

Багато науковців (О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинська,  К.І.Чорна, 

В.В.Мелешко, Ю.І.Мальований та ін.) досліджували і старались пояснити 

Сахнівський феномен. Але кожний хороший педагог шукає свою істину у 

мудрих порадах та настановах  великого вчителя. 

З давніх-давен головна місія школи полягала у передачі досвіду, 

мудрості, духовних цінностей попередніх поколінь, знань та вмінь, набутих 

ними за час існування, для того,  щоб юні могли від них відштовхуватися, 

розвиватися далі, осягати нові глибини та  прагнути до вищих вершин.  

З латинської «школа» перекладається як східці, адже саме у її стінах 

відбувається розвиток, становлення, удосконалення особистості. 

Сахнівська школа, вибудувана О. А. Захаренком, була надзвичайною, 

адже успішно виконувала цю головну місію, і в той же час її східці підіймали 

дитину на таку духовну висоту, яка допомагала не збитися на манівці, іти по 

життю з чистою совістю та любов’ю до інших,  рідної землі, своєї країни.  

Завдяки самовідданій праці народний учитель здобув громадське 

визнання і шану, та найбільшою нагородою стало продовження його великої 

справи талановитими і наполегливими послідовниками. Ідеї Олександра 

Захаренка, як насінинки-парашутики, розлетілись по освітянській ниві, міцно 

вкорінилися в різних школах і проросли барвистим різнотрав’ям. Ми сьогодні 

бачимо, що досвід великого педагога набуває все більшого поширення у 

десятках, сотнях навчальних закладів України, в тому числі і в нашому районі. 

Активні думаючі колективи його підхоплюють, надають власного відтінку і 

розвивають далі.   

«Школа без мрії – що птах без крил» – ці слова О. А. Захаренка стали 

девізом та основним принципом життя  Легедзинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що  

на Тальнівщині. 

Першою мрією – знімати своє кіно  – захопив дітей, колег, батьків та 

односельців учитель історії Чабанюк Владислав Васильович, який 17 років 

тому разом з  колегою, учителем фізики та інформатики Куликом М. П. створив 

єдину на Україні шкільну кіностудію «Мальва». За час її існування  випущено 

28 фільмів, у тому числі 8 художніх. Аматорській студії «Мальва» присвоєно 

звання «народної». Вона переможець 14 Всеукраїнських та Міжнародних 

кінофестивалів, відзначена 17 дипломами І ступеня, гран-прі. Фільми, створені 
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на цій кіностудії, демонструвались на телевізійних каналах «УТ-І», «Інтер», 

«1+1», «К-1», «СТБ», «ІСТV», «Новий канал», на російському «РТР», на 

кількох канадських каналах, в університеті «Сорбона» (Франція). 

За сприяння американської кінорежисерки Наомі, яка три роки проживає 

в селі Легедзине, прокат фільмів відбувся в США, Кореї, Німеччині, Польщі, 

Росії, Албанії, Голландії, Ірані, Італії та Іспанії. Але не ці досягнення є 

головними для студії, за сімнадцять років діяльності через творчу школу 

аматорського кіно пройшла величезна кількість учнів. Вона стала школою 

духовного зростання, особистісного становлення, громадянського та 

патріотичного виховання. 

Створення кіно – це справа колективна, довготривала. Студійці, а це в 

основному учні 8-11 класів, на теоретичних заняттях знайомляться з історією 

світового та вітчизняного кіномистецтва, вивчають жанри та правила сюжетної 

і зображувальної побудови кіно, і, лише, маючи певні навички і знання, 

починають займатися створенням фільмів. Довгий шлях проходить  

літературний сценарій від виникнення ідеї  до реалізації її на екрані. Він 

обговорюється на засіданнях студії, діти вносять певні корективи в сюжетну 

лінію, разом приймаються рішення щодо кандидатур на головні ролі. Фільми, 

зняті «Мальвою», переважно на історичну тематику, тому учні поглиблено 

вивчають певні історичні періоди, історію костюма, зброї, традиції, 

намагаються відтворити деталі побуту. Для того, щоб інформація була 

достовірною, працюють в краєзнавчих музеях, архівах, досліджують 

літературні джерела. І вже потім строчать швейні машинки і старий одяг, 

простирадла швидко перетворюються на татарські халати, панське та селянське 

вбрання. Далі- створення декорацій, успіхи та невдачі на знімальному 

майданчику, монтаж, озвучення – і  фільм готовий, можливо, не досить 

досконалий, але рідний та дорогий, бо в ньому частина дитячої душі та їхні 

мрії. Зйомки фільму об’єднують все село. Старожили допомагають відтворити 

деталі побуту, навчають давніх обрядів та танців, несуть на знімальний 

майданчик старовинний одяг, взуття, посуд. Місцеві майстри допомагають 

виготовляти декорації, зброю. Люди кидають свої справи, забувають про 

домашні турботи й негаразди і разом з дітьми з величезною радістю граються в 

кінематограф.  Під час зйомок фільму «Дарунок», коли потрібні були люди для 

масовки, колишній голова колгоспу Гонтар В. В. відправив усіх спеціалістів із 

наради на знімальний майданчик. У масовій зйомці фільму «Ойра» було задіяно 

90 осіб. 

Під час створення кіно  відбувається згуртування колективу для 

досягнення мети, виховання відповідальності перед друзями, односельцями. 

Кінозйомка стимулює чи, скоріше, сприяє  розкриттю здібностей та прихованих 

дитячих талантів. Створення історичного кіно сприяє дослідницькій та 

пошуковій діяльності, вихованню патріотизму, активної  життєвої позиції. І 

хоч, можливо, одиниці пов’яжуть своє життя із кіномистецтвом, але ця «гра» 

запам’ятається їм назавжди, залишиться у серцях, трансформуючись у  почуття 

гордості за школу, село, Україну. 
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Мистецька діяльність школярів на чолі з талановитими педагогами стала 

притягувати у село творчі особистості, українських та зарубіжних режисерів – 

професіоналів, народних майстрів, істориків, сучасні етнографічні колективи. У 

школі почали проводитись мистецькі зустрічі, майстер-класи, гості долучалися 

до зйомок фільмів. 

Після зустрічі дітей з Сашком Лірником,  кіностудія почала роботу над 

новим фільмом за мотивами його казки «Про Чорного козака та вдову Ганну 

Шуличку». Відзнято вже більше половини стрічки. 

Вихований в інтелігентній, духовно багатій сім’ї, Олександр Антонович 

вважав, що одним із способів спасіння від бездуховності є  мережа музеїв, які 

формують історичну свідомість, допомагають  людині пізнати саму себе, 

знайти своє місце у житті, суспільстві, викорінюють егоїзм, виховують 

розуміння свого національного коріння, патріотизм.  

Село Легедзино розміщене на землі, яка свято зберігає у собі таємниці і 

дива унікальної Трипільської культури. Тальянківське поселення (знаходиться 

на Легедзинських полях) найбільше у світі (450 га). Тому наступною мрією 

було створення музею для популяризації, вивчення, збереження та дослідження 

культурних надбань талановитих предків. У 2003 році на території 

Тальнівщини було створено Державний історико-культурний заповідник 

«Трипільська культура», до роботи у якому залучені учні Легедзинської школи. 

Щороку старшокласники беруть участь у розкопках,  працюючи пліч-о-пліч зі 

студентами-культурологами Києво-Могилянської академії та істориками 

Вінницького, Уманського та Київського ім.Драгоманова університетів. 

 Роботу заповідника очолює колишній учитель історії, керівник 

«Мальви»,  талановита особистість Чабанюк В.В. Він організував навколо себе 

всіх небайдужих, творчих людей. Тягнуться до нього учні,  підтримують і 

беруть активну участь у всіх починаннях та справах. 

 У заповіднику декілька років тому проводились дослідження щодо 

відтворення та спалення  жител трипільців. На цей яскравий науковий 

експеримент з’їхалися фахівці – історики та творчі люди з України, Росії, 

Америки. 

 Діти поряд з дорослими будували житло, спостерігали за процесом 

спалення, були свідками результатів експерименту. А влітку 2009 року в 

Легедзиному була організована народна толока з метою відродження будинків 

далеких пращурів-трипільців, які мають стати частиною музейного комплексу. 

Знову до села їхали автобуси з усіх куточків  України, а школярі поряд з 

дорослими зустрічали гостей з хлібом-сіллю, завзято працювали на 

будівництві, а потім брали участь  у народному дійстві з смачним обідом та 

танцями, як і належить, коли збирається родина однодумців, коли роблять одну 

велику і таку потрібну справу.  

 Як світилися дитячі очі, які  одухотворені і щасливі були обличчя! 

 Підхопили починання Владислава Васильовича його колеги. Учителька 

історії Сокальська О. М. з метою детального вивчення культурних надбань 

трипільської культури, залучення дітей до різних видів творчої діяльності  
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розробила  факультативні заняття для учнів 7-9 класів «Трипільська мозаїка», 

де діти  не лише знайомляться з життям, побутом, звичаями трипільських 

племен, а й намагаються відродити їх ремесла, традиції, одяг, кераміку. З яким 

задоволенням учні дарують всім, хто завітає до школи, глиняні трипільські 

обереги, виготовлені своїми руками, розповідають  про те, що кожен з них 

означає. 

«Школа – це постійне об’єднання маленьких громадян навколо єдиної 

мрії, щоразу нової, щоразу захоплюючої і «здійсненної», – вважав Захаренко. 

Так і в Легедзиному майже 3 роки тому зародилася у школі  ще одна мрія, коли 

на роботу прийшла молода вчителька Лелеко Віталіна Григорівна, яка ще 

студенткою Уманського педагогічного університету ім. П. Тичини знімалась у 

головній ролі Легедзинського фільму «Ойра». Юна наставниця  створила 

танцювальний колектив «Візерунок» і  запалила дітей ідеєю поставити 

хореографічну виставу за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня». За 

втілення задуму знову взялись всі разом, залучивши до співпраці ще й колектив 

Кривоколінської школи, який також навчала танцям Віталіна Григорівна. 

Костюми, освітлення, декорації, пошук музики – дві школи натхненно 

працювали, готуючись до прем’єри. Дійство перевершило всі сподівання. Після 

закінчення кожен із глядачів хотів вийти на сцену, вклонитися юним учасникам 

і їхньому керівнику, адже ніхто не сподівався, що силами двох сільських 

учнівських колективів можна зробити таку професійну високохудожню і 

високодуховну виставу. 

 З яким захопленням діти дивились на свою вчительку! У цей момент 

згадались ще одні мудрі слова Захаренка: «Щоб стати справжнім знавцем 

дитячих сердець, справжнім вихователем, справжнім авторитетом, якнайбільше 

бувайте з учнями, зробіть їхнє життя цікавим і змістовним. Тоді прийде 

очікуваний успіх і ви дістанете справжню насолоду від педагогічної праці». 

 Знову перечитуючи праці, думки, поради О. А. Захаренка, розумієш, що 

його досвід, як глибока бездонна криниця з чистою кришталевою водою, 

скільки б не черпав – ніколи не міліє. Щоразу  п’єш цю життєдайну мудрість і 

думаєш, що осягнув, дістав до дна, а потім повертаєшся, зачерпуєш знову – і 

відкриваються нові, досі непомічені глибини. 

І скільки б не минуло часу, його ідеї будуть цікавими і живими, адже 

вони проходять через небайдужі серця освітян, а компасом їм служить велике 

бажання зробити  щасливим дитинство наших дітей. 
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Г. В. Лисенко, директор Теклинської  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

Смілянської районної ради Черкаської області 

 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Усі близькі й далекі наші плани починаються зі школи. Саме тут, у стінах 

школи, починають формуватися, набувати знань і морального здоров'я наші діти, і 

чи будуть вони громадянами, гідними своєї країни й свого часу – залежить від 

школи та уваги до її справ усієї нашої громадськості. І на даний час, коли школа 

виживає, коли вона не має потрібного матеріального забезпечення,  педагоги 

докладають титанічних зусиль, щоб навчально-виховний процес був цікавим та 

корисним, змістовним та захоплюючим, щоб діти, переступивши шкільний 

поріг, стали гуманними та справедливими людьми. 

Закон України "Про освіту", «Концепція громадянського виховання, в 

умовах розвитку української державності», «Національна доктрина розвитку 

освіти в Україні у ХХІ столітті» ставлять перед нами, педагогами, завдання: 

сформувати, розвинути і виховати особистість, громадянина нашої держави. 

Ось тут на допомогу приходять творчі доробки О. А. Захаренка.  Адже те, що 

зробив він, є великим надбанням для педагогіки, в якій в центрі уваги завжди 

була дитина. Олександр Антонович колись самостійно зробив висновок: не 

навчальний процес, не стіни в школі, а саме дитина й безпосереднє спілкування 

з нею, індивідуальна робота дають найкращі результати.  

Всім відомо, що патріотами не народжуються, ними стають в процесі 

виховання. На становлення патріотичних почуттів впливає багато чинників, це і 

оточення, система навчання та виховання, це і засоби масової інформації, це і 

політика держави, і, звичайно, родина. І сьогодні я б хотіла розповісти про нашу 

школу, про те, якими засобами та методами ми намагаємось виховати в учнів 

патріотичні почуття, сформувати громадянські цінності. 

Наша школа – малокомплектна. У ній навчається 62 учні, працює 

невеличкий педагогічний колектив з 13 осіб, середній вік яких складає 35 років. 

Нам з вами добре відомо, що сільська малокомплектна школа має чимало 

специфічних проблем. Тому переді мною, директором школи, стало багато 

питань, зокрема, як зробити так, щоб школа стала для всіх не просто закладом, 

куди повинні ходити навчатися, а стала духовною потребою кожного 

сільського жителя і затишною домівкою для учнів, учителів і батьків. 

Чимало літератури, педагогічних видань, педагогічної преси опрацювали 

ми  з  педагогічним  колективом, зокрема, багато попрацювали над досвідом 

роботи О. А. Захаренка, В. О. Сухомлинського і дійшли висновку, що скрізь,  де  

є  людина,  має  бути  добро,  адже  людина  приходить  у  світ  для  добра  і  

любові,  для  щастя  і  радості.  Григорій Сковорода  був  переконаний,  що  

досконалість  людини  в  тому,  наскільки  здатна  вона  приносити  добро  і  

користь ближньому.  Наші плани, думки  ми  винесли на розгляд педагогічного, 
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батьківського колективів, громадськості. 

Наш задум підтримали – і з 2005 року ми працюємо в школі, яку назвали 

школою Добра, мета якої  виховання  громадянина-добротворця, патріота. Ми 

відмовилися від традиційних виховних годин, замість них проводимо «Уроки 

Добра». Назву запозичили у В. О. Сухомлинського. Наша школа працює за 

створеною виховною системою, яка має назву "Виховуємо громадянина-

добротворця", а педагогічний досвід Олександра Антоновича використовуємо у 

практиці нашої школи, можливо він має іншу назву, але  виховна мета не 

змінюється. 

О. А. Захаренко в центр свого педагогічного кредо поставив любов і 

радість дітям, добро людям, своїм односельцям, спираючись на філософські ідеї 

видатних мислителів-гуманістів, зокрема А. С. Макаренка,  

В. О. Сухомлинського, Я. Корчака. Наша школа також базується на ідеях 

гуманної педагогіки, яку сповідували прогресивні педагоги минулого, 

розвивають сучасні учителі-гуманісти. Новація  в тому, що наша гуманна 

педагогіка поступово переростає в педагогіку Добра. П’ятий  рік діє «Школа 

Добра», і  вже  є певні напрацювання,  здобутки.  Орієнтири «Школи Добра»  

висвітлюємо в шкільному календарі доброчинних справ. В кожному класі 

ведуться «Щоденники добрих справ». Усі добрі справи заохочуємо. За час, що 

минув, уже вручено понад сто добринок, а це означає, що більш як сто разів 

запалювався вогонь Добра в серцях наших вихованців, і, сподіваємося, що він 

залишиться у них на все життя. Добринки вручаються не лише учням, а й тим, 

хто допомагає нам.  

О. А. Захаренко стверджував, що виховання не повинно бути однобоким, 

тому, використовуючи його досвід, ми працюємо в різних напрямках. Зокрема,- 

це громадянське, трудове, моральне, художньо-естетичне, превентивне, 

родинно-сімейне, екологічне виховання, формування здорового способу 

життя,сприяння творчому розвитку особистості. Усі напрямки виховання 

вимагають ефективних форм і методів роботи зі школярами, цікавих заходів. 

Тому виховна робота планується по місячниках, кожен з яких включає  в себе 

заходи різних напрямків виховання. Щороку відбувається творчий звіт про 

роботу школи добротворців. Звіт проводиться в різних формах. Цього року –в 

поетичній. Пропоную матеріали цього звіту: 
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1.  Ми прагнем стати толерантними,  

Як всіх Захаренко учив, 

Тож кожен клас для себе в школі  

Куточок доброти створив. 

2.   А справ багато ми зробили 

І є про що нам звітувати. 

Тож будьте ви такі ласкаві  

Свою увагу нам подарувати. 

3.  Наш перший напрям - Милосердя,  

А значить чуйність, співчуття. 

І світ для нас стає світлішим, 

Бо вірим в добре майбуття.  

Ветеранам і людям похилого віку  

Наша увага і вдячність без ліку, 

Допомагати їм завжди готові – 

Це добра справа шани й любові. 

4.  Про трудове завзяття учнів  

Ми хочемо сказати слово, 

Бо лиш старанність, працьовитість  

Нас спонукають до нового. 

Без праці ми не варті слави,  

Тому, працюємо разом, 

Заради успіху для школи, 

З громадськістю, батьками 

І дружно всім селом. 

5.  Екологічний напрям в школі 

Давно існує недарма, 

Бо ми усі природи діти, 

Рятуєм річку, луг і ліс, 

Щоб сонцю довго ще радіти, 

Щоб день прийдешній 

Нам здоров'я ніс! 

6. За спорт ми теж не забуваєм  

І про здоров'я власне дбаєм. 

Агітбригада є у нас,  

Яка усім доводить,  

Що буть здоровим нині в моді. 

Бо хто здоров'я розвиває  

І про нього добре дбає, 

Той надійний захисник.  

Добротворець-рятівник 

7.  Дарувати треба всюди 

Доброту не тільки людям. 

Для пташаток невеличких 
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Ми майструєм годівнички. 

Для пернатих - це підтримка,  

Нам - заслужена добринка. 

8. „Наш родовід"- це напрямок добра,  

Міцна держава - багата Україна, 

Міцна родина - щаслива сім'я .  

Батьки і діти, школа і вчителі – 

Це члени дружньої сім'ї. 

9.  Ми „добротворцями" звемося  

І дуже всі цим гордимося.  

Добром себе ми виміряєм, 

І всі для себе твердо знаєм: 

Саме добро врятує світ. 

Навчальна діяльність учнів постійно перебуває в полі зору педагогічного 

колективу. Адже першою найважливішою працею учня, його обов’язком є 

навчання. Тому проводимо в школі щотижневі огляди учнівської старанності, 

працелюбності; стимулюємо бажання стати кращим у навчанні. В школі 

розроблено положення і ведеться «Книга пошани», до якої в кінці року 

заносяться фото кращих учнів, вчителів, батьків згідно із номінаціями: 

«Кращий випускник року», «Кращий учень року», «Кращий клас року», 

«Кращий спортсмен року», «Король наук», «Королева наук», «Активіст року», 

«Вчитель року», «Людина року», «Майстер золоті руки».  

Ми прагнемо виховати в учнів почуття дбайливості, звичку до порядку, 

чистоти, краси, самостійності. З цією метою учні постійно контролюють стан 

збереження й використання шкільного майна. Щороку проводиться конкурс 

«Кращий кабінет». 

Велике значення в школі приділяється гуртковій роботі, важливому засобу 

виховання в учнів творчого підходу до справи, бажання пошуку. Двічі на 

місяць працюють такі гуртки: екологічний, математичний, краєзнавчий, 

драматичний «Зорепад», «Умілі руки», «Юні чемпіони», «Казкарик», 

літературна студія «Зернятко», клуб за інтересами «Основа». 

Джерелом відродження духовної скарбниці села є створений в 2009 році з 

ініціативи сільського голови краєзнавчий музей. Ця велика за обсягом робота 

була підтримана керівником та членами краєзнавчого гуртка, учительським та 

учнівським колективом школи, громадськістю села. Музей став центром 

виховної роботи школи і села. У святкові дні тут проводяться зустрічі з гостями 

школи, уроки народознавства, уроки мужності, продовжуються традиції школи. 

Сучасний навчальний заклад повинен виробляти в кожного учня вміння,  

звичку  брати  активну  участь  у  вирішенні  важливих  питань  життя  

колективу,  країни,  творче  ставлення  до  громадських  справ,  навчити  дітей  

висловлювати  і  відстоювати  власну  самостійність  в  думках  та  діях, тому в 

школі діє учнівське самоврядування. Учнівське самоврядування регламентує 

свою діяльність на підставі нормативно – правових документів: Конституції 

України, Законі України «Про освіту», «Про  громадські організації», Статуту 
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школи та виховної системи  «Школа виховання громадянина-добротворця». 

Метою самоврядування є всебічний  розвиток особистості, забезпечення та 

захист прав і інтересів учнів на основі правил і законів школи;  формування 

почуття відповідальності, свідомого ставлення  до участі кожного у вирішенні 

важливих справ шкільного життя; оволодіння наукою управління; сприяння 

реалізації  інтересів, можливостей та бажань дітей; прагнення узгодженості, 

збалансованості інтересів у співпраці дорослих та дітей. 

Вищим керівним органом учнівського самоврядування у школі є учнівська 

конференція, яка скликається один раз на рік. Головним виконавчим органом 

учнівського управління є учнівська рада, до складу якого входить керівник 

самоврядування, його заступник,  старостат (старости 2-9 класів) та керівники 

центрів: суспільно – корисної діяльності «Турбота», творчого розвитку «Муза», 

правових ситуацій «Крок», спортивного «Ритм», навчально-пізнавального 

«Ерудит».  

Членами центрів учкому проводяться  рейди, акції, засідання, свята, що 

сприяють розвитку організаторських здібностей у дітей, умінню співпрацювати 

у різновікових змінних колективах на засадах добра, гуманізму та 

демократизму.  

Щороку за участі органів учнівського самоврядування проходять акції: «Я 

– господар школи»,  «Колосок пам’яті»,  «Іграшка для друга»;  конкурс 

малюнків «Школа майбутнього», виставка «Літо, до побачення», конкурс 

«Замість ялинки - зимовий букет», свято «Сюрприз для вчителя», «Осінній 

дивограй», «Анумо, хлопці!», екологічний тиждень «Давайте, друзі, разом  

природу берегти», диспут «Як не згубитись у світі професій», виставка «Я  це 

можу». 

Велику увагу члени самоврядування приділяли роботі  над проектами Ліги 

старшокласників. Зокрема в роботі над проектом «Знаю та реалізую свої права» 

проводився конкурс на кращий літературний твір, казку, вірш, оповідання, 

гумореску на правову тематику; конкурс малюнків та плакатів на цю ж тему. 

Учні школи брали участь у міжшкільному конкурсі юних правознавців «Алея 

правових знань».   

Працюючи над проектом «Пишаюся тобою, рідний краю», діти оформляли   

дослідницькі нариси про історію та культуру рідного краю, про відомих 

земляків та історичні місця Теклиного. Також було проведено загальношкільне 

свято «Ми – українці».  

У рамках проекту «Добро починається з тебе» проводився конкурс на 

кращий щоденник добрих справ, які  ведуться в кожному класі  не один рік. 

Відбулася презентація колективної доброї справи. Проведено конкурс 

«Зимовий сад у нашій школі». 

У нашому селі є сторічна історична пам’ятка – вітряк, опис якого було 

представлено в рамках проекту «Сім чудес малої Батьківщини». Була проведена 

лінійка-реквієм присвячена пам’яті жертв голодомору, акція «Колосок пам’яті», 

конкурс малюнків «Святині мого села», відео звіт «Сім духовних святинь малої 

Батьківщини.» 
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У школі створена Книга пам’яті, де зібрані свідчення про життя нашого 

земляка – партизана Івана Лисака, систематизовано матеріали про односельчан 

ветеранів війни. Проведено  круглий стіл «Мій ідеал громадянина-патріота». Ця 

робота проводилась в рамках проекту «Мій ідеал громадянина – патріота»  

У  складний  час  живемо  ми  нині,  багато  горя  й  біди  є  довкола,  але  

мусимо  жити,  сіяти  добро  в  людських  душах,  бути  милосердними.  Наш 

колектив підійшов до вирішення цього питання, створивши в школі 

волонтерські  загони, як важливу ланку «Школи Добра»,  які   покликані  

виховувати  в  учнів  доброту,  порядність,  прагнення  допомогти  ближньому  

у  скрутну хвилину.  Гаслом  волонтерів є слова:  «Віддані  людям  тепло  і  

душевна  доброта     обов’язково  повернуться  до  нас,  бо  ми  послані  на  

землю,  щоб  примножувати  добро  і  красу,  творити  земний  рай,  а  не  бути  

лише   споживачами.  Маємо  таке  коротке  життя,  тож  хай  не  буде  в  ньому  

місця  злим  помислам.  Хай  оживає  істина  стара:  людина  починається  з  

добра».  Змістом їх діяльності є допомога людям похилого віку, вчителям – 

пенсіонерам, одиноким пристарілим; шефство над Обеліском Слави та 

пам’ятником Невідомому солдатові; проведення роз’яснювальної роботи серед 

батьків, однолітків та молодших школярів. За участю волонтерів 

організовувався та проводився тиждень безпеки дорожнього руху, місячник 

«Милосердя та здорового способу життя», місячник «Проти злочинності та 

насильства», заходи до Міжнародного дня інвалідів, ярмарки.  

Традиційно у нашій школі працює і агітбригада «За здоровий спосіб 

життя». Метою її діяльності є пропаганда здорового способу життя серед дітей 

та підлітків. У ненав’язливій формі за допомогою різних методів, форм роботи, 

учасники агітбригади доводять, наскільки важливим  є вибір здорового способу 

життя. 

Особливої уваги потребує робота з батьками. Тому колектив школи працює 

над підвищенням педагогічної культури батьків, сповідуючи захаренківську 

істину,  що виховати,  виростити здорову, повноцінну людину, громадянина 

незалежної України – місія школи, сім’ї, громадськості.  Педагогізацію батьків 

ми здійснюємо через роботу клубу «Батьківські роздуми» (де діє три секції: 1-4 

кл., 5-8 кл., 9 кл.): клуб сімейного дозвілля, читання лекцій на батьківських 

зборах, організували консультпункти для батьків. Традиційним в школі стало 

проведення у березні місяці тижня відкритих дверей  для батьків. Проведення 

виставок «Світ захоплень сім’ї», «Я і тато – майстри», «Я і мама – майстрині», 

«Моя сім’я від А до Я», індивідуальні художні виставки. Разом з батьками 

проводимо свята «Козацькі забави», «Осіння ярмарка», «Свято квітів», «Свято 

врожаю», «Міс школи», «Кумири й кумирчики», конкурси, змагання.  

Спільна праця учнів, батьків і вчителів, їх ставлення до школи, своїх дітей 

сприяє громадянським стосункам, які ґрунтуються на довір’ї та взаємній добрій 

волі. Тож ми всі разом створюємо школу, яка є школою виховання громадянина 

- добротворця. 
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О. В. Оріщук, учитель історії Ватутінської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  

ім. М. Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради  

Черкаської області 

 

ІДЕЇ О. А. ЗАХАРЕНКА У ПАТРІОТИЧНОМУ 

ВИХОВАННІ УЧНІВ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 
Сучасна система освіти включає в себе не лише освітній процес, а і 

формування всебічно розвинутої особистості через реалізацію програм 

патріотичного виховання. Школа, сім’я, громадськість мають одну спільну мету 

- виховати і виростити здорову і повноцінну людину, громадянина незалежної 

України. Становлення національно-патріотичної свідомості, активної 

громадської позиції учнів відбувається завдяки щоденній праці, спрямованій на 

виховання поваги до держави, її влади, національної символіки, історичної 

пам’яті, формування національної гідності, правосвідомості, духовної 

культури, вміння робити вибір і брати на себе відповідальність.  

Одним із пріоритетних напрямків роботи Олександра Антоновича 

Захаренка, народного вчителя, ентузіаста, новатора, було саме патріотичне 

виховання підростаючого покоління. Він казав: «Патріотами не народжуються. 

Ними стають у процесі виховання і впливу засобів масової інформа 

ції на кожну людину. Патріотичні почуття - це сплеск емоцій, які 

виникають у пориві спільної праці, щоб знайти вихід із безвиході, щоб 

захистити свою незалежність і волю. Патріотизм - це святе почуття, яке не 

піддається осміюванню, яке кличе на подвиг і навіть приводить до 

самопожертви в ім’я Батьківщини, в ім’я дітей, яким належить майбутнє, в ім’я 

людини».  

Патріотом Захаренко міг назвати людину, яка добре знає свій родовід, 

пам’ятає історію рідного краю. Бо людина без пам’яті, без знань про минуле 

ніколи не зможе збудувати майбутнього. «Високі почуття патріотизму мають 

свої корені в національних традиціях, в рідній мові та національній культурі, в 

стінах батьківського дому і на стежці серед живої, не скаліченої природи, біля 

рідного будинку. Навчити розуміти це - значить виховати громадянина планети 

з ідеалами миру, дружби, взаємодопомоги, співчуття до чужої біди. Це так само 

важливо, як змалку навчати радіти успіхам друзів, сусідів, рідних» - писав він.  

Згідно з таким виховним заповітом Великого педагога, що був вчителем 

від серця, працює наша Ватутінська загальноосвітня школа №2 ім. М. Ф. 

Ватутіна, що знаходиться неподалік святих для кожного українця місць, 

пов’язаних з особою українського генія Тараса Григоровича Шевченка. Свою 

щоденну роботу дружній вчительський колектив школи спрямовує на 

формування в учнівської молоді саме патріотичних почуттів, бо найвищі 

прояви патріотизму починаються із пам’яті. Власне, реалізація поставлених 

завдань здійснюється через краєзнавчу, пошукову та гурткову роботу 

відповідного спрямування і, звичайно ж, музейну справу.  
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Ватутінська школа №2 відрізняється від інших шкіл міста тим, що має два 

музеї: військово-патріотичний імені Миколи Федоровича Ватутіна  та 

народознавства. Цього року музею, що пов'язаний з ім’ям відомого генерала 

армії, на честь якого і названо наше місто, виповнюється 25 років. Ще в 

далекому 1985 році в учнівському та вчительському колективах, що перейшли 

до новозбудованого приміщення школи, виникла ідея створення музею. 

Підготовча та пошукова робота тривала недовго. Великою подією став приїзд 

на відкриття шкільного осередку пам’яті  делегації  Росії з батьківщини 

Ватутіна    м. Валуйок.   

Музей запрацював і працює дотепер. За ці роки в ньому проведено багато 

екскурсій, прийнято гостей школи і міста, відбулася велика кількість уроків 

патріотизму та виховних годин. Завдяки розповідям учнів-екскурсоводів 

підростаюче покоління може більше дізнатися про Велику Вітчизняну  війну,  

життєвий та бойовий шлях генерала армії М. Ф. Ватутіна,  хід і особливості 

визволення Черкащини та рідного краю від німецько-фашистських загарбників. 

У роботі широко використовуються спогади ветеранів війни, записані нашими 

школярами. Часто й самі запрошені учасники бойових дій яскраво і правдиво 

відтворюють події тих часів на уроках мужності та уроках пам’яті. І молодші 

школярі, і старшокласники з хвилюванням слухають шанованих у нашому місті 

людей. І особливо велику радість викликає те, що останнім часом зростає 

інтерес молодого покоління до таких спогадів. Неоціненну допомогу в такій 

діяльності надає створений на базі музею пошуковий загін «Пам'ять». 

Музей народознавства з’явився в нашій школі дещо пізніше. Кілька років 

назад вчителі-філологи ініціювали проведення пошукової акції «Збережемо 

спадок батьків». Зібраного матеріалу було так багато, що виникла потреба 

окремого приміщення для його зберігання. Коли було впорядковано всі зібрані 

старожитності, ідея створення музею виникла сама по собі. Адже із знання 

свого родоводу, історії рідного краю, батьківської домівки, маминої колискової 

пісні, особливостей національного одягу, предметів українського побуту 

починається любов і повага до Батьківщини.  

На сьогодні в шкільному народознавчому музеї проводяться уроки 

української мови та літератури, уроки народознавчого та етнографічного 

спрямування, виховні години та звичайні екскурсії. Група екскурсоводів 

постійно знайомить бажаючих з виставковою експозицією, зібраними 

унікальними речами українського побуту, інтер’єром селянської хати, 

знаряддям праці українців минулого століття. А окрасою музею, його серцем є 

рушникова стіна, де представлено колекцію вишитих рушників Черкащини та 

різних регіонів України.  

Нещодавно в даному музеї з’явився новий куточок, присвячений 

вшануванню пам’яті жертвам голодомору. Його появі передувала грандіозна 

підготовча робота. Учні самостійно провели конкурс на кращий ескіз 

скульптурного зображення Скорботної матері-України, що втратила своїх дітей 

в жахливі роки голодомору. Самі ж учні власними руками і створили дане 

зображення з допомогою вчителів з міської школи мистецтв. А це ще одна з 
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граней виховної системи, створеної О. А. Захаренком – розвиток дитячої 

творчості в комплексі різних підходів до формування особистості школяра.  

Пошукова та краєзнавча робота в нашому навчальному закладі 

організована досить серйозно.  Краєзнавчий шкільний гурток взяв активну 

участь в конкурсі «Золота підкова Черкащини», дослідивши майже втрачену 

пам’ятку садово-паркової архітектури в селі Козацькому Звенигородського 

району. Було віднайдено унікальні фотографії панського маєтку, що був 

зруйнований на початку ХХ століття, відтворено історію будівництва Малої 

«Софіївки», розкрито проблему збереження парку в наші дні. Підсумок роботи 

гуртка було відмічено ІІІ місцем серед аналогічних досліджень в конкурсі.  

Нещодавно учні старших класів взяли  участь у дослідженні наслідків 

голоду 1933 року в нашому краї. Спочатку на уроках історії України було 

опрацьовано теоретичний матеріал, написано дослідницькі роботи, зібрано 

ілюстративні та архівні документи. Наступним кроком стало встановлення імен 

померлих в ті часи з двох сусідніх сіл, адже наше місто засноване значно 

пізніше, в 1948 році. Велику цінність становили спогади очевидців лихоліття, 

зібрані з допомогою місцевих краєзнавців, записані від своїх родичів та 

знайомих. Лише так опрацьований матеріал лишить помітний слід в душах 

дітей, змусить їх усвідомити подію по - іншому, бо вона зачіпає свій рід, людей 

яких знаєш і любиш. Невмирущі Свічки Пам’яті навіки запалали в чистих 

дитячих душах. Школярі, що пройшли весь цей шлях встановлення історичної 

правди набагато глибше почали цінувати життя, розбиратися в політичних 

подіях, шанувати історичне минуле та його спадок. 

Слід відмітити, що наша школа намагається наслідувати модель виховання 

учнів, започаткованої в школі над Россю, не лише через почуття патріотизму. 

Зазначимо, що, продовжуючи педагогічні традиції О. А. Захаренка, ми 

формуємо шанобливе ставлення дітей до своїх батьків, їхніх звичаїв і традицій, 

до Батьківщини-України. За висловом Вчителя з Сахнівки «Школа – це 

постійний, самостійний рух вперед, ідея, що повинна неодмінно захопити зразу 

трьох: учителя, учня, батьків». Лише при тісній взаємодії школи і батьків 

можна виховати справжню Людину. Цьому сприяють батьківські збори, спільні 

засідання учительського та батьківського комітетів, проведення суботників і 

участь батьків у творчих справах своїх дітей, проведенню культурно-масової 

роботи.  

Як і в Сахнівській школі велику увагу приділено розвиткові 

індивідуальних здібностей кожного учня. О. А. Захаренко стверджував: 

«Людина без захоплення – пуста людина», тому в школі постійно працюють 

гуртки бісероплетіння, вишивки, макраме, оздоблення виробів з деревини, 

в’язання, кулінарії, танцювального та музичного спрямування. 

Школа створила програму екологічного виховання учнів. Школярі, 

вчителі,  батьки та техперсонал як одна велика родина разом проводять 

благоустрій території, прибирають її, впорядковують клумби, беруть участь в 

біологічних та екологічних конкурсах і програмах. Зовсім нещодавно 
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спільними зусиллями всіх шкіл міста та з допомогою місцевої влади, батьків 

засаджено садженцями міський пустир.  

Захаренко писав: «Поспішайте робити добро людям, не припізніться!» 

Мова йде про людей, що під дією тих чи інших обставин втратили сили для 

повноцінного життя, вони потребують фізичної допомоги чи просто моральної 

підтримки. Саме для цього в школі існує волонтерський рух, учасники якого 

піклуються про вчителів-пенсіонерів, які закріплені за кожним класом, надають 

посильну допомогу людям похилого віку, що проживають в нашому 

мікрорайоні, проводять акції милосердя, вітають зі святами ветеранів та 

пенсіонерів. Користь від цього дуже велика всім учасникам справи. Діти 

вчаться бути людьми, здатними допомогти, поспівчувати, розділити біду.  

Досить значимою є участь школярів у системі учнівського самоврядування, 

через який вони підтримують порядок і допомагають вчителям в навчально-

виховному процесі. Колектив шкільного парламенту, яким керує обраний 

самими дітьми президент, здійснює контроль навчання, поведінки, організовує 

свята, тематичні вечори, різноманітні акції. 

У кожної людини є такі місця на землі, де вона почуває себе затишно і 

спокійно. Сподіваємось, що така виховна система, яка наслідує педагогічні ідеї 

творення сучасної людини Олександра Антоновича Захаренка, робить нашу 

школу рідною домівкою школярів. А доказом цього є те, що наші випускники 

завжди поспішають відвідати свій навчальний заклад, коли доля їх приведе до 

рідного міста.  
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Ж. І. Здоренко, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Городищенської районної ради 

Черкаської області 

 

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ  

О. А. ЗАХАРЕНКА У ПРАКТИКУ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЛІЦЕЮ 
 

Досвід видатного українського педагога, заслуженого вчителя України, 

академіка АПН України, директора Сахнівської загальноосвітньої школи 

Корсунь-Шевченківського району Олександра Антоновича Захаренка 

вивчається і впроваджується вчителями багатьох українських шкіл. 

О. А. Захаренко своє життя щодня віддавав дітям. Він створив 

середовище, яке невпинно і вільно впливало на особистість кожного вихованця. 

Завдяки самовідданій праці, творчому горінню і цілеспрямованості  

О. А.Захаренко здобув громадське визнання і шану. 

О. А. Захаренко  писав: “…нові типи освітніх закладів – гімназії, ліцеї, 

коледжі – то наше майбутнє… Йде відбір творців науки, культури, загального 

прогресу. І це цілком закономірне явище”. І це дійсно так. І наш навчальний 

заклад нового типу – Городищенський економічний ліцей продовжує традиції 

найталановитішого педагога сучасності.  

Навчально-вихховна діяльність Городищенського економічного ліцею 

спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Особистісно 

орієнтований підхід до розвитку, виховання і навчання учнів через 

впровадження нових інноваційних технологій». Для того, щоб реалізувати 

поставлене завдання, на наш погляд, необхідна співтворчість, співпраця, 

постійна конструктивна взаємодія ліцеїстів, педагогів, батьків. 

Пріоритетними напрямами взаємодії на даний час є: забезпечення 

всебічного і гармонійного розвитку особистості; самовиховання і 

самореалізація кожного учасника навчально-виховного процесу;  прагнення у 

своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями; створення умов 

для оволодіння практичними вміннями  і навичками дослідно-

експериментальної, комерційної, наукової діяльності; використання у роботі 

електронно-обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій, ресурсів 

Інтернет; формування громадянської позиції ліцеїстів, їх власної гідності, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за власні дії, долю 

суспільства і людства; розробка і апробація нових педагогічних технологій, 

методів і форм роботи; підвищення методичного, наукового та професійного 

рівня педагогічних працівників, пошук нових форм навчання та виховання. 

Але постає ряд завдань, над вирішенням яких потрібно працювати 

спільно. Важливими є єдність зусиль усіх членів педагогічного колективу, 

батьків, громадськості, учнів; демократизація стосунків „учитель – учень – 

батьки”; врахування результатів вивчення особистості кожного учня під час 
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організації виховної діяльності; розвиток творчого мислення та моделювання 

творчої поведінки; розвиток індивідуальних творчих здібностей кожної дитини; 

формування емоційного комплексу особистості (співчуття, доброти, 

справедливості, терпимості, емпатійності, почуття особистої гідності і гідності 

іншої людини); виховання духовності, становлення моральних 

орієнтирів;комплекс використання індивідуальний і групових інтерактивних 

форм, методів роботи; гуманізація виховного процесу. 

Це підтверджує думку великого педагога, що кожен навчальний заклад 

матиме свій стиль, характер, зовнішність оформлення. Дитина в ньому – центр 

Всесвіту. Учитель теж.  

У 2009 – 2010 н.р. ліцей підготував: призера IV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економіки, 7 призерів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 

з економіки, географії, математики; переможця IV етапу Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості  «Об’єднаймося ж, брати мої», номінація 

«Історія України і державотворення»; 7 призерів ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. Ліцей активний 

учасник V Всеукраїнського турніру юних економістів (третє командне місце). 

Наші учні є переможцями та призерами районного етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П. Яцика, маємо команду – призера 

Всеукраїнського правового турніру «Знавці права», переможця районного етапу 

обласної туристсько – краєзнавчої експедиції учнівської та студентської молоді 

«Пізнай свою країну», спортивних змагань.  

Найяскравіша педагогічна ідея добротворення є основою створення 

закладу нового типу, нашого ліцею – середовищем, у якому батьки, учні і 

вчителі є носіями Добра, Радості і  Миру.У центр навчально-виховного процесу  

ми поставили дитину. Гуманістична концепція виховання дитини, увага до її 

творчого потенціалу є основоположною у  Сахнівській школі, яка стала під 

мудрим керівництвом О. А. Захаренка і визначається як дитиноцентрична.  

Пріоритетним завданням є формування самодостатньої особистості, яка 

не розгубиться в складних лабіринтах життя. 

О. А. Захаренко важливу роль відводив учителю і зазначав, що: 

 «… діти завжди в пошуках ідеалу. Щоб бути для них зразком, треба 

жити з ними значно більше часу, ніж вимагають службові обов’язки»; 

 «… щоб стати справжнім знавцем дитячих сердець, справжнім 

вихователем, справжнім авторитетом, якнайбільше бувайте з учнями, зробіть 

їхнє поза навчальне життя цікавим і змістовним»; 

 «… Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового 

суспільства, ні вільної України». 

 “Сучасній  потрібен педагог, який вірить у своїх учнів і покладає на 

них великі надії” 

 “Усе наше життя, вся наша робота – це спілкування з живою 

людиною – дитиною, яка хоче бути особливою, чекає поваги в колективі 

однокласників, хоче вдячних слів від старших” 

 “Майбутня школа – це щоденна приємна втома від творчої праці” 
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 “Вчителю-колего! Не марнуй свій час. Не вір, що пропаде твоя 

праця. Вона заповнить серця і душі хоча б твоїх нащадків. Твоїх вихованців. 

Кожне покоління буде згадувати твою подвижницьку роботу, твою добру, 

відверту усмішку, твої не набридливі повчання.”  

 Наш творчий колектив втілює  ці заповіді в життя. Наше кредо: правило 

3П – професіоналізм, порядність, принциповість. 

О. А. Захаренко був твердо переконаний, що основне для вчителя – «не 

заважати допитливим творчим дітям… Тільки вчитель, який працює творчо, 

виховує творчу особистість, так необхідну нині у нашому житті. Це 

вчительська справа -  в дитині виховувати особистість, яка здатна не лише 

мріяти,  а й утілити мрію в життя».Як педагог-новатор він глибоко розумів, що 

успішне вирішення  розмаїття педагогічних проблем пов’язане з пошуком та 

впровадженням нових методів, прийомів, технологій. 

Орієнтиром, втіленням ідей О. А. Захаренка є і сам директор  Н. Г. Жуган,  

яка очолює діяльність Городищенського економічного ліцею. Під її 

керівництвом  педагогічний колектив успішно реалізує психологічні та 

педагогічні засади створення іміджу закладу нового типу. У стінах ліцею панує 

дух творчості, сприятливий морально-психологічний клімат, відчувається 

взаєморозуміння, взаємоповага, любов. Педагогічний колектив, запалений 

життєстверджуючою енергією, здійснює навчально-виховну діяльність на 

високому рівні. 

Педагогічна спадщина Олександра Антоновича – це педагогіка 

майбутнього. Він випередив час. Своєю діяльністю довів, що будь-яка ідея 

може мати  практичне втілення, якщо коло неї згуртовані небайдужі, творчі, 

самовіддані справі люди.Але «…головна мета – це виховання громадянина…» 

«То і є головний результат спільної роботи педагогів, громадськості, сім’ї 

щодо перетворення загальнолюдських цінностей у власні переконання і 

принципи життя” О. А. Захаренко. 

У цьому напрямку Городищенський економічний ліцей працює постійно, 

щоденно, невтомно. Значну роль у навчально-виховному процесі у ліцеї 

відіграє громадянське виховання особистості. Основна його мета – це 

виховання в людині моральних ідеалів суспільства, почуття любові до 

Батьківщини, прагнення до миру. 

Як і у школі Олександра Антоновича, у ліцеї діє система учнівського 

самоврядування, - Ліцейна республіка, яку очолює Президент, обраний на 

демократичних виборах. Право прийняти рішення від імені учнівського 

колективу отримав Парламент. Є своя символіка: Конституція, Герб, Прапор, 

валюта (екон). Дієвими є робота міністерств. Захаренко писав:“Майбутнє 

планети – це наші діти. Їх на землі майже мільярд. І всі вони завтра, 

прокинувшись уранці, хочуть побачити у вікні сонечко, мамину усмішку. 

Хочуть рости здоровими, щасливими.  І ми покликані реалізувати мрії дітей!” 

Живуть наші ліцеїсти щасливим життям, активним, де всі грані їх особистості 

виблискують на сонці життя. 
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Отже, авторська школа О. А. Захаренка є прикладом і зразком для 

наслідування. Звичайні людські якості, вироблені добросовісною працею і 

життям, допомагали йому жити й творити. Немає серед нас цієї великої 

людини, але у спадок залишилися ідеї, які продовжують жити і нині, 

втілюються у життя. 

Яскраво засвітилася його зірка і до цих пір сіяє у душах багатьох 

педагогів, небайдужих людей, які впевнені, що витоки доброї енергії, що 

стимулюють до творчої праці, знаходяться в окрилених відкритих душах і 

серцях і ніби промовляє: «Твори добро, бо ти  – Людина!» [3, с.6-8]. 
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Н. В. Виговська, заступник директора 

з виховної роботи Верхняцької ЗОШ  

І-ІІІ ступенів №2 Христинівської  

районної ради Черкаської області 

 

«НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО ШКОЛИ – РАДІСТЬ  

І ЩАСТЯ ДІТЕЙ» 
Батьківщина починається з лелечого гнізда, 

що примостилося на хаті, з річки, луків, 

пшеничного поля, з яблуневого чи вишневого 

садка,в якому промайнуло дитинство. 

Всіх нас об’єднує родина, яку шануємо, 

пам’ятаємо, любимо... 

О.А. Захаренко 

 Коли замислюєшся над питанням, чому начебто ті ж самі форми і методи 

виховання в одних навчально – виховних закладах дають значний позитивний 

ефект, а в інших “ не спрацьовують”, починаєш розуміти, що однакові виховні 

впливи насправді мають різні значення в залежності від їх включеності у 

загальну “атмосферу виховання”. І усвідомити  це допомагає знайомство з 

системою виховної діяльності Сахнівської школи, Авторської школи 

Олександра Антоновича Захаренка. 
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 Творчість Олександра Антоновича втілена в Авторській школі, це і є 

жива педагогіка. Важливо осмислити її витоки і умови функціонування. Адже 

для того, щоб цей безцінний досвід справдився у функції соціальної 

спадкоємності, необхідно, щоб він був відрефлексований наукою і увійшов у 

вітчизняної і без сумніву, світової педагогіки. 

 Ми є свідками того, як сучасна освіта набуває рис особистісно 

орієнтованої. Інколи настає втома від надлишку фразеології, пов’язаної з 

модною темою, що розкриває необхідність зміни орієнтирів у цій 

людинознавчій за своїм первинним визначенням науці – педагогіці. 

 Реалії життя переконливо засвідчують необхідність розробки і 

впровадження якісно нових сучасних теоретичних засад і практичних підходів 

до проблем охорони і зміцнення здоров'я молоді, які мають бути покладені в 

основу всієї молодіжної соціальної політики відповідно до нових соціально-

економічних умов трансформаційного періоду, який переживає Україна. 

Одним із завдань  виховної роботи  школи  є цілісний розвиток 

особистості учнів, досягнення ними високого рівня освіченості й культури при 

збереженні та зміцненні здоров'я; формування потреби в цьому; виховання 

патріотичної свідомості, розвиток почуття відповідальності, милосердя до 

людей. 

Одна з головних задач виховної роботи школи  – формування в учнів 

навичок здорового способу життя, розвиток духовних і фізичних можливостей 

особистості, фізична підтримка дитячого організму. Обрані школою напрямки 

допоможуть здійсненню поставлених задач.  

З метою збереження і зміцнення фізичного здоров'я школа створює 

здорове фізичне середовище (оптимальні режими температури, вологості і 

свіжого повітря, раціональні режими харчування, чергування фізичного та 

інтелектуального навантаження). Отримати знання про функціонування нашого 

організму і стан здоров'я кожної з його систем діти можуть займаючись у 

спортивних  секціях . 

Робота гуртків, дитячих об’єднань, волонтерських загонів сприяє 

збереженню і зміцненню соціального здоров’я учнів школи, забезпечує дітям в 

позаурочний час умови для фізичної праці, реалізації творчих обдарувань, 

можливості для науково-інтелектуальної самореалізації При формуванні 

духовного здоров'я  школярів акцентується увага на таких аспектах: 

- здоров'я в системі загальнолюдських цінностей; 

- духовність людини, як основа здоров'я; 

- ідеал здорової людини; 

- здоров'я, як компонент патріотичного виховання; 

- духовні цінності і засоби розвитку духовності; 

- національні особливості формування здоров'я; 

- народні свята і духовність. 

З метою розвитку, збереження і зміцнення психічного особистого і 

емоційного здоров'я здійснюється психологізація виховного процесу, яка 

включає в себе: 
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- практичне вивчення учнями свого „Я” і відчуття себе як особистості; 

- способи самовираження; 

- розвиток власного „Я”; 

- навчання вміння визначати для себе те, що принесе задоволення і разом з тим 

користь суспільству.  

Форми і методи виховної роботи школи  допоможуть учням отримати знання 

про: 

- людину, як представника в соціумі: 

- наслідки негативного ставлення до природи; 

- причини погіршення здоров'я; 

- етику родинних зв'язків; 

- соціальні потреби та інтереси; 

- шкідливий вплив наркотичних речовин на здоров'я; 

- попередження фізичних та інфекційних захворювань, венеричних 

захворювань і СНіДУ; 

- здоровий спосіб життя.  

Напрямок розумового виховання має за мету об'єднати процеси освіти 

щодо здоров'я, навчати веденню здорового способу життя.  Учні навчаються 

здобувати потрібні знання із різноманітних джерел і бути спроможними 

використовувати цю інформацію для прийняття позитивних рішень. 

Педагогічний колектив школи   вважає, що напрями виховної роботи 

школи  допоможуть вирішити такі важливі питання сьогодення, як: 

- піднесення рівня фізичного здоров'я дітей та молоді; 

- удосконалення духовності та моральних якостей майбутніх 

будівників української держави; 

- підготовка до життя в нелегких умовах сучасності.    

Поняття «волонтер» і «волонтерство» є дуже широкими. У перекладі з 

англійської мови «волонтер» означає  «доброволець», а відтак  «волонтерство» 

– добровільний рух, неприбуткова діяльність фізичних осіб – волонтерів, яка 

спрямована на надання допомоги особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги і сприяє самореалізації 

волонтера. 

 В основу добровільності покладена здатність однієї людини безкорисливо 

й, у більшості випадків, анонімно виконувати роботу на благо іншої. Тобто 

частину часу, енергії, знань, досвіду волонтер  витрачає на виконання 

діяльності, яка приносить користь іншим людям чи суспільству в цілому. 

Вважають, що волонтерський рух виник у 1859 році, коли французький 

письменник – журналіст Анрі Дюнан, вражений кривавими картинами битви 

при Сольверино, запропонував ідею створення Червоного Хреста – організації, 

яка б працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу 

пораненим бійцям. Принципами сформульованими Дюнаном, керуються 

волонтерські організації у всьому світі і сьогодні: 

- Добровільність та доброчинність, 

- Законність, 
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- Гуманність та гідність, 

- Спільність інтересів та рівність  прав її учасників, 

- Гласність, 

- Відповідальність, 

- Конфіденціальність. 

Допомогти знедоленому – це тільки пів справи. Треба осягнути уміння 

простягнути руку сироті чи інвалідові – аби не образити їх, не принизити 

людської гідності. А це може зробити тільки людина – альтруїст, тобто така, 

яка безкорисливо, не надіючись на винагороду, вирішує проблему інших 

людей. 

 Які ж теоретичні  аспекти вивчення проблеми надання допомоги іншим 

людям? 

 Особливістю життя у сучасному суспільстві є те, що вчинки щодо 

надання допомоги, які вимагають найвищих моральних зусиль, привертають, на 

жаль, все менше уваги  з – поміж подій суспільного, політичного, культурного 

життя, що взаємодопомога та допомога є недостатньо поширена. 

 У сучасному буденному  світогляді швидше функціонують такі позиції: 

треба турбуватися про особисті інтереси, якщо треба турбуватися  про   когось, 

то це  лише про захист власних нащадків та інтересу вузького кола осіб, 

особливо значимих (родичі, друзі). Постійну увагу психологів привертає  той 

факт, що і в умовах таких визначних соціальних орієнтацій є люди, а також 

професійні групи, які продовжують  діяти про соціально, тобто постійно 

турбуються про інтереси інших людей та надають допомогу іншим людям. 

 Дані досліджень свідчать, що більше за інших до надання допомоги 

схильні високоемоційні люди,  з розвиненою емпатією, які схильні до 

самостійного прийняття  рішень. Тобто є групи людей, які можуть проявляти 

довготривалий, а не спонтанний альтруїзм, постійно готових до надання 

допомоги – «довготривалі альтруїсти». 

 Такими довготривалими альтруїстами у своєму бажанні творити добро, 

проявляти милосердя і любов до ближнього є учасники навчально – виховного 

процесу школи.   

 У нашій школі створені суспільні умови, які сприяють допомозі одне 

одному. 

  Домінуючими напрямками  волонтерського руху в  роботі  школи є такі: 

- Волнтерство як участь у роботі Товариства Червоного Хреста. 

- Участь у реалізації профілактично – освітньої програми «Рівний – 

рівному», «Життя на роздоріжжі». 

- Інформаційно-просвітницька робота щодо здорового способу життя 

дітей та підлітків. 

- Проведення занять по навчанню тренінгів. 

У школі  працюють волонтерські загони, учасниками яких є підлітки від 

10 до 16 років. Для підлітків головною спонуковою у волонтерській діяльності 

є можливість самоствердитись в очах однолітків, можливість набути нових 

знань і навичок та проведення власного дозвілля. 
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 Водночас деякі підлітки приходять у волонтерство з метою  розвитку 

своїх комунікативних здібностей, знаючи заздалегідь, що для них поки що це є 

проблемою. 

Тому бажання  волонтерів-підлітків співпрацювати треба не лише 

використовувати, а й розвивати. 

Отже, члени волонтерських загонів, які було створено на основі 

добровільності, згоди та рівноправності, надають  допомогу одиноким, 

пристарілим, вчителям-пенсіонерам. 

  Отже, підсумовуючи вищесказане підкреслимо, що  учні школи беруть 

участь у волонтерському русі, самі набувають практичного досвіду, вміння 

адаптуватися у  важких життєвих ситуаціях і навчають цьому своїх однолітків. 

Маючи  навички позитивного вирішення складних ситуацій, що діти-тренери 

набувають під час тренінгів під керівництвом тренера-педагога, підлітки- 

волонтери краще за інших передають знання у  молодіжному середовищі, адже 

більше часу спілкуються  один з одним, розуміють субкультурну мову і 

потреби свого оточення. 

  Для розвитку волонтерства у школі важлива роль відводиться  педагогу - 

організатору, який повинен мати лідерські якості   фахівця. Адже бути другом, 

наставником, тренером учнівської молоді дуже відповідально і складно, бо 

підлітки прискіпливо оцінюють старших; тонко  відчувають справжність 

стосунків. 

 Приклад волонтерської діяльності Верхняцької загальноосвітньої І-ІІІ 

ступенів школи №2,  виховання у підлітків  доброти, альтруїзму як найкращого 

самовиразу і здобуття людської гідності – це не винятковий приклад. Він 

справді цікавий, дуже промовистий і реально  дієвий. Це свідчить про те, що і в 

нинішніх соціально-економічних умовах нашої молодої держави є місце для 

прояву кращих людських рис. Волонтерський рух, що діє на засадах  

добровільності і спрямований на самовиховання та  самореалізацію учасників 

навчально-виховного процесу через доброчинну, неприбуткову та вмотивовану 

діяльність, набуває розвитку, плекає в людині людське, а це значить , що ми 

можемо дивитися у майбутнє, незважаючи  на всі кризові явища, все ж 

оптимістично. 

У Верхняцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 робота щодо 

формування здорового способу життя є систематичною і реалізується через 

обов’язкові шкільні предмети „Основи здоров’я та фізична культура”, ОБЖ,  

 Пріоритетним напрямом виховання учнів у нашій школі є свідоме 

ставлення кожного до власного здоров’я.  

 Значну роботу в цьому напрямку проводять класоводи та класні 

керівники. 

1-4 клас: „Збережи здоров’я та й на все життя”, „Режим дня і харчування”. 

2-8 клас: тест: „Чи маєте ви загрозу для свого здоров’я; години спілкування: 

„Одна із умов одужання —бажання бути здоровим”; дискусія: „Що робити, 

якщо друг почав вживати наркотики?”, мозковий штурм: „Ситуації, в яких є 

ризи зашкодити своєму здоров’ю”, анкетування, тренінги. 
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9-11 клас: година спілкування: „Проблеми життя і довголіття”, зустріч з 

лікарями „У країні здоров’я”, диспути: „Здоровий спосіб життя”, психологічні 

тренінги, інформаційні повідомлення: „Як запобігти ВІЛ-інфікуванню?” 

 На батьківських зборах були розглянуті питання: „Значення батьків у 

вихованні здорового школяра”, „Гігієнічні питання статевого виховання”, 

систематично проводяться зустрічі з лікарями місцевої і районної лікарень.  

Щороку лікарі центральної районної лікарні проводять поглиблений 

огляд школярів у присутності їхніх батьків. У школі проводиться моніторинг 

захворюваності учнів школи. Щоліта діти-сироти та діти з категорійних сімей 

забезпечуються безкоштовними путівками в санаторії-профілакторії 

Безкоштовними  гарячими обідами охоплені усі учні 1-4 класів. Здорове, 

збалансоване харчування у школі передбачає наявність у щоденному раціоні 

школяра основних видів продуктів: хліба, круп, картоплі, молочних продуктів, 

м’яса, риби, овочів та фруктів. Обов’язковим є вживання йодованої солі.   

З метою розвитку інтелектуальної, моральної, емоційно-вольової сфери 

особистості в школі працювали вокальний гурток, шкільний хор, спортивні 

секції, гурток „Юні  селекціонери”.  

 Значних успіхів досягають наші юні спортсмени. Вони є переможцями  

районної спартакіади школярів. Складовою цього успіху є І місце з волейболу 

(юнаки) та І-і місця з легкоатлетичного кросу, займаємо призові місця по 

футболу, баскетболу 

У школі постійно проводиться спортивно-оздоровча робота – змагання на 

витривалість, фізичну міць, кмітливість: „Старти надій”, „Солодке дерево”, 

„Козацькі забави”, ранкова зарядка (1-4 кл), змагання з тенісу, волейболу, 

футболу, шахів і шашок, рухливі ігри на перервах 

Команда ЮІР зайняла І Імісце в районному конкурсі на кращу 

пропаганду вуличного руху. 

Гуманістичне виховання учнів здійснюється засобами проведення свят: 

„Як Україна й сонечко над нами, отак і мама на землі одна”, „Цей прекрасний 

дар – кохання”, інтелектуальних ігор, брейн-рингів, конкурсів строю і пісні. 

Учні школи активні учасники Місячника милосердя, акцій „Іграшка для 

друга”, „Новий рік без самотності”, акцій по збиранню продуктів та одягу 

дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям з малозабезпечених сімей, відвідують з 

концертами  Будинок пристарілих, постійно доглядають пам’ятні місця селища. 

У школі створений осередок волонтерів, які ведуть роботу з підлітками-

однолітками, зорієнтовану на здоровий спосіб життя без шкідливих звичок. 

Вони проводять тренінги, ігри, бесіди, присвячені негативному ставленню до 

куріння, алкоголю, наркоманії, токсикоманії, СНІДу. Старшокласники брали 

участь у зльоті учнівської молоді „Нащадки героїв  – дорогами війни, дорогами 

слави” і по праву вибороли почесне друге місце. Готуючись зустріти 65-

річницю Перемоги, школярі зібрали матеріали про остарбайтерів селища, 

учасників війни і представили матеріали проекту на районний зліт. 

Становлення духовно здорової молоді неможливе без екологічного 

виховання, яке ґрунтується на поєднанні емоційного та інтелектуального 
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сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю. Екологічне 

виховання у школі включає в себе 4 блоки:  

- організаційний; 

- пізнавальний; 

- практичний; 

- просвітительський. 

Для організації екологічного виховання у школі створено екологічну 

раду, яка керує екологічним вихованням. Щороку проводиться розвідка 

екологічних лих на території села, виявлення місць зростання рослин Червоної 

книги. Створено карту села, де позначено стихійні сміттєзвалища, відновлені 

від екологічного лиха місця, місця проростання рідкісних рослин. Пізнавальні 

заходи допомагають школярам пізнати природу рідного краю, зрозуміти її 

взаємозв’язки. Проводяться фенологічні спостереження за станом рослин і 

тварин. Проведено акції „Зелений паросток майбутнього”, „Нехай моя ялинка 

залишиться в лісі”, „Первоцвіти”, „Нехай не плаче береза”, „Посади сад”.

 Практичні природоохоронні заходи допомагають втілити одержані 

здобутки на практиці. У ході акції „Черкащина – край квітів і добра” посаджено 

500 дубків, 100 саджанців клену широколистого, 140 саджанців вишні 

звичайної.. Виготовлено годівниці та штучні гнізда для птахів і розвішано в 

місцевому парку. Розчищено два джерела і взято їх під охорону. Проведено 

операції „Листя”, „Земля” на території шкільного подвір’я. Організовано догляд 

за пам’ятними місцями селища. Впорядковано територію місцевого парку. 

Проведено виставку квітів і осінніх композицій „Осінь-чарівниця”. 

Проводяться конкурси власних прозових та віршованих творів. 

 Просвітительська робота допомагає залучати широке коло учнів до 

природоохоронної освіти. Створено екологічну агітбригаду, випускається 

стінна газета „Еко”, до дня Чорнобильської трагедії проводяться екологічні 

мітинги, в День Землі – конкурс екологічних плакатів. 

Тож давайте ще і ще вчитуватися і вдивлятися у педагогічну спадщину 

нашого видатного земляка з тим, щоби знову і знову відкривати і знаходити 

“рецепти» створення позитивного психологічного мікроклімату у своєму  

колективі. 

o Актуальними є такі поради: 

- Бути уважним до духовного життя вихованців, не пропустити 

жодної їхньої доброї справи: ”Ми прагнемо, щоб кожне досягнення 

вихованців було відмічене, щоб зроблений внесок був належно 

оцінений». 

- Формувати взаємоповагу та  самоповагу учнів, а ”Повага до самого 

себе виростає  в атмосфері позитивних емоцій.” 

- Виховний процес має базуватися  “ На усвідомленні глибокої 

поваги до загальнолюдських цінностей, прав дитини і дорослої 

людини”. 

- Виховання у дітей і дорослих морального благородства, емоційної 

чутливості,емпатійності “Життя колективу – це розгалужений 
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ланцюг спілкування, єднання дій, взаємний обмін думками, 

переживаннями. Повноцінне життя колективу немислиме без його 

морального благородства, без емоційної чутливості. Тому вчителі 

нашої школи вчать учнів брати близько до серця радість, гіркоту, 

тривогу інших людей, відчувати їх самотність, потребу в 

допомозі, підтримці.” 

- Виховувати діяльнісну любов до природи.“Емоційні багатства 

колективу поповнюємо також з джерела, яке ми називаємо 

любов’ю до природи, до всього живого. У школі  кожне деревце є 

об’єктом доторкання чутливого дитячого серця”. 

- Виховувати бажання допомагати людям 

 “Середовище у якому вихованець безпосередньо спілкується, має 

бути сповнене досвідом віддачі духовних сил людям, суспільству, 

щоб в учнів утверджувалось переконання, що щастя буття 

полягає  у служінні іншим людям, у готовності в будь – яку хвилину 

прийти на допомогу їм.” 

- Оновлювати і примножувати  духовні багатства школи  

“До них ми відносимо ідейні, громадські, естетичні, трудові, 

моральні цінності колективу... Примножувати духовні багатства 

– це означає вдосконалювати наявні цінності, видозмінювати 

шкільне життя, створювати нові духовні цінності.” 

- Виявляти, підтримувати і розвивати творчі здібності дітей: 

“Творчість,як пряв новизни у створенні духовних і матеріальних 

цінностей, потребує свободи і підтримки. Не помітити керівнику 

хоч маленьких проявів творчості дитини чи вчителя, на мій погляд, 

просто злочинно.” 

- Частіше  посміхатися, вчити людей приносити людям радість. 

“Найбільше багатство школи – радість і щастя. З них виростає 

упевненість, сила духу, віра, переконаність повага і самоповага, 

любов до Батьківщини... Школа без усмішки – не школа.” 

- Дбати про здоров’я дітей, уникати їхнього перевантаження: 

“Нинішні вимоги до учнів настільки високі, що у відмінників, які 

цілком віддаються навчальній праці, бувають відхилення у стані 

здоров’я. Інколи навіть задумуєшся, що краще, відмінник з поганим 

здоров’ям чи слабкий з хорошим? Здоров’я дитини – це теж 

усміхнене обличчя, щасливе дитинство”. 

- Створити у навчальному закладі умови для самовираження 

вихованців: ”Створити простір для самовираження, показати, як 

це вдалося кожному, і належно оцінити здобуток – мета будь-

якого педагогічного заходу...  Треба завжди знайти, як і за що 

відзначити дитину.” 

І, нарешті, ще одна, на мою думку, найголовніша порада мудрого 

педагога Олександра Антоновича Захаренка: “Поспішай робити добро. Дховне 

добро. Воно стократ цінніше від матеріального. Повторимося у наших 
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вихованцях прекрасними рисами національної культури, патріотичним духом 

любові до свого народу, любові до вищої якості людини – творчості”.                                                        
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І. С. Розломій, заступник директора з виховної  

роботи Городищенської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 Городищенської районної ради 

Черкаської області 

                                                    

 ШКОЛА МРІЙ 
Головною метою української освіти ХХІ століття вбачається створення 

умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина 

суспільства, консолідація української нації, інтеграція України в європейський і 

світовий простір як конкурентоспроможної та процвітаючої держави. 

 Саме такої мети прагнув досягти О.А. Захаренко, працюючи в школі  

маленького села на Черкащині в другій половині ХХ століття. То ж на 

Черкащині є школа, що може по праву називатися «школою майбутнього», 

«школою ХХІ століття» - це «авторська школа О.А. Захаренка». Творчість 

педагога та діяльність школи вже десятки  років є джерелом зацікавленості  

науковців і вчителів.  

В останні роки значної уваги набула проблема вивчення та поширення 

передового досвіду різноманітних напрямів діяльності вчителів, а також цілих 

педагогічних колективів. Серед останніх великої популярності набув досвід 

учителів Сахнівської середньої школи, що на Черкащині, очолюваної Олек-

сандром Антоновичем Захаренком. 

Завдяки його подвижницькій праці, Сахнівська школа стала своєрідною 

«педагогічною меккою» не лише освіти України, але й інших країн світу. 

Ступінь захаренівської педагогіки називають «педагогікою конкретної мети», 

яка ставиться перед шкільним колективом, спрямовує його діяльність і 

об’єднує зусилля всіх у її досягненні. 

Майже 30 років тому приїхав випускник Черкаського педінституту 

Олександр Захаренко за розподілом працювати вчителем математики у 

Сахнівську школу. 

На той час Сахнівку, як і багато інших сіл, віднесли до розряду 

«неперспективних», затухаючих не в силу об'єктивної необхідності, а в силу 

бездушної і бездумної адміністративної волі.   «Важко  дивитися, – говорить   

О.   А.   Захаренко, – коли вмирає людина, боляче бачити, як вмирають цілі 

села, колись квітучі й прекрасні». Соціальні проблеми села й потреби школи 
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тісно переплетені.  В селі школа може багато чого зробити. Вона там, на думку 

О. А. Захаренка, храм духовності, знання, світла, надії. 

Багаторічний досвід співдружності Сахнівської школи з трудовими 

колективами показав, що всі форми позакласної роботи є ефективними і 

сприяють більш міцному зв'язку школи з життям, розкривають можливості 

глибшого вивчення внутрішнього світу учнів. Це в свою чергу збагачує арсенал 

засобів індивідуального виховного впливу. 

Вчителі на власному досвіді переконалися, що загальношкільні традиції 

сприяють об'єднанню дітей і дорослих в єдиний колектив. 

Завдання своєї роботи О.Захаренко називає ідеями і вважає, що в 

діяльності кожного вчителя мусять бути: глобальна ідея (здоров’я і життя 

людини), актуальна ідея (потреба у інформованості кожного вчителя), 

найнеобхідніша (перетворити школу у теплий затишний родинний будинок, де  

кожна дитина - скарб) та найдавніша ідея (милосердя, що є найдавнішою 

цінністю людини). Найбезпечнішою ідеєю педагог вважав забезпечення 

рівності можливостей кожної дитини. 

Узагальнивши багатющий досвід Сахнівської школи, перейнявши ідеї та 

думки О. А. Захаренка, творчо їх осмиливши,  учителі Городищенської ЗОШ  

І-ІІІ ступенів №1 на чолі з директором Т. М. Томіленко  створюють власний, 

неповторний «культурно-освітній центр» – «Школу мрій».  

Директор школи Т. М. Томіленко зуміла оточити себе однодумцями, 

об'єднати, захопити їх творчим пошуком. Вона поставила завдання, яке 

захопило не тільки вчителів і учнів, але й батьків: створити школу, яка 

притягувала б дітей, розвивала їхні душі, розум, виховувала б прекрасні 

людські якості, в якій організація навчально-виховного процесу сприяла б 

усебічному розвитку особистості кожного учня, таку школу, яка була б 

осередком культури й духовності.  

У своїй діяльності педагогічний колектив школи виходить з того, що 

всебічного розвитку школярів можна досягти шляхом організованого 

включення дітей в різноманітну діяльність (навчальна, трудова, заняття 

мистецтвом, фізкультура і спорт, робота в органах самоуправління). Активну 

роль учнів у процесі виховання та навчання можна забезпечити, якщо залучати 

учнів до висунення цілей діяльності та її планування, створювати умови для 

переживання радості успіху від самостійно виконаної роботи, усвідомлення 

суспільної значимості дорученої справи, виявлення творчості в діяльності. 

До речі, так само, як і сахнівці, адміністрація та вчителі Городищенської 

школи №1   багато уваги приділяють організації  дитячого колективу, об'єднан-

ня його навколо єдиної мети. Саме в єдності шкільного колективу, об'єднаного 

спільністю мети й завдань учителів і учнів, вбачаємо велику виховну силу.  

Адже ми переконані  в тому, що дітям потрібна мрія, перспектива,  потреба в 

нових починаннях, які сприяють формуванню кожного учня школи як  всебічно 

обдарованої особистості. Тож вчителі активізують діяльність дітей, спрямовану 

на реорганізацію шкільного життя, захоплюють їх перспективою творення, 

викликають бажання взяти самим участь у всіх корисних справах. Залучаючи 
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дітей до суспільно корисної праці, вчителі підкреслюють завжди її 

спрямованість на те, щоб зробити красивішими свою школу, своє рідне місто, 

принести радість людям. Своє завдання вчителі вбачають у спільному пошуку з 

учнями суспільно значимих справ, які могли б стати основою для об'єднання 

колективу. 

Плани вчителів знаходять відгук у дитячих серцях. На сьогодні 

зусиллями вчителів, учнів, батьків створено прекрасну  шкільну  республіку 

«Мрія».  Наша школа – це світлі, охайні коридори, прикрашені доглянутими 

кімнатними рослинами, куточками відпочинку, на стінах прикріплено  яскраві 

інформаційно-пізнавальні стенди; це – затишні класи, простора кімната 

школяра, музей воїнів-інтернаціоналістів, методичний кабінет, два комп’ютерні 

класи, спортзал. Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 має 

автономне опалення. Не менш привабливо школа виглядає і ззовні. 

Прикрашають шкільне подвір’я багаточисленні клумби, квітники, які 

починають вабити око різнобарв’ям  ще навесні  і квітують до пізньої осені, а 

також парк, закладений на честь незабутнього свята – 100-річчя ювілею школи. 

Окрасою школи є Чернеча гора в зменшеному вигляді. Усе це результат 

спільної співпраці учнів, вчителів, батьків. 

Учнівський та педагогічний колективи є активними учасниками та 

призерами районних та обласних конкурсів, зокрема: 

- конкурси учнівської творчості («Космічні фантазії», «Я – 

козацького роду», «Первоцвіти», «Об’єднаймося, брати мої!», 

захист проектів Ліги старшокласників); 

- переможці та лауреати численних районних, обласних та 

Всеукраїнських спортивних змагань; 

- районні конкурси-огляди ДЮП та ЮІР (2009 рік – ІІІ місце по 

ДЮП; 2010 рік – ІІ місце по ДЮП); 

- кілька років поспіль шкільний ансамбль «Домінанта» є лауреатом 

районного та обласного конкурсу-огляду «Грайлива веселка»; 

- учителі школи є активними учасниками, призерами та лауреатами 

районних та обласних конкурсів  «Учитель року» (2006 рік – І 

місце в районному етапі О. М. Онопрієнко, ІІ місце в районному 

етапі Л. М. Баклицька; 2007 рік – І місце в районному етапі  

Л. А. Погрібна; 2008 рік – І місце в районному етапі та ІІ місце в 

обласному етапі В. І. Мусієнко; 2010 рік – І місце в районному етапі 

О. М. Солодка) тощо. 

Ініціатором та натхненником цих кардинальних змін та нововведень є 

директор школи Тетяна Миколаївна Томіленко – людина активна, творча, 

розважлива, небайдужа. Вона чітко розуміє і усвідомлює, що виконання цих 

справ не тільки суттєво поліпшує навчально-матеріальну базу, а й відкриває на 

найближчі роки перспективу трудового,  пізнавального, морального, фізичного 

й естетичного виховання учнів. Сьогодні наша школа є культурним, виховним, 

спортивним центром  не лише нашого мікрорайону, а й міста в цілому. 
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Великого значення у Городищенській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №1 надають традиціям, які разом зі щоденними, буденними справами 

роблять шкільне життя повноцінним, наповненим.  Шкільні традиції — це 

яскраві сторінки творчого життя кожного учня. Ось деякі з них:  

 - День знань. Свято першого дзвінка. 

 - Благодійний ярмарок. 

 - День літніх людей. 

 - Дні довкілля. 

 - День учителя. 

 - День самоврядування. 

 - День української мови та писемності. 

 - День Збройних сил України. 

 - День народження Великого Кобзаря. 

 - День Перемоги. 

 - Акція «Пам’ять». 

 - Акція «Шкідливим звичкам – ні!». 

 - Проведення тематичних та предметних тижнів. 

 - Організація та проведення новорічних та різдв’яних свят. 

 - КВК. 

 - Спортивні свята: «Козацькі забави», крос, «олімпійський урок»,   

    естафета до Дня Перемоги. 

 - Змагання ДЮП та ЮІР.  

 - Виставки учнівської творчості. 

 - Свято останнього дзвінка. 

 - Випускний вечір. 

В основі педагогіки О. А. Захаренка лежить геометричний принцип – 

«принцип трикутника»: в основі роботи школи повинно бути три кути: 

«дитина» – «батьки» – «вчитель».   

Адміністрація та вчителі школи Городищенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 повністю погоджуються з думкою видатного педагога та 

реалізують цю ідею у своїй педагогічній діяльності.           

Характерною рисою досвіду школи є те, що сім'я, школа, трудові 

колективи й громадськість єдині у трудовому навчанні, вихованні, 

профорієнтації школярів.  Усі добре знають, що завтрашній день міста, держави 

в цілому залежить від освіти, працелюбності, культури і громадянської зрілості 

тих, хто сьогодні сидить за партою.   

Адміністрація та вчителі Городищенської школи №1 вважають, що 

розбудова та відродження національної системи освіти й виховання потребують 

відійти од авторитарної педагогіки, відновити гуманістичну школу, пройняту 

добротою, увагою та повагою до дитини, вірою в її можливості та здібності, а 

також подолати девальвацію загальнолюдських цінностей і національного 

нігілізму. 

Адже сучасна школа покликана створити педагогічні умови для розвитку 

особистості кожного школяра на основі максимального врахування його 
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особливостей, раннього виявлення здібностей та їх цілеспрямованого розвитку, 

самовизначення. 

Виконуючи таку відповідальну роботу, ми завжди повинні пам’ятати, що 

в її успіху зацікавлене усе суспільство і що для досягнення цього успіху 

необхідна спільна, злагоджена співпраця учителів, батьків та учнів. Саме ці три 

складові є запорукою плідного навчально-виховного процесу. Адміністрація та 

педагогічний колектив Городищенської школи №1 докладають усіх зусиль, щоб 

налагодити зв’язки між цими складовими. 

Характер спілкування педагога з дітьми – це фундамент, на якому 

будується вся шкільна діяльність. 

Педагогічний колектив школи – це висококваліфіковані спеціалісти, 

кожен з яких може поділитися своїм багатющим досвідом роботи з дітьми, що 

накопичувався протягом багатьох років. 

Це   Т. А. Артеменко, В. М. Варварчук, Н. І. Шаталова, В. В. Теличко,  

Т. С. Люта, Н. І. Омельченко, О. М. Солодка, Л. М. Жук  та інші. У своїй 

педагогічній практиці, щоб досягти поставленої мети – виховання всебічно 

розвиненої особистості, - вони використовують різні форми форми роботи, які 

сприяють налагодженню контакту з учнями: анкетування, тестування, 

соціометричні дослідження, бесіди, виховні години, позакласні масові заходи, 

гурткова робота тощо. 

Але як би серйозно не продумували вчителі форми виховання школярів, 

досить складно буде досягти поставленої мети без постійної підтримки батьків. 

Тому успіх навчальної і виховної взаємодії певним чином залежить і від 

плідної співпраці учителя і батьківського колективу. Форми цієї співпраці 

можуть бути різноманітними: батьківські збори, відвідування уроків, участь 

батьків у різних позакласних заходах, відвідування учителем родини, лекторій 

для батьків тощо. 

Всебічний гармонійний розвиток дитячої особистості потребує єдності, 

злагодженості всієї системи навчально-виховного впливу дорослих на дитину. 

Роль сім’ї в створенні такої злагодженої системи важко переоцінити, адже саме 

в родині діти отримують перші уроки моральності, формується їхній характер. 

Таким чином, здійснення усієї цієї роботи, досягнення певних результатів 

можливе тільки при спільній співпраці учнів, батьків та вчителів. Лише в 

єдності ми досягнемо успіху! 

Система роботи педагогічного колективу Городищенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 базується на безперервній 

послідовності щорічних ідей-задумів, якими захоплюються і протягом певного 

часу їх реалізовують учителі, батьки, діти. Будучи стержнем діяльності 

педагогічного колективу, вдало знайдена задумка перетворює школу  в дім 

радості і творчості, де панує взаємовиручка, відчуття причетності до великої 

справи, власної значимості в здійсненні задуму, а навчально-виховний процес 

перестає бути обтяжливим і для учня, і для сім’ї. У цьому плані наші думки 

співзвучні з думками та ідеями  видатного педагога О. А. Захаренка. 
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Досвід педагогічного колективу Сахнівської школи є передовим, 

новаторським, йому властиві такі показники, як актуальність, результативність, 

стабільність, новизна, перспективність. Елементи новизни досвіду виявляються 

і в формах, методах, прийомах навчання й виховання учнів. Зокрема, в системі 

трудового виховання та навчання такими знахідками є бригади, що об'єднують 

в спільній роботі дітей, вчителів і батьків, тимчасові трудові об'єднання: батько 

— син — учитель; в системі самоврядування — надання головному черговому 

статусу заступника директора школи. 

Для педагогічної науки значний інтерес можуть мати такі компоненти 

досвіду, як: 

- система взаємовідносин і взаємодій, морально-етичних стосунків 

між дітьми й дорослими, вищою формою якої є приведення у 

взаємодію всіх соціальних інститутів (школи, сім'ї, виробничих 

колективів), що забезпечують розвиток нових позитивних якостей; 

- діалектичний зв'язок усіх складових частин організованого процесу 

навчання й виховання в сучасних умовах; 

- удосконалення змісту та методів виховної роботи в тісному зв'язку 

з навколишнім середовищем; 

- взаємозв'язок основних напрямів виховання: ідейного, морального, 

розумового,  фізичного, естетичного, трудового; 

- форми взаємодії різних колективів; шкільного, педагогічного, 

класного, батьківського та вирішення проблеми взаємозалежності 

колективу і особистості. 

Досвіду сахнівців властиві цілеспрямованість, системність, цілісність у 

вирішенні будь-яких завдань. Про результати роботи директор школи говорить 

так: «Ми не можемо похвалитися тим, що з наших післявоєнних випускників 

хтось став космонавтом чи іншим чином прославився на всю країну. Але ми, 

педагоги школи, можемо безумовно гордитися тим, що всі наші вихованці 

стали справжніми громадянами своєї країни, справжніми патріотами. В цьому 

власне основний зміст, основна мета і істинна радість нашої педагогічної 

праці». 

Досвід Сахнівської школи наочно показує можливості розвитку  школи, 

дає змогу порівняти різні напрями й шляхи вдосконалення навчання й 

виховання учнів, критично проаналізувати власну практику, тож і цікавить 

широке коло громадськості. Майже щодня гостинно зустрічають сахнівці тих, 

хто бажає ближче й глибше ознайомитися з їхньою роботою, вивчити «секрети 

успіху». Тільки за останні п'ять років школу відвідали понад 300 тисяч 

учителів, керівників шкіл, студентів. Ідеї досвіду роботи школи успішно 

впроваджуються в 162 школах Черкаської області, в багатьох педагогічних 

колективах країни, серед яких  і Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1. 

Наостанок хочеться згадати такі актуальні на всі часи слова  

О. А. Захаренка: «Думаю, що школа ніколи не втратить своєї просвітницької 

функції. І ще довгий час до неї бігатимуть діти, вона буде центром духовного 
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здоров’я і естетичного виховання, місцем, де обожнюватимуть працю і людей 

праці, центром творчої думки і несподіваних дитячих відкриттів, місцем, де 

люди опановуватимуть науку спілкування, толерантності, миру і збереження 

білого світу для прийдешніх поколінь». 
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Н. О. Зінченко, директор Мліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

№1 Городищенської районної ради Черкаської області 

 

ПРОДОВЖУЄМО ТРАДИЦІЇ АКАДЕМІКА  

ІЗ САХНІВКИ 
Як говорив видатний педагог О.А. Захаренко: «Усі близькі й далекі наші 

плани починаються зі школи. І якщо вона не перебудується – не буде  в країни 

ясного завтрашнього дня».  

Кому як не нам, сільській школі, вивчати, продовжувати роботу, втілювати 

ідеї академіка, видатного педагога О. Захаренка. 

Перебудову ми розпочали з подвір’я школи: заклали сад ветеранів, на 

шкільному подвір’ї гостюють лелеки.  

За повір’ям, саме ці птахи є символом благополуччя, адже здавна вважалося: 

селяться вони там, де ніщо їм не загрожує. Тож за всіма прикметами, велика 

дружна родина Мліївської загальноосвітньої школи №1 у повному порядку, бо, 

як завжди, на подвір’ї господарює сім’я лелек. 

Інтер’єр школи відповідає сучасному дизайну. Спортивні споруди (спортзал,  

майданчики та стадіон), актова зала на 200 місць, їдальня на 120 учнів, 

відповідно обладнані ігрова кімната для учнів початкових класів, кімната 

бойової слави, кімната народознавства – світлиця, де зібрано старовинні 

предмети ужитку, українські вишиванки – все це підвищує пізнавальні інтереси 
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учнів, сприяє фізичному й інтелектуальному розвитку сільського школяра. Два 

комп’ютерних класи, мультимедійна дошка, підключення до системи Internet, 

методичний кабінет з сучасним комп’ютером, кабінет соціально-психологічної 

служби підносять навчальний заклад на рівень сучасних вимог. 

Руками вчителів Гладкого  С. В., Бурлаки В. А., Тарасенко О. М., Сич О. О. 

та учнів школи створено фітобар, який став улюбленцем школярів.  

У ньому краплинку здоров’я кожному подарує медична сестра школи 

Распономарьова Т. І. Зібрані влітку та восени учнями лікарські рослини, збори 

трав для цілющих напоїв з дотриманням усіх вимог фармакології 

використовуються для запобігання й профілактики захворювань дітей.  Збір 

«Мліївська симфонія» (ягоди шипшини, листя лісової суниці, малини) 

використовуємо для підтримки імунної системи. Фіточай «Букет здоров’я» , 

до складу якого входять квіти цмину піскового, кріп, звіробій звичайний, м’ята 

перцева, застосовуємо при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Збір із 

листя малини, плодів шипшини, листя шавлії, квітів ромашки і бузини чорної 

під назвою «Надія» вживають при застудних захворюваннях. Мліївський чай – 

чудодійний, тонізує, стабілізує тиск, створює для всіх жителів країни Школярії  

добрий настрій, позитивно впливає на нервову систему. Тому п’ють ці 

дивовижні чаї всі, хто хоче бути бадьорим, здоровим, життєрадісним. А 

педагогічний колектив працює на конкретний результат – зміцнення здоров’я 

дітей, тим самим втілюючи  в життя проект школи сприяння здоров’ю 

«Мистецтво бути здоровим». 

Як говорив видатний народний вчитель О. Захаренко: «Найвища цінність 

людини – це її здоров’я. Вона зможе його оцінити, якщо його втратить…» 

Ось чому педагоги переймаються збереженням і зміцненням здоров’я 

підростаючого покоління. Ми прагнемо вчити цьому мистецтву й жити під 

гаслом : «Не нашкодь собі!» Із цих питань тісно співпрацюємо зі спеціалістами 

Центру сім’ї та молоді. 

Знайомлячись із надбаннями педагога, чітко усвідомлюємо, що завдання 

кожного із нас вчити дітей не тільки жити за законами добра і краси, а й бачити 

красу світу, помічати дивовижні зміни у природі, дивуватися всьому, що росте  

та цвіте, самим ставати творцями усього прекрасного. У тісній взаємодії  учнів 

та педагогів народилися  й реалізувалися екологічні проекти «Квіти біля 

школи», «Зимовий сад». 

Олександр Антонович керувався у своїй роботі словами: «Якщо хочеш 

змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай 

це роботи з себе. І не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини». Підтвердженням цих 

слів є щоденна кропітка робота: співпраця з районним Товариством Червоного 

Хреста, робота волонтерського загону «Данко», участь в акціях «Ветеран живе 

поруч», «Учитель не повинен бути самотнім», «Допомога одиноким хворим 

людям», «Милосердя» тощо.  Ось так ми реалізуємо своє покликання 

формувати особистісні цінності – скромність, толерантність, порядність, 

патріотизм, культуру совісті, звичайну людську турботу, реалізуючи гасло О. 

Захаренка: «Поспішайте робити добро людям». 
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Цим ми закладаємо в дітях механізм  самореалізації особистості. Скільки б 

років не пройшло,  педагогічний колектив школи може з гордістю відповісти за 

кожну дитину, за кожну особистість. Сьогоднішні учні, переглядаючи галерею 

фотографій всіх випускників школи, що прожили в її стінах 10 -11 років, 

розуміють, що кожному з них навчальний заклад дав наказ пронести гідно 

звання випускника Мліївської  школи І-ІІІ ст. №1. Серед них відсутні випадки 

підлості, підсудності. Хіба це не результат роботи педагогів, сімей, 

громадськості села щодо формування особистості із чіткими моральними 

принципами і переконаннями?  

Наша школа, як і школа Захаренка, не тільки виховує, навчає, дбає про 

здоров’я учнів,звертає увагу на емоційне життя дітей, а й виховує нас, сучасних 

педагогів, спонукає до творчої праці: створюємо й втілюємо в життя авторські 

проекти, проводимо розширені засідання педагогічного колективу  й інституцій 

села, яким небайдужі проблеми  сучасної школи, творчі звіти, беремо участь у 

конкурсах, фестивалях. Так, нещодавно учитель української мови і літератури 

Дяглюк О. І. стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Новітній інтелект України», багато педагогів стали учасниками інтернет-

конференцій. 

Спливають роки, а ідеї О. А. Захаренка не стають пережитками минулого. 

Керуючись його порадами, настановами, створюємо свої виховні системи, 

реалізуємо гуманну педагогічну стратегію формування особистості та 

загальнолюдських цінностей, акцентуємо увагу на відносини між учителем та 

учнем, демократизуємо навчання в поєднанні з високою вимогливістю, 

пробуджуємо й розпізнаємо в дітей природну обдарованість, яку підтримуємо, 

розвиваємо, пам’ятаємо, що без творчого вчителя не може бути ні нової школи, 

ні нового суспільства, ні вільної України. Як учитель і мудрий наставник 

Олександр Захаренко завжди залишається з нами. 
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