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ASPECTS OF MORAL UPBRINGING IN EDUCATIONAL PROCESS OF FUTURE PHARMACISTS
Morality, as a form of social consciousness, is a set of principles, requirements, norms and rules that regulate
human behavior in all spheres of professional and social life. The article deals with aspects of moral education
and personality traits of the future pharmacist. The moral development of future pharmacists involves not only
the assimilation of norms, but also the standardization, the degree and nature of which may be a criterion for the
level of moral self-activity. The above fact cannot but change the understanding of the very essence of moral
upbringing, as well as one of its essential manifestations – a moral choice. The content and tasks of moral
education are defined, the complex of moral and ethical qualities of future specialists, which are formed in the
process of professional training, is characterized, features of moral motivation of future pharmacists are
determined. The author of the article offers and analyzes educational technologies for the formation of
professional moral upbringing.
Key words: morality, mannerliness, self-activity, social intelligence, criteria of moral upbringing.
Formulation of the problem. Significant socio-economic changes of our society, as well as attempts of
Ukraine to get into European educational space found its way into the system of medical education: the structure
of it changes, standards get updated. The growth of importance of humanistic values in modern medical
education requires an increase in the ethical orientation of students and a radical change in existing criterial
approaches to the general education system of future pharmacists.
Nowadays society comes to terms with the fact that for a full-fledged development of personality it is not
enough to form in it only a scientific picture of the world, which, though fully and holistic reflects the
knowledge and representation of people surrounding its environment, but does not defile them, makes only the
mind, not soul. Therefore, moral education is the most complicated link in the general educational process. It is
least subject to direct regulation and, at the same time, the most sensitive to the general state of affairs in society,
is most closely connected with the traditions of this society and the real prospects for its further development.
Among a large range of problems of moral education, which have intensified lately, the definition of aspects of
moral education of future pharmacists occupies a special place. Moreover, at the moment there was a problem of
human humanization, that is, the problem of making a person more responsive, conscientious and humane. This
also applies to future pharmacists, because their activities – a social phenomenon, which is carried out on the
basis of conscience, in particular.
Analysis of the latest researches. Problem of moral upbringing was and is an object of study of many
different sciences and their representatives. Methodological aspect was researched by members of modern
philosophy (S. Borovyk, V. Varyuhin, I. Zyazyun, P. Kolychev, M. Ryabov, O. Savhenko and others). Some
educationalists (E. Bondarevska, T. Golovan, V. Vodzynskiy, L. Koval, M. Monahov) emphasized the
dominance of an active professional aspect, which allows to bring in humanity into field of activity of future
pharmacists. Some scientific works are dedicated to behavior standards of pharmacy workers (N. Alyohina,
L. Galiy, O. Kotovska and others). The focus on the culture of pharmacists is reflected in the trends of modern
medical education institutions, such as: humanitarian and humanist orientation, personal attitude, creation of real
start-up opportunities for future pharmacists for the purpose of their life self-determination. The development of
ethical declaration of pharmacists is covered in works of A. Babskiy, T. Krasnyanska, M, Ponomarenko,
O, Ternova, V. Trohymchuk and others. The desire to understand the nature of the pharmacist’s constructive
thinking led to the emergence of many judgments, thoughts, theories, concepts in domestic psychology
(N. Belkania, A. Kovalenko, N. Kryvokon, V. Panok, T. Sergeeva, O. Timchenko, L. Shestopalova and others).
Problems of social effect of pharmacists were researched by V. Vlasova, E. Volska, Y. Lopuhina, P. Lopatina,
V. Petrova, N. Sedova, B. Yudina and others. Directions of motivation of the pharmacist as a conductor of
bioethics in pharmaceutical practice were studied by O. Gryshenko, V. Kulinichenko, M. Petrenko and others.
Purpose of the article is to unfold aspects of moral education of pharmacists and educational technologies
for the formation of professional moral upbringing. In our opinion, the moral education of the future pharmacist
can be marked as integral quality, characterized by the degree of formation of socially significant moral qualities
that form the result of the mechanism of internal value-normative regulation of the behavior of the person and
his external moral relations, manifested in the activity and communication.
Presentation of the main material. Pharmacist is a specialist with a higher education who has the right to
conduct independent pharmaceutical work, they must know the physical and chemical properties of medicines,
© Afanasenko O. V., 2017
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provide advisory assistance to the population on the use of medicines, should be fundamental, highly
professional, and be an irreplaceable partner of clients. (O. Ternov). Specificity of pharmacist’s work requires
prompt action, balance; and the main indicator of this is the psychological state, which is largely determined by
the nature of interaction with clients. That is, the presence of internal anxiety, or, on the contrary, rest, are
indicators of the moral and psychological state of the pharmacist. According to L. Koval, the moral foundation is
the core on which any manifestations of human activity should be based, which will become the basis for the
development of all other aspects of the personality.
A person, whatever the broad knowledge about the world they have, however deeply they understand the
laws of social development, will not be able to become a true expert in the pharmacology, unless they draw upon
the norms and requirements of morality. Naturally, because of this, the question of objective criteria of morality
arises, answering which makes it possible to draw a solution to the key problem of human life: what is good and
what separates it from evil.
The scientific approach to this problem involves the diagnosis of general upbringing of the individual. It
should be noted, that the diagnosis can be carried out through a variety of psychodiagnostic techniques
(conversations, questionnaires, psychological counseling, round tables, etc.). The methods described above will
help us to fully assess the nature and characteristics of the communication process, professionalism, knowledge,
skill. In our opinion, it is psychological counseling that provides the creation of favorable conditions to master
one’s own experiences and find rational ways of action. No less important is the question of the effectiveness of
psychological counseling, when these subjective factors are taken as basis: the state of health of the client, his
satisfaction with the process of communication, the belief that the pharmacist can help in solving a certain
problem.
The phenomenon of moral upbringing of future pharmacists differs in great complexity and is considered in
various aspects. Mannerliness is the most important psycho-pedagogical and socio-pedagogical characteristic of
a person, it is closely connected with all aspects of life, reflects the degree of comprehensiveness and harmony.
Moral upbringing, as N. Alehina notes, is a special form of internal self-activity, 'social intelligence', which
allows future pharmacists to establish moral value in relation to a particular situation, to create new forms of
communication, to act as the initiator of new effective forms of social interaction [1]. Understanding the nature
of activity, as self-activity, allows individual people who do not possess significant ethical or legal knowledge,
to respond unmistakably to the moral content of a situation that is often hidden behind the nice and correct forms
of instant relationships. Based on the understanding of moral upbringing, we drew attention to the internal valuenormative regulation of a person, which reflects the micro-world of future pharmacists, namely natural qualities,
the ultimate result of which are social and moral actions-attitudes.
Each psychological problem has its stages, which are caused by uncertainty, spontaneity, unpredictability,
and also determinants that have corresponding causes and regularities. Finding ways to overcome their increased
impact is an important factor in the successful resolution of the problem. The psychological problem in
communication has two sides: the client's problem and the problem of pharmacist. The client's problem is a
certain psychological disharmony, an unfavorable behavioral complex that creates psychological difficulties that
cause emotional worries. This is often a feeling of dissatisfaction with oneself or another person. The task of the
pharmacist is to seek ways to provide psychological assistance to the client. When communicating with a client,
the pharmacist solves two main tasks: helps them to understand their own problems, to find a radical way to
overcome them and to actualize the psychological forces and capabilities that will assist in solving the problem.
Therefore, first and foremost, we choose an advisory conversation as the main method of counseling. It can have
two aspects: diagnostic and psychotherapeutic.
As a part of the diagnostic aspect, it is necessary for pharmacist to identify the problem, to find out the causes
and sources of its origin, as detailed study of the starting moments of contact are crucial for initial
communication during first minutes. During this time unconscious but strategically important decisions are made
concerning the further contact. The first impressions, as O. Bondarenko notes, are bright enough, impressive and
extremely remarkable for future communication [2]. Since a person exists only in the system of relations with
another person, and the first one has to treat the other as himself, then the task of the initial consultative
conversation should be as follows: obtaining customer loyalty, relieving the tension, establishing contact,
encouraging the discussion about problem, formation of realistic expectations about mutual work. Furthermore,
pharmacist should be knowledgeable about variety of new pharmaceutical technologies, have his own opinion,
be able to inform the client of it, while giving great importance to voice, timbre, mimicry, manners, gestures, and
glances in order to make a responsible decision and gain credibility. An important task for future pharmacists is
to encourage the client to talk about their problems. Questions about the state of the client, his well-being in a
counseling environment also help to relieve tension. It is important for future pharmacists to feel the needs,
experiences, aspirations of the person. The first meeting with the client allows future pharmacist to understand
how far they are ready for further work in this area. Insufficient reflection, low motivation can prevent the first
positive steps towards effective work. Scientists Greenson, Raycroft even identified a certain term in
psychoanalysis – the 'therapeutic alliance', which is interpreted as an agreement on mutual trust.
6
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We support L. Filonchenko's opinion that clients have so-called 'barriers to openness', that is, conversations
are conducted around secondary factors that are not an actual reason for counseling [4]. If the pharmacist finds
the opportunity to identify hidden motives, the client quickly takes a 'step forward' and responds willingly to
pharmacist’s frankness. However, this requires patience and time. The ethical personality of the pharmacist is
always mediated by personal qualities, and ultimately – this is the highest characteristic of the pharmacy worker.
The connection of the psychological problem and the situation is one of the characteristic differences
between counseling and psychotherapy. Therefore, the main point in the counseling is the analysis of the
problematic situation. However, a pharmacist needs to understand what adaptive capabilities of a client can be
actualized. Because of this, most research efforts are aimed at identifying those characteristics, based on which
we could argue how given norm of behavior (morality) is used by future pharmacists (O. Ambrosimov,
D. Boychuk, A. Verbytsky, G. Vyshar, O. Gutorov, V. Petrenko, K. Rudestam, etc).
In the psychological and pedagogical literature, we can find various signs of the criteria of moral upbringing,
which are directly related to future pharmacists, namely: positive attitude to work, people; active life position;
direction and level of development of socially significant personal qualities. The use of these signs makes it
possible for person to form certain levels of world view; develop its intellectual, behavioral and ethical criteria.
Intellectual criteria include knowledge of relevant moral norms and regulations, the ability to express moral
judgments based on this knowledge. Behavioral criteria include ability to resist various temptations to violate
generally accepted rules of life. And moral criteria contain feelings of guilt in case of violation of the rules.
These signs are general criteria of moral upbringing. Based on the above characteristics we can set individual
moral development criteria during training and education in a medical university. Among the criteria of general
moral upbringing we identified those that are essential to future pharmacists: deep understanding and knowledge
of the morality rules and regulations; the degree of development and formation of moral skills and behavioral
habits; the nature of moral guidance in difficult situations; humanistic personal traits; favorable treatment of
customers, the level of dignity, honor, conscience, etc. The above criteria allow us to grasp not only the result of
pharmacist’s moral development, but also motivation, goals and ways to achieve it. We hold the opinion that the
criteria of moral upbringing are quite numerous and they do not represent a certain system. Not all criteria allow
us to assess the moral sphere of the individual as an integral psychological entity. To construct a system of
criteria for moral upbringing, it is necessary to take into account a number of requirements, to solve a number of
problems. It is necessary to determine the needed and sufficient number of criteria that would cover the
important aspects of moral upbringing of pharmacists. In order to streamline and systematize the defined criteria,
it is necessary to investigate their interconnection, influence, to reveal their weight.
Conclusion. The moral development of future pharmacists involves not only the assimilation of norms, but
also the standardization, the degree and nature of which may be a criterion for the level of moral self-activity.
The above fact cannot but change the understanding of the very essence of moral upbringing, as well as one of
its essential manifestations – a moral choice. New tones are introduced in understanding of the moral choices of
future pharmacists, which makes it possible to determine the motives of their behavior. These tones may be
immediate causes of action, but not final reasons. When working with a client, pharmacists should find out what
needs and interests are the client’s motive. All this leads to the conclusion that moral motivation is not a simple
sum of various motives, but is a steering and organizing system, and the moral selection of motives depends on
the main sense-forming motives that form this system. It is possible to reveal the true sense of the motives which
guides the future pharmacist only by studying the interaction of his behavior with the behavior of the social
environment, as well as various motives connected with each other. It is this approach that opens up the
opportunity for a true individuality of future pharmacists who will have their own position in relation to moral
norms that are directed at the basic moral values of society.
Practice proves that the lack of opportunities for further moral development inevitably leads to the
degradation of the individual, forces return to the lower, negative levels of consciousness. Future pharmacists
must be intelligent, be friendly. To support and stimulate highly-skilled pharmacists is a matter of unconditional
importance, and the amount of money and efforts to solve this problem today will determine the appropriate
percentage of our prosperity in the future.
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Афанасенко О. В. Аспекти морального виховання у структурі навчання майбутніх провізорів.
Мораль, як форма суспільної свідомості, є сукупністю принципів, вимог, норм і правил, що регулюють
поведінку людини у всіх сферах професійного та суспільного життя. У статті розглянуті аспекти
морального виховання і якостей особистості майбутнього провізора. Моральний розвиток майбутніх
провізорів передбачає не тільки момент засвоєння норм, а й момент нормотворення, ступінь і характер
якого може бути критерієм рівня моральної самоактивності. Вказаний факт не може не змінювати і
розуміння самої сутності моральної вихованості, а також одного із суттєвих моментів її прояву –
морального вибору. Визначено зміст і завдання морального виховання, охарактеризовано комплекс
морально-етичних якостей майбутніх спеціалістів, які формуються у процесі професійної підготовки,
визначено особливості моральної мотивації майбутніх провізорів. Автор статті пропонує та аналізує
навчальні технології формування професійної моральної вихованості.
Ключові слова: моральність, вихованість, самоактивність, соціальний інтелект, критерії моральної
вихованості.
Афанасенко О. В. Аспекты морального воспитания в структуре обучения будущих провизоров.
Мораль, как форма общественной сознательности, являет собой совокупность принципов, требований,
норм и правил, регулирующих поведение людей во всех сферах профессиональной и общественной жизни.
В статье рассматриваются аспекты морального воспитания качеств личности будущего провизора.
Моральное развитие будущих провизоров предполагает не только момент усвоения норм, а и момент
нормотворчества, степень и характер которого может быть критерием уровня моральной
самоактивности. Указанный факт не может не менять и понимание самой сущности морального
воспитания, а также одного из существенных моментов его проявления – морального выбора.
Определены содержание и задачи морального воспитания, охарактеризован комплекс моральноэтических качеств будущих специалистов, формулирующиеся в процессе профессиональной подготовки,
обозначены особенности моральной мотивации будущих провизоров. Автор статьи анализирует и
предлагает научные технологии формирования профессионального морального воспитания.
Ключевые слова: моральность, воспитание, самоактивность, социальный интеллект, критерии
морального воспитания.
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THE DISTINGUISHING FEATURES OF THE PROFESSIONAL CIRCUMSTANCES OF SOCIAL
WORKERS IN POLAND IN THE CONTEXT OF DIFFICULT SITUATIONS EXPERIENCED
The right to work is regarded as a universal right. Gainful employment is not only a source of livelihood but also
a platform for the formation of human attitudes and behaviours. Through his work and his professional career
man is trying to realize their life's desires and receive the resources needed to achieve and to maintain certain
values. People have to deal with the challenges and problems that their work brings.
One’s professional background determines one’s place and role in the social process of labour. Social work is a
helping profession with low social prestige and poor pay. On the other hand, professional helpers are required
to have a high level of competence.
All available studies unequivocally indicate that being a social worker in Poland entails a variety of problems.
Empirical studies confirm the existence of many difficulties, problems the social workers in Poland faced with.
The difficulties experienced by social workers can be divided into those that are related to contacts with social
assistance clients, appearing in relationships with superiors, in relationships with colleagues, the difficulties
encountered by social workers in the relationships with the representatives of governmental and self-government
institutions and non-governmental organizations.
Key words: professional circumstances, profession, social work, difficult situation.
Introduction. When talking about the professional circumstances of social workers in Poland, one should
start with the significance of work for human beings in general.
Work has a very special meaning for people today, which results from a high unemployment rate on the one
hand and, on the other hand, from the attention paid to choosing one’s profession. It is through work that people
achieve self-actualization and mark their presence in society. The right to work is regarded as a universal right.
People work for a variety of reasons: some work just to make a living, hence they are ready to suffer humiliation
and exploitation by employers and receive starvation pay) while others derive satisfaction from work because
they establish an emotional bond with other employees and enjoy the atmosphere prevailing in the workplace.
Still others can be considered lucky people who do not have to work for financial reasons but just for the sake of
the inherent value of work [1: 39].
The literature on the subject presents numerous classifications of work according to various criteria, i.e.:
- the characteristics and form of work;
- the kind of work;
- branches of science such as the philosophy of work;
- sociology of work;
- psychology of work. Psychologists defines work as performing socially useful activities in order to obtain
remuneration. A. Bańka [2: 339–340] offers three definitions of work: a one-off action performed by an
individual or a set of actions performed by an individual or the entirety of tasks and roles on various paths of a
professional career, in an internal and external organisational environment.
Work can be classified based on various criteria. In the past, physical and mental work was distinguished. At
present, many different kinds of work can be distinguished based on the extremes chosen (e.g. mechanical vs
creative work), degree of interest (interest vs indifference), energy input (separately for physical and mental
effort), time (one-off vs permanent), one’s feelings about work (pleasant vs unpleasant), kind of responsibility
(for people, for equipment), number of people (individual vs team), safety (safe vs dangerous), output (services
vs products) or attitude to outcomes (comprehensive vs fragmentary).
Professional circumstances. Professional circumstances are the subject of the following branches of
science: sociology, organisation and management, psychology and pedagogy.
A profession is one of the most important indicators of an individual’s place and rank in the social structure.
According to Weber, a profession is a complex of specialised activities enabling an individual to satisfy their
needs and constituting a source of income [3: 10]. The basic characteristics of a profession include:
systematically performed tasks based on specific knowledge and actions aimed at satisfying certain needs; the
tasks associated with a particular profession are the basis of an employee’s social status. Profession is closely
related with professionalization. Problems related to profession are the subject of interest of many branches of
sciences, including sociology.
The distinguishing features of the profession of a social worker.
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According to Kantowicz the profession of a social worker started to develop in Poland in the late 19th and
early 20th century [4: 52]. This process was determined by the development of state-run forms of social welfare,
institutions training such professionals as well as Polish traditions in social welfare and security.
Specialists in the profession are not necessarily full professionals (from the perspective of income), working
in a particular line of work. Above all, these are people with distinct interests, suited and appropriately prepared
for a specific kind of work [5: 23].
The profession of a social worker is a typical profession in the middle, situated at the heart of different
dilemmas [6: 97].
Social workers in training should not only be taught but also conditioned to perform their professional role
which requires an inner orientation towards working for others, an ability to understand the needs of others,
etc. [4: 53].
The profession of a social worker is treated as a profession, or a profession with specific characteristics.
These are as follows:
1) Having specialist education based on science-based knowledge, specific technology, professional
methodology and practices;
2) Involvement in actions serving the common good and members of the professional community having
autonomy in their professional activities;
3) Subordination of members of the professional community to specific ethical standards, internal rules of
conduct (code of ethics);
4) Existence of self-governing organizations guarding the monopoly of the profession.
Social work is a helping profession and professional helpers are required to have a high level of competence.
The requirements concerning the education needed in this profession are specified in the Act on Social
Assistance, dated 12 March 2004. Pursuant to Art. 116 (1), one must meet at least on of the following conditions
to become a social worker:
- have a diploma certifying the completion of a college of social work;
- have a diploma of higher education in the field of social work;
- have completed, by 31 December 2013, a university study programme, with a major preparing for work as
a social worker, in one of the following fields: pedagogy, special needs pedagogy, political science, social
science, psychology, sociology, family studies.
Social workers can also successively obtain degrees of professional specialisation in social work:
- 1st degree of specialisation in social work, aimed at supplementing knowledge and improving professional
skills of social workers;
- 2nd degree of specialisation in social work, aimed at expanding knowledge and improving the ability to
work with certain groups of people benefiting from social assistance [7: Art. 116.1].
The responsibilities of a social worker include in particular:
1) social work;
2) analysing and assessing phenomena giving rise to the need for social assistance services, and determining
the eligibility to receive such services;
3) providing information, advice and assistance with regard to solving life problems to individuals who,
thanks to this assistance, will be able to solve problems giving rise to their difficult life circumstances; effective
use of provisions of the law in the performance of these tasks;
4) helping people in difficult life circumstances to obtain counselling concerning the possible ways of
solving their problems and provision of assistance by the relevant state and local government institutions and
nongovernmental organisations; supporting these people in gaining access to assistance;
5) providing assistance in accordance with the principles of professional ethics;
6) stimulating community involvement and inspiring people to self-assistance actions in order to satisfy the
basic life needs of individuals, groups and communities;
7) cooperation with other specialists in order to prevent and limit pathologies and effects of negative social
phenomena; mitigation of the effects of poverty;
8) initiating new forms of assistance to individuals and families in difficult life circumstances; inspiring the
establishment of institutions providing services helping improve the situation of such individuals and families;
9) co-inspiring, joint preparation, implementation and development of regional and local social assistance
programmes aimed at improving the quality of life [7: Art. 119, Art. 6 (12)]
According to researchers many Polish social workers do not do any social work or social work constitutes a
fraction of their vocational activity. A social worker employed in a public institution is not so much a social
work specialist as a state official responsible for social affairs, including the distribution of financial assistance
and services.
Trawkowska [8: 146–147] points out several characteristics of the professional community of social workers.
Due to the predominance of women in this profession, providing protection and care for children becomes the
main goal in the professionalization of social work. Not enough thought is given to the social work models used
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even though social workers have better and better education and training in comparison to the past. The ageing
of the community of social workers is another characteristic. The maturity of social workers can be an advantage
in social work because it enhances their authority and attests to their extensive experience. On the other hand, it
can be an obstacle to promoting innovation in the community. Another characteristic is the experience of social
workers in family life and bringing up children as well as experiencing social problems in their own families.
There is also the attitude of workers to social assistance, manifested in their attachment to their place of work, a
relatively long history of employment in social assistance and in their particular position as well as a
considerably high level of satisfaction with work in a social assistance institution. This characteristic seems to be
surprising because, as surveys show, social workers come to the profession accidentally, show great
dissatisfaction with their earnings, do not want their children to do a similar job, and are convinced about the low
prestige of their profession.
In their work, social workers also face numerous situations requiring them to take responsibility. This entails
the need to exercise self-monitoring in the assistance actions taken as well as to maintain appropriate
interpersonal relations with people under their care. Social workers work with people facing various problems
and challenges. It is in the nature of the assistance process, that the social workers’ opinions, attitude to clients
and solutions implemented are seriously considered by clients. It also concerns behaviours, ways of action,
activities and individual traits such as reliability, meticulousness, openness or responsibility. Social workers
should be role models for people under their care. Thus, the responsibility associated with social work extends
beyond the job description and behaviour at work [9: 62].
Social work is a difficult profession but, unfortunately, low paid and considered as low prestige in
Poland [10].
Observes, the prestige of a profession is determined by factors such as level of earnings, level of education,
status of the profession, tradition, familiarity of the public with the profession, public recognition and trust in
representatives of the profession, the public demand for the profession, attitudes of people working in the
profession, possibility to make decisions.
Understanding difficult situations.
The difficult situation is defined most often as a system of tasks (objectives), operating conditions and
capabilities of an agent, where the equilibrium between these elements has been disrupted to a degree that
requires a re-coordination of the agent with the environment, which causes the overloading of the system of
mental regulation and leads to negative emotions.
A few types of difficult situations can be distinguished: deprivation, difficulties / challenges, overload,
conflict situations and threats.
1) Situations of deprivation occur when the needs (psychological, physiological and social) of an individual
are not satisfied or if an individual has not achieved the set goals (failure at work, loss of social standing). The
state of acute deprivation can be caused by the loss of a friend or family member, long-lasting separation or
isolation. In such situations, an individual loses a certain value, sustains some kind of damage.
2) A challenging situation occurs in the case of obstacles (redundant elements) or deficiencies (lack of a
significant element) during the performance of a certain task. Both the obstacles and deficiencies have an
upsetting effect on the execution of tasks, decision-making and orientation. There may be deficiency of objects
(lack of proper tools or materials) or there may be a lack of information necessary for the achievement of a goal.
The obstacles may include hindrances in the performance of physical activities (cramped space, barriers, blocked
entrance, etc.) and mental activities (distracting factors, imprecise rules, prohibitions limiting the use of certain
methods). They can take the form of external pressures – physical or social and moral (imposed pace of work,
change in the direction of an activity) [11: 34].
3) Overwhelming situations result from the misalignment between specific activities and the physical and/or
mental possibilities of an individual who is at the brink of collapsing under the weight of the entrusted tasks.
This phenomenon occurs, for example, when a low-skilled individual is given a task requiring specialist skills or
an individual with poor mental resistance is exposed to strong stimuli. Long-lasting overwhelming situations
lead not only to the less efficient performance of a particular task but also to exhaustion and many mental and
physical disorders.
4) Conflict situations occur when an individual is subjected to opposing, moral, social or physical forces.
5) Threatening situations are understood as various dangers associated with the possible loss of something
valuable to an individual. The dangers may concern the physical sphere (fear of losing one’s life or health, fear
of disability) or social sphere (fear of losing face, humiliation, possible criticism, losing one’s position).
The challenges faced by social workers come from various sources. First, there are requirements arising from
the law, i.e. tasks imposed on social workers with regard to the performance of social work. Second, social
workers are required to improve their professional skills in order to ensure the professionalism of this
community. Third, social workers struggle with difficulties in the performance of their tasks, which mostly refers
to the limited possibilities of a local community, e.g. lack of job offers in a local job market.
Challenges faced by social workers: a review of research.
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Empirical studies confirm the existence of many problems and challenges facing social workers in Poland.
The following scholars have dealt with this subject matter: K. Marzec-Holka [12] T. Kaźmierczak,
Z. Kawczyńska-Butrym, [13]; B. Kromolicka [14]; D. Trawkowska [8]; M. Bieńko [6]; A. Kanios [10].
Studies conducted by Trawkowska [8: 299–325] indicate that social workers experience a variety of
dilemmas and difficulties related to their professional role. Among them, the author distinguishes the following:
difficulties experienced by social workers in their dealings with social assistance users; difficulties occurring in
contacts with the superiors; problems in relations with consultants and co-workers; and challenges in relations
with representatives of local government and central government agencies and non-governmental organisations.
It turns out that the aggressive behaviour of the clients is the fundamental problem faced by social workers
when dealing with them. Three basic groups of difficulties are distinguished with regard to relations between
social workers and their superiors: actions taken by superiors led to a considerable work overload, disruptions in
the efficient functioning of the institution itself, disrupted flow of information and organisation of work,
problems with the monitoring of social services and social service policies, pathological changes in personal
relations (disrupted relations between social workers, their clients and their superiors). Social workers also
indicated an overwhelming number of environments in which they work. Among problems related to the social
service policies, the lack of funding for the performance of the tasks and lack of time for social work were
mentioned. As far as relations with colleagues are concerned, the lack of good relations was mentioned only by
11 % of all respondents. As regards problems in relations with representatives of local and central government
agencies and nongovernmental organisations, respondents mentioned the excess of bureaucracy, formalised
contacts between a social assistance centre and other agencies, a discernible reluctance to establish cooperation.
Surveys of work-related problems experienced by social workers, conducted by Kanios in 2016,
encompassed 250 social workers employed in social assistance centres in Lublin and Lublin Province. The
Questionnaire for the Subjective Assessment of Work designed by Dudek, Waszkowska, Merecz and
Hanke (2004) was used in the survey.
As a result of the survey, the legal accountability and lack of adequate tools and funding turned out to be the
biggest challenges. Reconciling many conflicting interests and expectations of superiors and work colleagues
was also perceived as a challenge by a considerable percentage of the respondents. The constant shortage of time
to do the work, the lack of opportunities to use one’s potential, skills and qualifications to the full also ranked
high among the problems indicated by the respondents.
The possibility of making a mistake and thus risking severe disciplinary action was frequently mentioned by
social workers as a problem.
Social work is a profession that involves special risk. Surveys concerning the work safety of social workers
indicate that a clear majority of these professionals (93.8 %) believe that the profession is subject to many threats
including excessive responsibilities, too many regulations and orders, bureaucracy (excessive reporting), liability
to disciplinary action. Threats include the aggressive behaviour and mental disorders of clients as well as their
consumerist attitude and unwillingness to cooperate [15: 92–93].
The work-related, stress-generating problems of social workers occur when they do not have the sense of
secure employment, when the demands of the job are beyond their ability or when they do not have enough time
to perform their tasks. In consequence, social workers feel mentally overwhelmed. The lack of support from their
superiors and colleagues does not help either. Thus, there is irrefutable evidence of the impact of various workrelated factors on the health of social workers. The occurrence of stress results from irregularities in important
areas such as the sense of agency and control over one’s work, healthy relations, support from superiors and
colleagues, clearly defined requirements and sense of security [3: 305–306].
Concluding remarks. All available studies unequivocally indicate that being a social worker in Poland
entails a variety of problems. The profession is underrated and does not enjoy social prestige; it is associated
with the distribution of money and fraught with conflicting expectations concerning their position and the
resulting social roles. This is the dark side of the profession. Surprisingly, however, social workers declare that
they do not want to change their profession, that if they were to make a choice once again, they would choose the
same profession, and that the desire to help other people is what motivates them in their work. Therefore, every
effort should be made to create the right working conditions for social services professionals and to protect them
against occupational burnout. To some extent, such efforts have already been made such as the adoption of legal
regulations with regard to the supervision of social work.
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Каніос А. Специфіка професійної ситуації соціальних працівників у Польщі в контексті складних
ситуацій у роботі.
Професія соціального працівника належить до допомагаючих професій, малооплачуваних, з низьким
соціальним престижем. Одночасно від людини, яка надає допомогу професійно, вимагається наявність
високих професійних компетенцій.
У статті представлені результаті емпіричних досліджень автора, що підтверджують наявність
безлічі проблем, з якими стикаються соціальні працівники в Польщі.
Ключові слова: професійна ситуація, професія, соціальний працівник, складна ситуація у роботі.
Каниос А. Специфика профессиональной ситуации социальных работников в Польше в контексте
сложных ситуаций в работе.
Профессия социального работника принадлежит к помогающим профессиям, малооплачиваемым, с
низким социальным престижем. Одновременно от человека, предоставляющего помощь
профессионально, требуется наличие высоких профессиональных компетенций. В статье представлены
результаты эмпирических исследований автора, что подтверждают существование множества
проблем, с которыми сталкиваются социальные работники в Польше.
Ключевые слова: профессиональная ситуация, профессия, социальный работник, сложная ситуация в
работе.
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ADULT MOTIVATION IN NON-FORMAL FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, CORPORATE
TRAINING
Developments in the political and legislative spheres have a significant impact on marketing decisions made by
an educational establishment. Moreover the great impact is made by the economic environment that determines
the level of income for enterprises and purchasing power of the population. Changes in the economic
environment cause not only quantitative but also structural shifts in education, the demand for educational
services. So, in recent years, when the economic conditions of some enterprises in Ukraine have stabilized to
some extent and they began to reach the level of international cooperation, the need for learning foreign
languages by the employees of the enterprises and organizations has increased.
Demographic characteristics play a particularly important role in the market demand for educational services.
General decline in population, mainly due to the decreasing of the new generations being the main consumers of
educational services, has significantly undermined the market of both formal and additional education branches.
In addition, one of the main problems that hinder the development of paid education in Ukraine is the small size
of the middle class being the major support of the development of demand and market taken in whole. The article
considers the adult’s attitude towards requirements raised by time and technologies – to communicate in several
foreign languages as well as how non-formal foreign language education helps develop new approaches and
methods for developing fluent and accurate foreign language speaking abilities.
Key words: long-life education, motivation, adult education, linguistic school.
The urgency of the problem. The demand for educational services directly concerns the level of culture: the
higher the level of culture, the more pronounced the need for new knowledge and additional education. The
share of expenditures in the budget that the consumer consciously aims at the satisfaction of their educational
needs increases according to growth of cultural level. A positive thing for the patriotic education is the fact that
education in Ukraine is included in the core values, which explains the continued high demand for services of
educational institutions, including those which are paid, even in times of economic crisis.
The mentioned factors in varying degrees determine the educational market for foreign languages in Ukraine.
Analysis of recent research and publications. Today the mentioned above problem is resolved by foreign
scientists (Jeanne Moulton, Sarah Balistreri, F. Tony Di Giacomo, Ivanley Noisette, and Thomas Ptak) since the
rapid economic, cultural and business development of the modern society requires understanding and easy
communication. Modern scientific technologies provide easier and faster exchange of information than it was
about 20-30 years ago. The most popular language to learn is English, so it is extremely important to develop
new approaches and educational systems to improve adult students' fluency and accuracy in the foreign
languages as quickly as possible.
The purpose of the article. The purpose of the article is to ground some approaches for teaching foreign
languages within non-formal education.
The scientific results and their discussion. The most popular language in the market of educational services
in Ukraine is English. It is taught in almost all schools in the country, it is the language of international
communication. Polish takes the second place, which is explained by rapid development of economic and
cultural relations between Poland and Ukraine.
German, French, Spanish, Italian languages are rarer provided as educational services. However, it should be
noted that the demand for other languages is growing. The Chinese language is also getting more and more
popular.
Educational programs are offered by both universities and various linguistic or language centers. The
cervices of the latter are often covered in different kinds of advertising handbooks and websites of the Internet
[1: 24]. The services for foreign languages are offered in addition to higher education institutions. It is, as a rule,
language courses. The main language at the courses is English. As a rule the courses are organized in travel
agencies intending to provide potential tourists with the necessary minimum knowledge for living abroad.
Target audience at the courses is absolutely different – schoolchildren, students, adults. Children of all ages
consistently attract the attention of language centers or clubs, because foreign languages are a priority of the
general education and child development, especially in the case when a child is predicted a great future and
parental effort and money are invested in his/her education. There are many educational programs for children of
all ages: preschoolers, primary school pupils, teenagers. These programs meet the pertinent demand, because in
the school it is rather difficult to provide individual attention to each child.
© Zakirova N. Sh., 2017
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In most schools there is no division into groups according to their level of knowledge and skills. Eventually
some pupils are forced to stay at an average level. Moreover those who are not good at languages completely
lose interest in them because teachers are not able to pay them proper attention.
Foreign language courses offer to learn a language at any level from the beginner to advanced ones. The
duration of training at the foreign language courses differs from 40–48 up to 160 hours at each level, which
corresponds to 3-8 months of training. As a rule the courses offer an individual approach, comfortable
atmosphere in the classroom, good equipment, a convenient time, a small number of students in a group (2–8, 4–
6, 4–8, etc.). The courses offer the new competent teaching methods that create interest and enhance the
motivation in the students as well as the experienced teachers who have mastered efficient techniques and
technologies and being proficient in the language. The cost of training is different; at the moment it is 50–100
UAH per one hour individually, 25–40 UAH per one hour in a group. Training costs may also be calculated
monthly, for example, 400–50 UAH for a month and even more with different amount of hours. Upon
completion, all courses provide the students with a certificate. The sites of agencies that offer educational
services in foreign languages generally receive very positive feedback from the audience, they ensure that only at
the advertised courses and nowhere else it is possible to learn a foreign language fast, stress-free and
productively. At various forums we can see the opinions as for Zhytomyr foreign language courses helping us
understand what attracts the students and what is the most important for them in such language programs. There
are the following factors that enhance the importance of foreign languages courses:
• Tandem teaching (team-teaching), for example, when one teacher teaches specializes in vocabulary and
grammar, and another teacher removes the barriers and teaches how not to be afraid to speak;
• Communication only in a foreign language;
• Teacher’s fluency in a foreign language and large vocabulary;
• The opportunity to be engaged in pair work with a friend;
• Ability to choose the time for classes for more individualized forms of study;
• Opportunity to enjoy the training, the pleasure of communication;
• Free trial lesson and assess the comfort of the audience and the atmosphere during lessons;
• The possibility to continue the training abroad.
To shape the activities of the courses it is very important to understand the motives of adult learning, which
are an important moment in the development of educational programs [2: 112], so many researchers ask the
question: "what" and "why" people learn. Our personal research enables to outline the reasons that people
express as for why they study something do not clearly explain the choice of the subjects. Someone chooses the
same course for professional reasons, and someone for fun.
The main reasons why an adult return to learning process are connected with their work or professional
activities. This type of education is extremely important for companies being absolutely necessary for economic
development of any nation. Before purchasing a new profession or another (additional) job, getting a promotion
a person has to acquire new skills, abilities, knowledge due to specific training. Thus learning process related
with professional activities suggests training, new professional tasks, acquisition of communicative skills,
computer training, occupational safety, development of new technologies and equipment, knowledge of
employees’ rights, ability to lead or manage, professional literacy, and professional study of foreign languages
and acquisition of professional knowledge [3: 100].
There are many other reasons why adults return to learning or just encourage their educational efforts: home,
family, hobbies, leisure, interest, etc.
The researchers have made attempts to classify the motives which impel adults to learn, installing three
groups of motivational orientations of adults: motivation-goals – to achieve something; a motivation-action – to
do something; motivation-knowledge – to know something [3: 113]. Knowledge for the motives of learning
foreign languages helps us build a system of educational programs and activities for adults.
According to our statistic data, in contrast to the United States and Western Europe the elderly persons are
still very rare in the Ukrainian educational programs with foreign languages.
The language school in Zhytomyr LINGVO CENTRE, for example, provides multi-level courses for adults
including students of average age, interested in learning different foreign languages. The program is offered
starting from 2011. The main principle of this program – there are many levels in the courses. This means that
each training course, offered by the language program, is implied at the beginning, intermediate or advanced
levels. At each level there may be a few studying modules.
The duration of a single unit is 72 academic hours. Each module ends with the issuance of the relevant
document. The program offers the study of different languages. Of course, not all languages are equally popular.
The most popular are the educational programs with the English, Polish and Chinese languages. This is due to
both objective factors – the popularity of the language; and the subjective – the personality of the teachers who
leads the course, their ability to engage the audience and keep customers.
We should also focus on the specifics of teaching foreign languages to adults. It can be noted that the
methodology of language teaching reflects the changes in education in general. Western Europe and the United
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States have accumulated rich experience in teaching foreign languages: English, German, French, etc. They
developed many techniques, especially in the system of long-life education of adults. Different methods reflect
different purposes language learners. This may be the eradication of illiteracy, practice of oral speech,
professionally-oriented programmes or learning goals in languages.
The appearance on the domestic market, a large number of foreign educational materials, courses and
manuals on learning foreign languages could not help being reflected in the methodology of teaching foreign
languages in Ukraine. We shall specify the huge interest in the results of studies conducted abroad in the field of
the theory and practice of teaching foreign languages. At different historical stages and periods of time in foreign
practice was popular grammar-translation, audio-lingually, consciously practical, cognitive and communicative
methods. In recent years, there is a group of methods used for teaching foreign languages in professional
activities, due to the emergence of a large number of professionally-oriented language programmes, aimed at the
formation of language skills related to professional activities. This might be, for example, the acquisition of
language skills and abilities necessary for job search, communication in the workplace, etc. They include the
various occupationally-oriented programming that has had an enormous influence on the educational materials
and the market of educational services for adults.
Professional language programs differ from other language programs because the students are learning in
their language through the prism of a familiar sphere in professional activities and can immediately apply the
knowledge, acquired in a class, in practice, i.e. in the workplace, which further strengthens the motivation to
learn [4: 155]. In general, in the context of the dynamic development process of international integration and
information exchange language for specific purposes (English for Specific Purposes) acts as a critical tool that
allows effective and efficient professional information exchange.
Competent application of teaching foreign languages methods is one of the tasks of LINGVO CENTRE
during educational process organization. The choice of methods depends on a number of points. First of all, the
type and purpose of the educational program, and determine methods which are best suited for each specific
program. For example, the grammar-translation method is appropriate in the course ''English language: basics of
translation'', but it is unlikely it will fit for such programs as ''The Club'', where the communicative method is in
the foreground. Another fundamental problem, the solution of which depends on the choice of the method and
techniques of teaching language outside the language environment is the role of consciousness in learning
[1: 36], which depends on students' age. The skillful application of specific organizational forms and methods,
specific to the various methods, help significantly improve the efficiency of the learning process and student
motivation.
Modular courses. Modular model structure of courses is one of many possible models, but this model is
becoming more popular with regard to language courses and professional courses-linguistic and methodical
training for adults.
Modular courses are presented in our system in several versions. These modular courses eventually
developed into a full-fledged educational programs and short courses that represent a condensed version for
other existing educational programs in the amount of one module.
We also include preparation for the international exams because modularity is initially laid down in the
international exams.
The main principle in this group of courses and educational programs is laid in the foundation of their
modularity. The concept of "module" (from lat. Modulus – "a small measure") means a separate part separated
from the total one. Commonly called a modular thing consisting of some distinct parts, which often can be
removed or added without destroying the thing as a whole [3: 26]. The essence of modular training is that its
content is structured into autonomous organizational and methodological units – modules, the content and the
volume of which can vary depending on educational goals, profile and level differentiation of students, and
students’ desires for individual path selection through the curriculum. Modules can be compulsory and elective.
The combination of modules should provide the necessary degree of flexibility and freedom in the selection and
configuration of required specific educational material for teaching a specific category of students and
implementation of specific didactic and professional purposes [2: 68].
When we create modular educational programs, we rely on the following principles of modular courses:
• variability – listeners have a choice of forms and themes from multiple modules;
• personalisation – based on personal educational needs and interests of listeners to form an individual
program for language study;
• the level differentiation – students have the opportunity to study a module at the initial, intermediate or
advanced level;
• information exchange – the programs that are provided to students in printed and electronic form;
• psychological comfort – creating favorable conditions for students in education process.
Modular courses allow you to model the content with the capabilities of our Centre and the needs of the
students or the educational services market. In addition, we can use different variants of combinatorial modules.
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And, equally important, the modular training changes the teacher who is the key figure in the learning process,
raising its educational culture, developing creative potential, freeing from the monotonous and routine work.
Express courses are a form of modular courses offered by LINGVO CENTRE. This is, strictly speaking, the
courses, the duration of which is equal to one module in 18 hours.
Express courses allow solving the necessary language tasks in the shortest possible time. The need of such
courses appears typically in the emergency speech situations with a limited amount of time. Express courses are
short – term focused program for those who promptly need to achieve specific objectives: presentations and
meetings in English, writing emails, improving business communication skills on the phone, urgent preparation
for an interview etc. To start training according to the programs recommended having basic knowledge of a
foreign language. In a situation of lack of time, the advantages of the express-courses include:
• duration – in our case the course is 18 academic hours in 6 days, we offer mode 3 academic hours 6 times a
week;
• saturation – each session features a large amount of new information that is repeated and again worked
through each lesson;
• classes in small groups contribute to a better assimilation of linguistic material, allow to involve each
student in active participation in the educational process;
• special techniques help you to rapidly master the necessary language skills that may be needed in real-life
situations.
Express courses are the best way to learn a foreign language in time limited. A long program of LINGVO
CENTRE has a counterpart in the form of the express course. So, we offer a full course in preparation for the
external tests for students and the express version or the full version of the preparation for the international
examinations and short courses; ''English for tourists'' also exists in two versions. The choice always remains
with the listener and is determined by their needs and capabilities.
A special place in the LINGVO CENTRE is taken by a corporate training. For many years the competitive
advantage of enterprises was the possession technology, in the last decades of cutting-edge firms in all business
sectors began to make the bet for victory in competition on the intellectual potential as the basis for their success
in creating innovative products with high profit sell in the world market. In these conditions the professional
development of staff through corporate training is crucial. Organization focused on forward movement, includes
staff, ready for change, mobile, and capable of learning. Near the philosophy of the working people – ''I should
sit through a whole working day; everyone owes me'' the philosophy ''I have to earn'' appears. The latter is
characterized by the changing values and consumer preferences in favor of education, information services,
comfortable workplace, a healthy environment; stereotypes of the ''consumer society'' is replaced with the
benchmarks with quality of life [4: 428].
Corporate training is an oriented training of employees, conducted with the aim of improving the efficiency
for their activities in the company interest. The effect of corporate education undeniable [5: 102]:
• improved company performance;
• increase flexibility by expanding the workers’ skills;
• attracting highly skilled workers, as training increases their competence, to enhance social status, financial
status, future opportunities for career growth;
• increase the commitment of employees, their awareness of the company’s mission and goals;
• facilitates change management as it provides employees with new knowledge and skills required in the new
environment;
• contributes to the development of positive company culture.
In one of the conducted studies the interesting data on external and internal resources that were used by the
surveyed companies for training their employees in 2015 was revealed [1: 10]:
• 73 % resolved issues training using internal trainers;
• 70 % were treated in a training company;
• 45 % of trained employees in the training center;
• 30 % used the services of consulting companies;
• 24 % have turned to freelancers;
• 21 % have had training with institutions of higher education.
The combination of internal and external (outsourcing) resources in 2015 was as follows:
• 52 % of companies in the training of personnel used both external and internal resources;
• 23 % of companies did on their own;
• 19 % have used only external resources.
Refresher training has a special place in the personnel training as the main way of ensuring compliance of the
employees’ qualification to the modern level of science, technology and economy development. In the
conditions of society informatization, the accumulated knowledge becomes obsolete quickly especially if the
person is not engaged in self-education and does not increase their skill level. Professional development is an
integral part of an employee for a number of reasons [1: 14]:
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• training is characterized by the short duration, the period for programmes development in enterprises can
have a duration from three days to two weeks;
• learning goal orientation using a set of training modules.
A foreign language is gradually and firmly embedded in the essential list of requirements described in the
qualification characteristics for a specialist in the XXI century, and therefore requires a special attitude to it as a
subject. Although language competence has both natural and social conditioning, but a conscious mastery of a
foreign language in the educational process determines the ability of the individual to become a full agent of
social action in new social fields. And if there is a need to achieve certain professional positions, formal
education is becoming less sufficient, though very necessary, the actual possession of a sufficient level for
certain skills is beginning to play a crucial role in the labour market [3: 215].
Conclusions. In the economic and sociological researches within last years it is noted that in order to boost
the domestic enterprises to compete successfully with the best foreign companies, each qualified specialist
should know from foreign primary information sources what is planned and done by the highly developed
countries in relevant areas of science and technology. As the practice shows we need not just interpreters,
namely, highly qualified specialists who speak foreign languages. Thus, the foreign language is now one of the
conditions of professional competence of any specialist. In connection with the contemporary economic
demands the foreign languages linguistic schools offer programs for businesses and organizations that are
implemented in various forms in accordance with the their specificity.
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Закірова Н. Ш. Мотивація дорослих в неформальній іншомовній освіті, корпоративне навчання.
Події, що відбуваються в політичній і законодавчій галузях, роблять значний вплив на маркетингові
рішення, що приймаються навчальним закладом. Також великий вплив має економічне середовище, що
визначає рівень доходу підприємств і купівельну спроможність населення. Зміни економічного
середовища викликають не тільки кількісні, а й структурні зрушення в освіті, в попиті на освітні
послуги. Так, останніми роками, коли економічне становище окремих підприємств України дещо
стабілізувалося, і вони почали виходити на рівень міжнародної співпраці, зросли і потреби в навчанні
іноземних мов працівниками підприємств і організацій.
Демографічні характеристики відіграють в кон'юнктурі попиту на освітні послуги особливо важливу
роль. Загальний спад населення, головним чином за рахунок скорочення чисельності нового покоління,
основних споживачів освітніх послуг, істотно підірвав ринок як основної, так і додаткової освіти. Крім
того, однією з головних проблем, яка стримує розвиток платної освіти в Україні, є нечисленність
середнього класу – опори розвитку попиту і в цілому кон'юнктури ринку. Стаття розглядає ставлення
дорослих до вимог часу – спілкуватися декількома іноземними мови та те, як неформальна іншомовна
освіта допомагає розробляти нові підходи і методи швидкого освоювання іноземних мов.
Ключові слова: освіта протягом життя, мотивація, освіта дорослих, лінгвістична школа,
корпоративне навчання.
Закирова Н. Ш. Мотивация взрослых в неформальной иноязычной образовании, корпоративное
обучение.
События, происходящие в политической и законодательной областях, оказывают значительное влияние
на маркетинговые решения, принимаемые учебным заведением. Также большое влияние имеет
экономическая среда, которая определяет уровень дохода предприятий и покупательной способности
населения. Изменения экономической среды вызывают не только количественные, но и структурные
сдвиги в образовании, в спросе на образовательные услуги. Так, в последние годы, когда экономическое
положение отдельных предприятий Украины несколько стабилизировалось, и они начали выходить на
уровень международного сотрудничества, возросли и потребности в обучении иностранных языков
работниками предприятий и организаций.
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Демографические характеристики играют в конъюнктуре спроса на образовательные услуги особенно
важную роль. Общий спад населения, главным образом за счет сокращения численности новых
поколений – основных потребителей образовательных услуг, существенно подорвал рынок, как
основного, так и дополнительного образования. Кроме того, одной из главных проблем, которая
сдерживает развитие платного образования в Украине, является малочисленность среднего класса –
опоры развития спроса и в целом рынка. Статья рассматривает отношение взрослых к требованиям
времени – общаться несколькими иностранными языка и то, как неформальная иноязычная образование
помогает разрабатывать новые подходы и методы быстрого освоения иностранных языков.
Ключевые слова: образование в течение жизни, мотивация, образование взрослых, лингвистическая
школа, корпоративное обучение.
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ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ ТВОРИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ''Я У СВІТІ''
У статті розглядаються педагогічні погляди Василя Сухомлинського на вирішення проблеми моральноетичного виховання сучасних молодших школярів. Розкрито зміст поняття ''філософія для дітей''.
Звертається увага на виняткове значення молодшого шкільного віку у засвоєнні основ морально-етичної
грамотності. Здійснено аналіз підручників ''Я у світі'' з метою розкриття філософської проблематики у
представлених творах великого педагога. Досліджено виховний вплив філософсько-етичних творів
В. Сухомлинського на моральне становлення учнів 3–4 класів.
Ключові слова: молодший школяр, Василь Сухомлинський, філософія для дітей, морально-етичне
виховання, філософсько-етичні твори, курс ''Я у світі'', підручник.
Постановка проблеми. Літературно-педагогічний спадок найвідомішого педагога-гуманіста ХХ
століття, заслуженого учителя УРСР, педагога-новатора і дитячого письменника Василя Олександровича
Сухомлинського з кожним роком привертає усе більш пильну увагу наукової і педагогічної
громадськості. І це не випадково. Сучасні реалії ставлять під сумнів ідеали гуманізму, віддаючи перевагу
силі й спритності. Теле- і кінопродукція, які мають неабиякий вплив на вразливу дитячу психіку,
демонструють образи героїв з деформованими моральними уявленнями, сміливими аж до жорстокості, з
''психологією переможця'', яким непритаманні почуття співпереживання, милосердя до всього живого,
прагнення зробити добро іншим. Зростає небезпека виростити морально нездорове покоління,
запрограмоване на самознищення. У цих умовах особливо гостро відчувається потреба у життєдайних
порадах В. Сухомлинського на формування дитячої душі. Його думки про людину, як найвищу цінність,
сприймаються з новою силою. Дивлячись у майбутнє, великий педагог писав: ''Світ вступає у вік
Людини. Більш, ніж коли б то не було, ми зобов’язані думати тепер про те, що ми вкладаємо в душу
людини'' [1: 526]. У своїх педагогічних творах Василь Олександрович дає відповідь на питання, як
виховати дитину чуйною, доброю, справедливою, і разом з тим, непримиримою до будь-яких проявів
зла. Засвоєння азбуки моральності слід розпочинати з раннього віку. У системі шкільного виховання – це
початкові класи. Допомагає цьому і сама природа молодшого школяра. Дітям цієї вікової групи властива
особлива чутливість до морально-етичних впливів, підвищений інтерес до норм культури поведінки та
взаємостосунків, до спілкування. ''Дитячі роки – це той вік, який ми вважаємо віком безтурботної
радості, гри, казки, це джерело життєвого ідеалу. Від того, що відкрилося дитині в навколишньому світі
в роки дитинства, що викликало й подив, і захоплення, що обурило і примусило плакати не від особистої
образи, а від переживання за долю інших людей, – від цього залежить, яким громадянином буде наш
вихованець'' [2: 60].
Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз стану розробки проблеми морально-етичного
виховання молодших школярів свідчить про постійну увагу вчених до проблеми моралі на
методологічному, теоретичному і практичному рівнях. Серед сучасних науковців вагомий внесок у
дослідження окремих аспектів морально-етичної культури молодших школярів зробили І. Бех,
М. Більдіна, Н. Ганнусенко, Т. Довга, К. Журба, В. Киричок, І. Сіданич, О. Третяк, К. Чорна та інші
вчені. У 90-ті роки XX ст., за визначенням академіка О. Савченко, сформувався напрям в історії
педагогіки – ''сухомлиністика'', який, спираючись на творчий доробок В. Сухомлинського, досліджує і
поширює його спадщину, підтримує досвід реалізації й розвиток його ідей в Україні та за її межами.
Проблема морального виховання у педагогічній системі В. Сухомлинського була предметом наукових
пошуків Л. Бондар, М. Богуславського, І. Зязюна, В. Кузя, В. Ликова, М. Мухіна, М. Сметанського,
О. Сухомлинської та інших.
Незважаючи на те, що багато науковців-сучасників вивчали провідні ідеї педагогічної системи
В. Сухомлинського, не було детальних розвідок про вплив філософсько-етичних творів на моральне
становлення молодших школярів у процесі вивчення освітньої галузі ''Суспільствознавство''. Також
залишається маловивченим питання використання форм і видів роботи з творами В. Сухомлинського на
уроках ''Я у світі'', за яких формування морального досвіду учнів відбуватиметься ефективніше.
Мета дослідження – розкрити зміст поняття ''філософія для дітей'', дослідити виховний потенціал
філософсько-етичних творів В. Сухомлинського, які використовуються на уроках ''Я у світі'' у початковій
школі.
Виклад основного матеріалу. Літературна спадщина педагога нараховує 48 монографій, понад 600
статей і 1500 дитячих творів, які стосуються різних сторін розвитку, формування і виховання дитини.
© Басюк Н. А., 2017
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Серед них оповідання, розповіді, казки, легенди, притчі, новели, есе, художні замальовки. Вони дають
відповіді на найпростіші запитання, що цікавлять дитину, сприяють пробудженню допитливості, радості
відкриття, розкривають сутність пізнання світу через моральність. Саме твори для дітей стали
унікальною знахідкою В. Сухомлинського як вченого і учителя.
Свої перші ''художні мініатюри'', як їх називає донька педагога О. Сухомлинська, батько почав
складати з народженням власних дітей. Тогочасна література для дітей як головне джерело моральноетичного виховання виховувала ''в дусі часу'', подаючи зразки діяльних героїв буремної революції.
Шкільні підручники наповнювалися творами для дітей, які мали в собі ідеологічний, ідейно-політичний і
навіть партійний зміст. Це все далі й далі віддаляло дитячу книжку від цілком природних вікових потреб
дитини. Такий стан речей не задовольняв В. Сухомлинського як батька, і тому він почав створювати
власні оповідання й казки у виховних і дидактичних цілях. Пізніше, коли став директором Павлиської
середньої школи, уже писав для своїх учнів.
У центрі його творів природа в художньо-образному вимірі, шкільне життя, батьки і діти, люди,
людські стосунки, ситуації моралі, сімейні цінності, філософське осмислення буття, життєдіяльність
дитини, художньо-образний світ, що її оточує. Сюжети його творів прості і зрозумілі, спонукають дитину
до роздумів, тактовно й ненав’язливо вчать зробити правильні висновки, оцінити вчинки дійових осіб
твору, висловити оцінні судження, з’ясувати мотиви вчинку. ''Ситуації, у які Василь Олександрович
поміщає своїх героїв, – далеко не однозначні. Це ситуації конфлікту, моральної дилеми, вибору,
пограничні ситуації добра і зла. І далеко не кожного разу в цих ситуаціях високі моральні якості
виявляють дорослі члени сім'ї'' [3: 46]. Моральний вибір, який дитина робить самостійно, без певної
позитивної чи негативної оцінки вчителя, дасть їй змогу поступово просуватися у своєму моральному
розвитку від елементарних навичок поведінки до вищого рівня. Твори В. Сухомлинського непримусово,
опосередковано, але разом з тим активно й ефективно виховують у молодших школярів найкращі
людські почуття, формують перші навички людяності.
Окрему грань літературного спадку вченого становлять філософсько-етичні твори, які розглядаються
як ''філософія для дітей''. Відповідно до віку молодшим школярам властива природна допитливість: Куди
іде час? Чому йде дощ? Як усе це було без мене? Чому люди бувають гарні і погані?, які засипають
батьків подібними запитаннями. За своєю суттю це ''філософсько-метафізичні питання про природу часу,
існування, взаємовідношення людини і природи, само тотожність, добро і зло тощо…'' [4: 52]. У статті
''Філософія для дітей як педагогічна проблема'' О. Сухомлинська дотримується такого трактування: ''Під
філософією для дітей розуміють кардинальні питання філософії (як онтології, так і гносеології), але
поставлені і розв’язувані в дусі дитячого мислення професійними педагогами-філософами, що створили
чи створюють продуману систему ознайомлення, уведення дітей у пізнання й оволодіння світом мови
дитинства'' [4: 53]. У творах письменника на доступному дитячому сприйняттю рівні розкриваються
складні філософські поняття: краса, радість, здивування, скорбота, совість, честь, вірність, сором, ганьба,
любов, повага, шанування, гідність, добро, зло, доброзичливість, провина, справедливість. Ці та інші
моральні якості близькі дітям, так як постійно проявляються у повсякденному спілкуванні, відіграють
важливу роль у взаєминах з однокласниками. Вперше в історії радянської педагогіки вчений звернувся
до таких етичних категорій, як народження і смерть людини, сенс життя, зло, горе, лихо, страждання,
розпач, любов, совість, терпимість. Педагог прагнув сформувати у кожного читача вміння бути
маленьким філософом. В основі філософських поглядів В. Сухомлинського – людинолюбство. Цього він
вчить і своїми творами. Любити людину, народ, землю, Україну – значить прагнути робити добро. ''В
усіх без винятку художніх мініатюрах йдеться про Україну, українську землю та український народ.
Таким чином Василь Сухомлинський намагається ознайомити, долучити дітей до етнокультури (''Ой піду
я лугом...'', ''А що там за лісом''). Занурюючись у казковий світ, створений Василем Олександровичем,
розумієш, наскільки він любив свою батьківщину і як намагався передати цю любов дітям'' [3: 48].
Твори В. Сухомлинського не залишають дітей байдужими. Читаючи їх, учні мають змогу
доторкнутися до складного внутрішнього світу людини. Дійові особи його творів мають свої душевні
переживання, думки, мрії. Зазвичай діти співпереживають героям, радіють добрим вчинкам, силі дружби,
засуджують негідну поведінку. Емоційне ставлення учнів до головних героїв (емоційно переживають
горе, нещастя ображених, радість за гарний вчинок, обурення за вчинки ''поганих'' персонажів, які
спричиняють неприємності і зло іншим людям) є основою формування моральних уявлень. Більш
складні моральні проблеми заставляють школяра задуматися над знайомою, але ще не до кінця
зрозумілою стороною морально-етичних стосунків, вчинків. Це зміцнює природне бажання дитини
ставати кращою, дозволяє зрозуміти внутрішній світ інших людей.
Літературна творчість В. Сухомлинського частково знайшла втілення у підручниках ''Я у світі''
авторів Н. Бібік і О. Тагліної, Г. Іванової. Аналіз підручників ''Я у світі'' для учнів 3 і 4 класів (автор
Н. Бібік) показав, що на його сторінках міститься незначна кількість творів відомого педагога. Зокрема,
підручник для 3-го класу пропонує лише дві статті В. Сухомлинського – ''Учитель'' (с. 18) і ''Школа''
(с. 48). Обидві статті науково-пізнавального характеру і несуть у собі моральні настанови. У підручнику
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для 4-го класу цього ж автора знаходимо аж чотири твори: ''Важко бути людиною'' (с. 12–14), ''Перед
справедливим суддею'' (с. 14–15), ''Наїлися, встали і пішли'' (с. 45), ''Хлопці розважаються'' (с. 109).
Читання оповідання ''Перед справедливим суддею'' спрямовує увагу учнів на філософські питання, в
чому сенс життя, змушує задуматися, які діяння ти встиг зробити на Землі, привчає цінувати кожну
хвилину життя і наповнювати її працею, щоб залишити пам’ять нащадкам. Це привчає дитину критично і
креативно мислити.
У підручнику для 3-го класу авторів О. Тагліної, Г. Іванової подаються біографічні дані
В. Сухомлинського, його портрет і містяться такі художні твори: ''Бо я – людина'' (розкривається поняття
''людяність''), ''Квітка і Метелик'' (моральна сутність дружніх стосунків), ''Втрачений день'' (засуджується
неробство), ''Протоптали стежку'' (милосердя до інших людей, допомога стареньким, немічним), казка
''Камінь'' (виховується уміння передбачати наслідки власних дій). На с. 49 серед висловів відомих людей,
що пропонуються для обговорення третьокласниками, знаходимо вислів В. Сухомлинського: ''Старість
неминуча, смерть невблаганна, перед нею не можна зачинити двері свого дому, а від поганих дітей дім
можна вберегти, як від вогню. І це залежить не тільки від батька, а й від самих дітей'' [5: 49]. На
сторінках підручника для 4-го класу цих же авторів увазі читача пропонуються такі твори відомого
педагога: ''Пурпурова квітка'' (індивідуальність й унікальність кожного), ''Наїлися, встали і пішли''
(засуджується невдячність, неповага до людської праці), ''Матері ніколи'' (гостинність, неуважність
батьків у вихованні дітей), ''Чому дідусь такий добрий сьогодні?'' (передбачення наслідків, шанобливе
ставлення до рідних), ''Кожна людина повинна'' (обов’язок, відповідальність).
Невелика
чисельність
дитячих
літературних
творів
морально-етичного
спрямування
В. Сухомлинського в аналізованих підручниках курсу виразно виховного характеру ''Я у світі'' вимагає
творчого підходу вчителя. Спостереження за роботою вчителів 3-4 класів показали, що, крім
програмових творів, педагоги активно використовують казки й оповідання В. Сухомлинського для
слухання, обговорення, аудіювання, інсценізацій, у позаурочній роботі з предмету ''Я у світі''. З метою
розкриття складних для усвідомлення філософсько-етичних понять ''совість'', ''відповідальність'' учням
пропонуються такі твори В. Сухомлинського.
Казка ''Скляний чоловічок''
У одного хлопчика був маленький приятель – Скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів
угадувати, що думає і переживає його приятель хлопчик. Не вивчив хлопчик уроки й думає йти гуляти –
Скляний чоловічок уже й не зовсім прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові:
– Не треба так думати, друже. Спочатку зроби діло, а потім гуляй.
Соромно стає хлопчикові, він зараз же береться до діла: вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок
мовчить. Але стає прозорий.
Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а
хлопчик і не згадує про товариша. Дивиться, а Скляний чоловічок став темний, як хмара.
– Що я зробив чи подумав поганого? – з тривогою питає хлопчик.
– Ти нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого... Але ти забув про свого товариша.
Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого. Поніс йому квіти й велике-велике яблуко,
яке дала йому мама.
Так Скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його совість.
Слово ''щастя'' часто на слуху у молодших школярів. Тонкий психолог, великий дитинолюб
В. Сухомлинський не міг оминути цієї проблеми. Шкільний досвід засвідчує, що обмеженість уявлень
про природу щастя, його джерела негативно позначаються на розвитку моральних ідеалів.
Експериментально встановлено, що з утворенням більш повних уявлень про щастя відбуваються зміни в
мотивації поведінки особистості: колективістські, суспільні починають переважати над
індивідуалістичними або навпаки.
Казка про щастя
Йшла стежиною Бабуся, несла великий кошик з яблуками. Спіткнулася Бабуся, впустила кошика з
рук. Посипалися яблука по стежині. Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька
Дівчинка, що гралася неподалік, підбігла до Бабусі, допомогла. Коли всі яблука були в кошику, Бабуся
дала найбільше яблуко Дівчинці і сказала:
– Спасибі тобі, Дівчинко, я бачу, що ти хороша, добра дитина. Дай Бог тобі щастя! — та й пішла собі
далі. А Дівчинка задумалася:
– Щастя? А що таке щастя?
Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила
вона Пташку і звернулася до неї:
– Пташечко, що таке щастя?
– Щастя – це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити гніздечко, вивести пташенят і
вчити їх літати! – защебетала Пташка.
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''Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені Бабуся казала'', – подумала Дівчинка. Вона пішла далі і
спинилася перед чудовою Квіткою.
– Квітонько, скажи, що таке щастя? Ти знаєш?
– Звичайно, знаю, – залопотіла пелюстками Квітка. – Щастя – це ласкаве Сонечко і теплий Дощик.
Пішла Дівчинка до Дерева:
– Дерево, Дерево, як по-твоєму, що таке щастя?
Могутнє Дерево тихо зашелестіло буйним листям:
– Щастя, Дівчинко, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутись навесні від довгого сну і,
знову одягнувши зелене вбрання, слухати дзвінкий щебет птахів на своїх гілках.
Далі зустріла Дівчинка Кішку.
– Киценько, а ти знаєш, що таке щастя?
– Знаю, знаю! Щастя – це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку. Що ж іще потрібно? –
промуркотіла Кішка і ліниво потягнулася, вигинаючи спинку.
Пішла Дівчинка до Собаки, що спочивав у холодочку. Почувши запитання Дівчинки, Собака відповів:
– Щастя – це вірно служити хазяїнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений.
– Хто ж говорить правду? – думала Дівчинка. Прийшла вона до Річки.
– Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя?
– Знаю, знаю, – задзюркотіла Річка. – Щастя – це щоб вода моя була чистою та прозорою, щоб береги
не замулювалися і щоб я могла повноводною добігти до самого моря.
– А по-твоєму, що таке щастя? – звернулася Дівчинка до Бур’янини, що росла у квітнику.
– Щастя – це так розростися, щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч, і бути єдиною господинею в
цьому квітнику.
Дівчинка повернулася додому і запитала у Мами, що таке щастя.
– Для кожної матері щастя – це коли щасливі і здорові її діти, – відповіла Мама.
– Мамочко, чому ж усі відповідають по-різному? – здивувалася Дівчинка.
– А ти сама подумай чому, – сказала Мама. Довго думала Дівчинка, а потім промовила:
– Я зрозуміла. Щастя – у кожного своє. Який ти сам, таке й твоє щастя.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Вивчення й творче використання
цінного досвіду В. Сухомлинського на уроках ''Я у світі'' допоможе розв’язанню назрілих проблем у
сфері морально-етичного виховання молодших школярів. Поєднання авторських методів великого
педагога з сучасними новітніми технологіями забезпечить успіх у вирішенні цих важливих завдань.
Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. У перспективі подальших розробок –
форми і види роботи з дитячими літературними творами В. Сухомлинського.
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Басюк Н. А. Философско-этические произведения В. Сухомлинского на уроках ''Я в мире''.
В статье рассматриваются педагогические взгляды Василия Сухомлинского на решение проблемы
нравственно-этического воспитания современных младших школьников. Раскрыто содержание
понятия ''философия для детей''. Обращается внимание на значение младшего школьного возраста в
усвоении основ нравственно-этической грамотности. Проанализированы ученики ''Я в мире'' с целью
раскрытия философской проблематики в представленных произведениях великого педагога.
Исследовано влияние философско-этических произведений В. Сухомлинского на нравственное
становление учеников 3-4 классов.
Ключевые слова: младший школьник, Василий Сухомлинский, философия для детей, нравственноэтическое воспитание, философско-этические произведения, курс ''Я в мире'', учебник.
Basyuk N. A. Philosophical and Ethical Works of V. Sukhomlynsky at the Lessons ''I am in the World''.
Our time is marked by socio-political changes as well as the rapid development of computer technology,
rethinking of moral values. In the minds of a significant part of the youth the material gets dominance over the
spiritual, there is a disdainful attitude to universal values. This fact reveals a great concern in the public. All this
prompts the educators to study the literary and pedagogical heritage of great humanist Vasyl Sukhomlynsky to
comprehend its profound philosophical and ethical truth.
At the lessons "I am in the world" (3-4 grades), a specific weight is given to ethical issues being considered by
the talented teacher a cornerstone of upbringing the personality. All his literary works aimed at children are
imbued with the philosophy of kindness and humanity. The moral and ethical works of V. Sukhomlynsky usher
the pupils into a complex world of human relationships, introducing the multifaceted nature of the human soul,
inducing the reflection, correct conclusions, the analysis of the actions of the heroes, causing the desire to follow
the behavior of the characters or condemn it, thus countering the idleness, evil and cruelty.
The content of the concept "philosophy for children" is disclosed in the given article. An analysis of the
textbooks "I am in the world" is conducted in order to reveal the philosophical themes in the works presented by
the great teacher. The lessons of the course "I am in the world" are organized on the basis of philosophical and
ethical works of V. Sukhomlynsky thus discussing the philosophical concepts and categories: the meaning of
human life, birth and death of a man, grief, suffering, joy, love, conscience, responsibility, duty, shame, honor,
beauty. His stories and tales teach the younger pupil to think critically and creatively, to appreciate the inner
world of another person, to create a lasting immunity to violence and debauchery.
The article presents the examples of over-program words f the writer for use at the lessons of "I am in the
world", which will help the pupils to understand complex and abstract philosophical and ethical concepts given
in clear language and bright examples.
Key words: junior schoolboy, Vasyl Sukhomlynsky, philosophy for children, moral and ethical upbringing,
philosophical and ethical works, course "I am in the world", textbook.
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ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті розкрито ідеї видатного українського педагога В. О. Сухомлинського щодо ролі шкільної
бібліотеки як складника освітнього процесу в розвитку дитини. Актуальною є ідея про шкільну
бібліотеку як засіб виховання й центр розвитку дитини, об’єднавчий осередок школи, сім’ї, дитини
довкола книжки, читання.
Ключові слова: шкільна бібліотека, освітній процес, розвиток дитини, В. О. Сухомлинський.
Постановка проблеми. Нині під час реформування шкільної освіти, розбудови нової української
школи в руслі інформаційного суспільства набуває актуальності проблема ролі шкільної бібліотеки як
структурної частини загальноосвітнього навчального закладу в освітньому процесі, розвитку дитини.
Відповідно до чинного законодавства бібліотека – це інформаційний, культурний, освітній заклад
(установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до
інших джерел інформації й головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних,
освітніх, культурних та інших потреб користувачів [1]. Беззаперечними користувачами шкільної
бібліотеки в умовах її змагальності з іншими засобами інформації є учні різних вікових категорій. Як
оновити форми, методи роботи шкільних бібліотек, щоб вони й надалі відігравали ключову роль у
розвитку дитини? Із огляду на це актуальним є погляд у минуле, осмислення досвіду славнозвісної
Павлиської середньої школи як своєрідного осередку гуманізму, дитиноцентризму в умовах
авторитарного суспільства, ідей її очільника – видатного українського педагога В. О. Сухомлинського.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Історіографічний огляд свідчить,
що до науково-педагогічної та літературної спадщини В. О. Сухомлинського як до невичерпного
джерела з різних проблем освіти, педагогіки систематично звертаються українські вчені (М. Я. Антонець,
Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, Н. М. Бібік, Н. П. Дічек, Н. А. Калініченко, О. Б. Петренко, Г. П. Пустовіт,
О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська, В. Л. Федяєва та ін.), осмислюючи міркування педагога, зважаючи
на нинішні особливості розвитку педагогічної науки, потреби освітньої практики. Проблему, що
стосується поглядів Василя Олександровича на виховання любові до книжки, читання, ми неодноразово
порушували у своїх працях, побіжно торкаючись важливості шкільних книгозбірень у соціокультурному
просторі, освітньому процесі [2; 3]. Мета нашої статті – на основі аналізу педагогічних праць
В. О. Сухомлинського розкрити його ідеї стосовно ролі шкільних бібліотек як складника освітнього
процесу в розвитку дитини.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Невід’ємною й
традиційною структурною частиною школи є бібліотека. Василь Олександрович вважав книгозбірню
передусім надзвичайно важливим засобом виховання дітей і молоді. Він писав: "Як тільки збудували
школу, як тільки почалося тонке доторкання думки і серця педагога до серця дитини, а з цього, власне, і
починається школа, – на полицю шкільної бібліотеки нехай стане книжка, яка зберігатиметься вічно. Це
незвичайна бібліотека, в якій книжки видаються для читання. Це, в широкому розумінні, сховище
духовної культури народу" [4: 338].
Шкільну бібліотеку педагог називав Вічною Бібліотекою, вкладаючи в зміст цього поняття
глибинний смисл і надаючи при цьому великого значення підходам до її формування. До Вічної
Бібліотеки під час Свята Книги символічно й урочисто передавалися одне чи кілька нещодавно
надрукованих видань, які "стоятимуть вічно". Василь Олександрович вбачав у книжці символ
наступності поколінь: "Ось букварі, за якими вчилися їх діди і прадіди. Ось перші книжки з історії нашої
Вітчизни. Ось перші видання творів видатних письменників. Ось книжка, яка ввійшла сьогодні в золотий
фонд вітчизняної літератури, а в рік виходу в світ її мало хто знав" [4: 339]. Добір видань до Вічної
Бібліотеки ретельно продумувався, бо це "відповідальність перед майбутніми поколіннями", "обличчя
школи, її неповторність". Педагог наголошував: "Школу не можна уявити без Вічної Бібліотеки, як народ
без імені, без пам’яті, без історії" [4: 339].
Актуальною є думка В. О. Сухомлинського про шкільну бібліотеку як центр духовного життя школи.
Він писав, що "тут (у бібліотеці. – Л. Б.) задовольняється багато дитячих інтересів, тут нерідко
загорається вогник, що пробуджує мрію" [5: 65]. Важливо, що при бібліотеці Павлиської середньої
школи функціонувало кілька гуртків книголюбів, де діти читали книжки, оправляли й ремонтували їх.
© Березівська Л. Д., 2017
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Шкільна бібліотека була засобом виховної роботи, зокрема з тими учнями, яким через різні сімейні
обставини загрожувала порожнеча духовного життя [5: 65].
У шкільній бібліотеці Павлиської середньої школи зберігалися книжки, з якими діти
ознайомлювалися в кімнатах для читання, у кабінеті мови та літератури. Цікаво, що в усіх чотирьох
шкільних приміщеннях, де проводилися навчальні заняття, діяли кімнати для читання – куточки
постійного інтелектуального, морального, естетичного розвитку дитини. Книжки добиралися відповідно
до навчальної програми. У бібліотечному гуртку вели журнал прочитаних книжок зі списком учнів і
розміщеними по вертикалі назвами книжок, що мав прочитати кожний школяр. Після прочитання
книжки учень робив про це позначку [5: 108]. В окремих шафах зберігалася збірка "Безсмертні твори
світової літератури", що була обов’язковою для прочитання. Як повідомляв Василь Олександрович,
проблему щодо учнів, які читали мало книжок із цього списку, обговорювали на педагогічній раді. Для
старшокласників наукову літературу в книгозбірні добирали за предметами.
Особливе місце в шкільній бібліотеці посідала Дитяча бібліотека, яка складалася з чотирьох відділів.
Перший відділ розраховувався на чотири роки навчання в початковій школі. Він містив оповідання, що
мають найбільшу цінність для морального, розумового й естетичного виховання дітей. Твори діти читали
під керівництвом учителя й на уроках, і в позакласний час. "Цей відділ нашої бібліотечки можна
порівняти з фонотекою музичних творів, призначених для колективного слухання", – писав Василь
Олександрович [6: 333]. Другий відділ охоплював казки, вірші, байки для позакласного читання за
вибором дитини. Третій – давньогрецьку міфологію, яка відіграє велику роль в інтелектуальному й
естетичному вихованні дітей, "пробуджує уяву, розвиває розум, виховує інтерес до далекого минулого"
[6: 333–334]. Дитяча бібліотека була основою навчання виразного читання, пізнання світу, школою
емоційно-морального виховання учнів.
У ході багатогранної роботи в Павлиській середній школі сформувалася "Бібліотечка дитинства".
Це 250 книжок високої художньої й пізнавальної цінності, що їх діти перечитували під час навчання в
початкових класах. Поважне місце серед літератури в цій бібліотечці займали видання про людей, які
можуть бути прикладом для наслідування. Такий підхід є глибоким доречним з огляду на те, що
"справжнє виховання починається там, де є самовиховання", а "самовиховання починається з захоплення
моральним благородством, величчю людини" [7: 432].
В. О. Сухомлинський розглядав шкільну бібліотеку як засіб виховання інтересу й любові до праці,
реалізації індивідуального підходу до учнів під час вибору певного виду трудової діяльності. Так, для
самостійного позакласного читання в шкільній бібліотеці Павлиської середньої школи добирали
літературу згідно з виявленими в школярів нахилами до праці в тій чи іншій галузі: рослинництві,
механіці, електротехніці тощо [8: 137].
У процесі багаторічної праці педагог випробував і запропонував створювати в школі, крім бібліотеки,
ще й Куточки Думки. Так, у кабінеті фізики Павлиської середньої школи в Куточку Думки, а саме: у
шафі, зібрано невеличку бібліотечку з книжок та брошур про найновіші проблеми науки та техніки.
Метою такої мінібібліотеки було залучення школярів до наукових знань. Цікаво, що Василь
Олександрович, знаючи захоплення своїх учнів, сам добирав книжки для такої книгозбірні: "Тут у мене є
книжки і для тих, хто ще тільки вирушає в плавання по морю наукових знань, і для випускників, які
твердо вирішили вибрати своєю спеціальністю науку чи техніку, працю в лабораторії чи біля складного
верстата на промисловому підприємстві" [9: 483]. Із метою збудження інтересу до читання наукових
видань, розширення знань поза межами навчальних програм у кімнаті для читання, шкільній бібліотеці,
фізичному кабінеті вчителі виставляли на стендах, різноманітні наукові книжки й брошури, присвячені
новинам науки та техніки. Це спонукало учнів під керівництвом учителів до бесід і дискусій щодо різних
проблем науки та техніки [5: 242–243].
Непересічне значення у вихованні майбутнього громадянина відігравала історична бібліотека, що
містилася в Кімнаті Думки. Як зазначав Василь Сухомлинський, кожен підліток пізнавав Батьківщину в
процесі самостійного читання [10: 470]. На переконання педагога, незалежно від майбутньої професії
учні мають вивчати історію Батьківщини, що сприятиме їхньому патріотичному вихованню. З огляду на
це вони мали збирати свої історичні бібліотеки: "Ми піклуємося про те, щоб у кожного підлітка, в
кожного юнака й кожної дівчини була своя історична бібліотека – книжки про минуле
Вітчизни…" [11: 148].
Педагог аргументував створення Золотої бібліотеки отроцтва в Кімнаті Думки як зібрання
найцінніших книжок, зокрема найвизначніших творів світової літератури, призначених спеціально для
підлітків. Її доцільність він пояснював необхідністю навчати підлітків читати й читаючи пізнавати самих
себе, навчати виховуватися книжкою та жити в світі книжок [10: 415]. До книгозбірні добиралася
наукова, історична література, а також видання про природу, людину й мистецтво тощо.
В. О. Сухомлинського хвилювала й нині злободенна проблема – "безкнижність" як "найнебезпечніша
хвороба багатьох шкіл". Він писав: "Книжок на бібліотечних полицях, може, й багато, але вони як сплячі
велетні". Його дивувало, що в школах є різні кабінети, майстерні, але немає кімнати для читання, кімнати
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книжки, яка "повинна бути одним з яскравих вогнищ духовного життя юнацтва" [12: 253]. Проблему
"безкнижковості духовного життя" школи Василь Олександрович порушував у різних аспектах:
відсутність на полицях бібліотек корисної літератури для дітей молодшого шкільного віку; "змагання"
книжки з іншими джерелами інформації (кіно, телевізор, магнітофонні записи тощо). Аксіоматичною є
думка педагога про те, що шкільна бібліотека має сприяти організації самостійного читання, яке відіграє
особливу роль в інтелектуальному, моральному та естетичному розвитку школяра [7: 431].
Нині актуалізується міркування Василя Олександровича про освітнє й виховне завдання школи –
сприяти формуванню в учнів потреби в читанні та почуття задоволення ним. На його переконання,
ефективною формою реалізації цього завдання є власні (особисті) бібліотеки учнів, що передавалися б
від покоління до покоління, стали б "фамільною гордістю" [12: 253]. Педагогічний колектив Павлиської
середньої школи прагнув, щоб у початковій школі в кожного вихованця була маленька бібліотечка, у
середній і старшій школі – солідна бібліотека зі ста–ста п’ятидесяти книжок. Такі бібліотечки повинні
наповнюватися улюбленими виданнями школярів, щоб вони могли їх перечитувати. Важливо, що в усіх
без винятку учнів Павлиської середньої школи були особисті бібліотечки [13: 392].
Провідну роль у формуванні таких бібліотечок, як і власне любові до книги, читання, має відігравати
вчитель: "Ввести кожного учня у світ книжок, виховати любов до книжки, зробити книжку провідною
зіркою в інтелектуальному житті – це залежить від учителя, від того, яке місце в його житті займає
книжка" [9: 491]. Василь Олександрович формував у вихованців любов до книжки в ході ознайомлення зі
своєю бібліотекою. Він писав: "Із захоплення моїми книжками у дитини пробуджується бажання мати
свою бібліотеку" [14: 549]. Педагог радив розвивати в учнів захоплення збирати книжки для створення
власної бібліотеки, а вчителів закликав мати в шкільній чи особистій бібліотеці видання, які розвивають
у школярів знання програмного матеріалу. Із метою поглиблення елементарних шкільних знань учні під
керівництвом учителя повинні читати наукову або науково-популярну літературу, що сприятиме
розумовому розвитку дитини [9: 474].
Великого значення педагог надавав проблемі формування сімейної бібліотеки. Як він описував,
подаровані батьками дітям книжки під час Свята Книги перед початком навчального року ставали
складниками сімейної бібліотеки [4: 339]. Переконливим є наведений Василем Олександровичем
приклад із власних учительських спостережень. Ознайомившись із життям 460 родин, де виховувалися
підлітки, які вчинили правопорушення й злочин, він з’ясував, що в жодній із них не було хоча б
маленької сімейної бібліотеки [10: 289]. У руслі аргументування ідеї про залежність розумового розвитку
дитини від культури сім’ї вчений наголошував на важливості сімейної бібліотеки [15: 474]. Як зазначав
директор Павлиської середньої школи, учительському колективу вдалося досягти створення в кожній
учнівській родині бібліотеки художньої літератури [15: 489].
Магістральною є думка вченого про необхідність улаштування особистої бібліотеки вчителя.
В. О. Сухомлинський мав свою бібліотеку, до якої добирав лише те, що становило значну художню
цінність. Бесіди з її читачами приносили йому радість, бо, як він описував, розширювали його
педагогічний кругозір [5: 45–46]. "Моя особиста бібліотека – це мої мудрі вчителі, до яких я приходжу
щоденно порадитися: де істина? Як її пізнати? Як перекласти з душі й серця старших поколінь у душу й
серце підростаючого покоління моральні багатства, створені, нагромаджені, здобуті людством? Мої
книжки – це мої вчителі життя, до яких я щодня звертаюсь із запитанням: як жити? Як бути взірцем для
моїх вихованців? Як донести до їхніх сердець сяйво ідеалу?" – такий філософський зміст укладав Василь
Олександрович у значення особистої бібліотеки [9: 509].
Педагог радив молодому вчителеві щомісяця купувати книжки з проблем науки, яку він викладав, а
також літературу про життя й боротьбу людей, які можуть стати прикладом для молоді; "про душу
людини – особливо дитини, підлітка, юнака, дівчини (книжки з психології)". При цьому наводив різні
аргументи. Учитель має постійно поповнювати наукові знання, щоб бачити розумову працю учнів.
Водночас він є і "вихователем, учителем життя, наставником дітей та юнацтва", котрому "треба бути
знавцем душі людини, яка формується". "Кожна прочитана вами книжка має якось увійти у вашу
майстерню виховання як новий тонкий інструмент", – актуально й нині звучить звернення Василя
Олександровича до тогочасних молодих учителів [9: 510]. Шкільна бібліотека й власні бібліотеки
вчителів Павлиської середньої школи були джерелом самоосвіти педагогічного колективу. "Справжній
педагог – книголюб: таке золоте правило життя колективу, що стало традицією", – стверджував
Павлиський директор [5: 53].
В особистій бібліотеці вчителя має бути й художня література для здійснення індивідуального
підходу до кожного з вихованців: "Не забувайте, що художній твір, прочитаний вашим вихованцем і
сприйнятий його допитливим розумом і вразливим серцем, може стати тією краплею, якої часто не
вистачає вихователеві для того, щоб шалька терезів схилилася в потрібний вам бік" [9: 510]. На
переконання Василя Олександровича, під час комплектування виховної бібліотеки для кожного
вихованця потрібно індивідуально добирати книжки, що мають учити жити. Досвідчений педагог
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розглядав бібліотеку вчителя як джерело думки, моральної енергії, творчості, його духовного багатства
[14: 594], [16: 566], [12: 239–255].
Павлиського директора хвилювали, як він писав, і "суто бібліотечні питання": відображення уроку в
роботі шкільної бібліотеки; знання шкільного бібліотекаря про зміст навчально-виховного процесу на
уроках; читання позакласної літератури [15: 601]. Як бачимо, Василь Олександрович на основі
багаторічного вчительського досвіду дійшов думки щодо важливості знання бібліотечними
працівниками змісту освіти, навчальних програм, особливостей навчання й виховання школярів, що
уможливило якісне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, аналіз праць
В. О. Сухомлинського дає підстави стверджувати, що педагог розглядав шкільну бібліотеку не лише як
книгозбірню, а передусім як важливий засіб виховання та інформаційного забезпечення навчання
дитини, її розвитку. На його думку, шкільна бібліотека в різних варіаціях (шкільна, дитинства, отроцтва,
історична, технічна тощо – визначені В. О. Сухомлинським типи шкільних книгозбірень. – Л. Б.) – є
центром духовного життя й джерелом духовного багатства дитини; обличчям та авторитетом школи. Це
засіб виховання й розвитку (духовного, морального, громадянського, патріотичного, розумового,
естетичного, трудового) школярів через різні форми роботи (Кімната Думки, гуртки, свята, читання
позакласної літератури тощо). Квінтесенцією педагогіки вченого є його погляд на бібліотеку як
об’єднавчий осередок школи, сім’ї, дитини довкола книжки, читання, що нині актуалізується в
освітньому просторі. Василь Олександрович вивів проблеми читання, шкільної бібліотеки за межі школи
й довів, що книгозбірня – це засіб сімейного виховання (особиста бібліотека учня, сімейна бібліотека).
Водночас особиста бібліотека вчителя – це, з одного боку, засіб його самоосвіти, джерело думки та
творчості, а з другого – дієвий засіб виховання учнів. Варті уваги обґрунтовані педагогом підходи до
комплектування й методів роботи шкільних бібліотек різних типів: взаємодія вчителя й бібліотекаря;
охоплення учнів усіх вікових категорій; відповідність навчальній програмі та змісту шкільної освіти;
добір книжок виховного й науково-пізнавального характеру; індивідуальний підхід до учнів тощо.
Прогностичною є ідея Василя Олександровича про шкільну книгозбірню як носія наступності поколінь,
вічних моральних цінностей. Розвиваючи цю думку, зазначимо, що педагог у свій час написав
оповідання й казки для дітей із глибоким виховним змістом, які увійшли до скарбниці українських і
зарубіжних шкільних бібліотек. Зазначені твори В. О. Сухомлинського й нині широко використовують в
освітньому процесі. Надалі ці аспекти можуть стати окремими питаннями дослідницьких пошуків.
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Березовская Л. Д. Школьная библиотека как центр развития ребенка в творческом наследии
В. А. Сухомлинского.
В статье раскрыты идеи выдающегося украинского педагога В. А. Сухомлинского о роли школьной
библиотеки как составляющей образовательного процесса в развитии ребенка. Актуализируется идея о
школьной библиотеке как средстве воспитания и центре развития ребенка, объединительном центре
школы, семьи, ребенка вокруг книги, чтения.
Ключевые слова: школьная библиотека, образовательный процесс, развитие ребенка,
В. А. Сухомлинский.
Berezivska L. D. School Library as a Child Development Center in V. O. Sukhomlynsky’s Creative Oeuvre.
Nowadays, when the school education reform takes place and a new Ukrainian school is built, school library
becomes an important structural part of secondary schools, and plays a significant role in the educational
process and child development. V. O. Sukhomlynskyi, a famous Ukrainian teacher, considered a school library
to be an important means of education which provides information support to child development. The scientist
believed that a school library (any type of it such as a school library of childhood, adolescence, historical,
technical ones and other types defined by V. O. Sukhomlynsky – L.B.) is a centre of spiritual life, a source of
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spiritual wealth of a child, and authority of a school. It is a means of education and development (spiritual,
moral, civil, patriotic, intellectual, aesthetic, and active) of pupils through various forms of work (Room for
thinking, clubs, holidays, reading extra-curricular literature, etc.). The main idea of the scientist’s pedagogy is
that a library must unite school, family and a child around books. Vasyl Oleksandrovych proved that a library is
a means of family education (a private library of a pupil, family library). He considered teacher’s library to be
an important source of his self-education, thought and creativity on the one hand and an effective means for
educating pupils on the other hand. The teacher suggested the following methods and approaches to the school
library acquisition: cooperation between teacher and librarian; providing library service to all pupils;
compliance with an educational programme and school education content; selection of educational and popular
science books; individual approach to pupils, etc. Vasyl Oleksandrovych’s idea about school library as a carrier
of generation sequence and eternal moral values is a predictive one.
Key words: school library, educational process, child development, V. O. Sukhomlynsky.
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ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ
ПРОСТОРІ
У статті розглядається філософія для дітей В. О. Сухомлинського як складова морально-етичного
виховання особистості, обґрунтовано пріоритетність значення розвитку мислення дитини, формування
її світогляду крізь призму філософського знання засобами художнього слова в процесі діалогічної
взаємодії з педагогом. На основі наукової та літературної спадщини В. О. Сухомлинського показано
його новаторство у проблемі розвитку духовності та інтелектуального потенціалу особистості,
встановлено взаємозв’язок поглядів педагога із подібними ідеями М. Ліпмана (США),
охарактеризовано особливості впровадження філософії для дітей у вітчизняний та світовий освітній
простір.
Ключові слова: філософія для дітей, мислення, духовність, гуманізм, особистість, література для
дітей, освітній простір.
Постановка проблеми. Домінантною тенденцією функціонування суспільства ХХІ століття є
постійні трансформації у всіх сферах: економічній, політичній, громадсько-культурній тощо. Сучасна
людина знаходиться у вирі перманентних змін, які торкаються усіх аспектів її життєдіяльності, що
призводить до зміщень її особистих пріоритетів і цінностей, вимагає прийняття непростих щоденних
рішень, як побутових, так і екзистенційних, які несуть у собі пролонговані наслідки для її подальшої
долі. У такому контексті великого значення набуває уміння особистості адаптуватися до швидкозмінних
життєвих обставин, сприймати нестабільність – як можливість до саморозвитку і самовдосконалення,
розвивати здатність до самовизначення в наявних суспільних умовах у відповідності як до шкали
загальнолюдських цінностей, так і власних аксіологічних пріоритетів. Аксіоматичним є твердження, що
важливу роль у формуванні таких умінь людини відіграє освіта, основним завданням якої є підготовка
дитини до наявних суспільних реалій шляхом надання їй необхідних життєвих компетентностей та
стратегій саморозвитку. Основними завданнями освіти сьогодні є розвиток творчого потенціалу
особистості, формування навичок самостійного пізнання дійсності, навчання критичного осмислення
будь-яких життєвих ситуацій і проблем. Вирішенню цих завдань нині сприяє розробка низки програм,
методик, практик, які спрямовані на формування самодостатньої, цілісної, творчої, думаючої людини,
гідного свідомого громадянина своєї держави, високоморального члена суспільства. В контексті нашої
наукової розвідки акцентуємо на одній із таких програм під назвою ''Філософія для дітей'', яка має понад
сорокарічний досвід поширення у світовому освітньому просторі, викликаючи науковий інтерес
сучасних вітчизняних дослідників.
Аналіз останніх досліджень. У працях Н. С. Юліної ''Философия для детей'' (1993),
О. В. Сухомлинської ''Філософія для дітей як педагогічна проблема'' (2002), Г. П. Іванчук ''Зміст і
завдання програми Метью Ліпмана ''Філософія для дітей'' (2003), Н. Адаменко ''Спільнота дослідників''
М. Ліпмана : філософські запитування обговорення, аргументації та контраргументації вустами дітей''
(2011), О. В. Сухомлинської ''Філософія для дітей в етичній спадщині В. О. Сухомлинського'' (2012),
С. О. Ганаби ''Навчати мисленню'': епістеміологічний проект Метью Ліпмана'' (2013) та інших
проаналізовано зміст і сутність понять ''філософія для дітей'', ''критичне мислення'', ''рефлексивне
мислення'' тощо, розкрито основні положення і шляхи реалізації цієї програми в навчально-виховному
процесі, особливості організації ''співтовариства дослідників'' у проблемно-пошуковій діяльності
суб’єктів навчальної взаємодії (учитель-учень, учень-учень) з метою креативного розгляду та
осмислення отриманих знань. Загальний зміст цих наукових розвідок – це розгляд евристичного
потенціалу програми ''Філософія для дітей''. Визначаючи сутність філософії для дітей, як освітнього
напряму, С. О. Ганаба підкреслює: ''В основі курсу ''Філософія для дітей'' лежать проблемно-діяльнісні
методи отримання знань, які спрямовані на розвиток самостійного критичного осмислення проблем,
пробудження творчого потенціалу учасників навчальної взаємодії. Увага фокусувалася не на
запам’ятовуванні інформації, а на її ''творенні філософією'', яка передбачає використання зусиль з боку
інтелекту, розв’язання проблем, пов’язаних з повсякденним життям учасників освітньої взаємодії… В
межах навчальної програми ''Філософія для дітей'' відбувається відхід від традиційної інформаційної
моделі на користь рефлексивної, яка акцентує увагу на розвитку мислення, використанні внутрішнього,
емоційного потенціалу учасників освітньої взаємодії'' [1: 5].
© Бєлан Г. В., 2017
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Підтверджуючи існування достатньої кількості методик і технологій упровадження в освіту такої
філософії, О. В. Сухомлинська зазначає: ''…Філософія для дітей – це основні питання філософії (як
гносеології, так і онтології), поставлені у художньо-пізнавальних текстах для дітей професійними
педагогами… Нині філософія для дітей – це жива, затребувана педагогіка і практика, яка включає школи
й дошкільні заклади, учених-дослідників і вчителів'' [2: 7]. Відтак, науковці констатують та
аргументують доцільність уведення основ філософських знань у навчально-виховний процес,
підкреслюючи їх запитальний характер, що визначає стиль міркування, вміння конструювати гіпотези та
формулювати судження, що в результаті сприятиме розвитку мислення дитини в якості навички, що має
природну можливість до вдосконалення. Варто відзначити, що у контексті розгляду наукової проблеми
філософії для дітей дослідники значну увагу приділяють поняттю ''критичне мислення'', розглядаючи
історію його розвитку в історичній ретроспективі, висвітлюючи підходи зарубіжних і вітчизняних
учених до трактування його сутності (С. О. Ганаба), а також відзначаючи, що саме такий тип мислення є
передумовою успішної діяльності особистості у сучасному суспільстві. Навчання критичному мисленню,
яке трактується як рефлексивне мислення, ''мислення про мислення'', що сфокусоване на культивуванні
прагнення до пошуку власних відповідей, свідомого міркування, творчих інтенцій, що лежить в основі
програми ''Філософія для дітей'', може стати однією із відповідей освітньої системи на запити сучасності
щодо формування нової людини ХХІ століття, освіченої, моральної, гнучкої, здатної орієнтуватися у
безмежному інформаційному просторі, навчатися і перенавчатися.
О. В. Сухомлинська стверджує : ''Вона (філософія для дітей – Г. Б.) спрямована на формування
рефлексивного, творчого і критичного мислення, усвідомленого прийняття моральних правил і норм,
взірців духовної культури, вміння слухати і чути іншого, спілкуватися з іншими, передбачає розвиток
мовлення. Усе перераховане вище знаходимо в педагогічній спадщині Сухомлинського. І не просто
відшукуємо – цими темами і сюжетами наповнено сторінки його творів, особливо ті, що стосуються
морально-етичного виховання дітей'' [2: 7]. Отже, метою статті є показати особливості функціонування
філософії для дітей В. О. Сухомлинського у світовому освітньому просторі.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна система В. О. Сухомлинського охоплює майже усі
сторони такого складного і багатогранного поняття, як навчально-виховний процес, спрямована на його
організацію з максимальним урахуванням інтересів дитини, оскільки цінність її особистості,
сформованість її якостей, світоглядних позицій впливатиме на майбутнє усього людства. Виходячи з
розуміння того, що кожна особистість є унікальною та неповторною і саме постать дитини є центром
навчально-виховного процесу, педагог підкреслював, що за створення відповідних умов виховного
впливу кожна дитина має усі можливості стати інтелектуальною, мислячою, високоморальною людиною,
здатною на правильний життєвий вибір. Аналіз змісту праць В. О. Сухомлинського щодо теорії і
практики організації навчально-виховного процесу засвідчує його глибоке переконання, що тонкий
духовний світ школяра формується із розвитком уміння мислити, висловлювати свої думки, оцінювати
життєві явища, поведінку людей і, передусім, власні вчинки крізь призму загальнолюдських цінностей:
добра, любові, довіри, поваги.
Особливу увагу у контексті нашої проблеми викликають твори педагога для дітей, які, власне, і є
інструментом мудрого, прихованого впливу на формування внутрішнього світу особистості. Художні
мініатюри В. О. Сухомлинського, призначені для дитячого читання, посідають особливе місце у його
творчому доробку, оскільки є майстерними зразками художньої літератури для дітей, які водночас несуть
надзвичайний виховний і повчальний потенціал. Їх призначення – філософське пізнання дійсності,
осмислення дитиною реалій життя, формування аксіологічних орієнтирів та визначення власних
світоглядних позицій особистості. Народжені у процесі багаторічної практичної педагогічної взаємодії,
ці оповідання, казки, притчі, новели, легенди були невід’ємною частиною системи роботи Павлиської
школи в аспекті морального, етичного виховання дітей. Аналіз змісту праць В. О. Сухомлинського
засвідчує його глибоке переконання, що формування особистісної моралі школяра є провідною,
визначальною метою навчально-виховного процесу у закладах освіти. Визначну роль у її реалізації
В. О. Сухомлинський відводить вихователю, як мудрому авторитетному керівникові, що залучає дитину
до світу найвищих людських цінностей, спонукає до морального самоствердження внаслідок щоденної
праці розуму і серця, прикладання вольових зусиль у прийнятті життєвих рішень та їх здійснення. Праці
''Як виховати справжню людину (Етика комуністичного виховання)'' (1975) (посібник для вчителів) і
''Хрестоматія з етики'' (1990) (оповідання для дітей) стали квінтесенцією ідей педагога щодо здійснення
морального виховання зростаючої особистості, охоплюючи водночас усі аспекти свідомого осмисленого
пізнання дитиною життєвих реалій. ''Більшість творів ''Хрестоматії з етики'' ми й розглядаємо як
філософію для дітей. Це оповідання, казки, легенди, притчі, новели, що розкривають суть пізнання світу
через моральність. Використавши художні образи, В. О. Сухомлинський розглянув проблеми
формування моральної свідомості дітей, моральних стосунків, моральної діяльності, моральних
цінностей'', – наголошує О. В. Сухомлинська у праці ''Філософія для дітей в етичній спадщині
В. О. Сухомлинського'', підтверджуючи наявність елементів впровадження філософського знання в
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системі практичної освітньої роботи Павлиської школи [3: 56]. Продовжимо цю думку цитатою з іншої
статті дослідниці ''В. О. Сухомлинський і моральне виховання: трансформація педагогічних цінностей'', в
якій стосовно змісту ''Хрестоматії з етики'' зазначено, що у цій книзі ''… подано морально-етичні
категорії добра і зла, краси, любові і ненависті на рівні дитячого світовідчуття та світосприйняття,
…висунуто моральні імперативи ''співчуття'', ''співпереживання'', як компоненти гуманної поведінки
особистості… Звернення до внутрішнього світу особистості школяра стало початком розвитку
гуманістичної моральної традиції та гуманістичного ідеалу в їх радянському варіанті'' [4: 67]. Відтак,
дослідження сучасних вчених на основі ґрунтовного аналізу творчого доробку В. О. Сухомлинського
засвідчують не тільки звернення педагога до основ філософських понять і категорій з метою їх
практичного впровадження в навчально-виховний процес, а й той факт, що саме він першим у радянській
педагогічній науці звернувся до морально-етичної, і в цьому контексті-філософської, проблематики
(1961), виокремив моральне виховання як основу формування самодостатньої, цілісної, мислячої
особистості, як стрижневу проблему виховного процесу, розробив форми і методи формування
моральності (художні мініатюри для дітей із вираженим філософським змістом, методичні поради для
вчителів щодо роботи із цими творами, розробка загальних положень щодо розвитку мислення дитини,
формування її світоглядних позицій), що охоплюють усі аспекти життєдіяльності дитини та спрямовані
на об’єктивне емоційне пізнання нею дійсності, сутності людських стосунків та визначення власної
світоглядної парадигми. Такі твердження сучасників підкреслюють той факт, що ідеї та погляди
В. О. Сухомлинського як педагога-теоретика та педагога-практика були ''революційними'' в
еволюційному плині педагогічної науки 60-х років ХХ століття. Постановка цієї проблеми була
продиктована передусім соціальними запитами в умовах ''відлиги'' означеного часового проміжку та
часткової демократизації в усіх галузях життєдіяльності радянського суспільства, коли поняття
''духовність'', ''моральність'' особистості набували особливого звучання. Відштовхуючись від потреб часу
та суспільних вимог, В. О. Сухомлинський як педагог-практик, чиї наукові міркування отримували
неоціненне практичне підтвердження в діяльності Павлиської середньої школи, із особистісних
переконань свідомо звернувся до розробки проблем морального виховання як основи розвитку
духовного світу дитини і як пріоритетного завдання виховання дітей [4: 66].
У контексті нашої проблеми знаковим моментом є період появи цих ідей педагога – 60-70-ті роки
ХХ століття, адже саме в цей час суголосні думки про розвиток мислення дитини, про важливість
проблемно-аналітичного пізнання явищ дійсності, про формування цілісної самодостатньої особистості
із чіткими уявленнями про загальнолюдські цінності виникають в світовому освітньому просторі. Так,
зокрема, набувають популярності дослідження зарубіжного сучасника В. О. Сухомлинського, професора
філософії Колумбійського університету Метью Ліпмана (США), присвячені проблемі необхідності
впровадження основ філософії у освітній процес із метою розвитку критичного мислення підростаючої
особистості. ''Метью Ліпман – знаний теоретик освіти.. Він є автором ''рефлексивної'' моделі освіти, у
якій фокус навчальної діяльності спрямовується не на засвоєння певної інформації, а на осмислення
внутрішніх сенсів та характеристик предметів та явищ, які досліджуються'', – зазначає С. Ганаба [1: 2].
На основі праць американського вченого дослідниця обґрунтовує концептуальні засади розвитку
критичного мислення у сфері освіти та виокремлює сутнісні характеристики критичного мислення,
визначені М. Ліпманом наприкінці 60-х рр. ХХ століття: майстерність (уміння мислити),
відповідальність (зв'язок між критично мислячою особистістю та спільнотою, з якою вона спілкується),
формулювання самостійних суджень (за відсутності жорстких алгоритмів та стереотипів), самокорекція
власних суджень (з метою їх виправлення чи вдосконалення). Вона підкреслює, що практична реалізація
ідей М. Ліпмана відбулася у 70-х роках ХХ століття в США завдяки розробці під його керівництвом
програми викладання філософії у школі під назвою ''Філософія для дітей'', яка згодом набула
популярності в багатьох країнах світу. ''Філософія для дітей'' має на меті не стільки презентувати
світовий розвиток філософської думки, скільки запозичити її запитальний характер, стиль міркування,
визнання поліваріантності відповідей, вміння конструювати гіпотези, формулювати судження тощо.
Лозунг даної програми : ''Міркуванню треба навчати'', – наголошує С. Ганаба [1: 4–5]. Відтак,
американський учений акцентує на важливості діалогу в навчальному процесі, який перетворює педагога
і учнів у ''спільноту дослідників'', які у живому емоційному спілкуванні ставлять запитання, здобувають
знання, формують власні світоглядні позиції, відверто висловлюють свої міркування, що спонукають до
екзистенційних пошуків сенсу життя, місця і ролі людини в суспільстві, її призначення тощо.
У працях сучасних дослідників О. В. Сухомлинської ''Філософія для дітей в етичній спадщині
В. О. Сухомлинського'', Л. В. Пікуль ''Уроки мислення'' В. Сухомлинського і ''Філософія для дітей''
Метью Ліпмана'' констатується змістовий взаємозв’язок поглядів американського й українського
педагогів щодо пізнання дитиною світу крізь призму філософських знань. О. В. Сухомлинська
узагальнює концепцію навчання дітей філософії М. Ліпмана, виокремлюючи такі її складові: тексти для
дитячого читання, у яких закладено в прихованій або очевидній формі одне або кілька філософських
питань; навчально-методична література для вчителів, у яких викладена методика роботи педагога із
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цими текстами; узагальнюючі теоретичні роботи, у яких аналізується досвід, досягнення і вади навчання
філософії в школі; сократичний діалог між учителем і учнем як безпосередній метод навчання [3: 54].
Дослідниця підкреслює науковий і практичний потенціал концепції М. Ліпмана, зазначаючи : ''Цей
досвід викликає в нас великий інтерес, бо в Україні є свої напрацювання в аспекті філософського
пізнання й опанування світу дитиною. Маю на увазі педагогічну (зокрема етичну) спадщину
В. О. Сухомлинського, написані ним оповідання для дітей, розроблену систему занять, впроваджену в
практику середньої школи, якою він керував'' [3: 54]. Дійсно, читаючи тексти для дитячого читання,
написані В. О. Сухомлинським і М. Ліпманом, методичні рекомендації для вчителів, розроблені
педагогами, знаходимо спільні погляди і міркування щодо освітньої практики, організації навчальновиховного процесу, загального розвитку особистості дитини. Головною відмінністю стало впровадження
висловлених українським і американським вченими думок у практику освіти: В. О. Сухомлинський
працював у задушливій атмосфері офіційної радянської педагогіки, змушений відстоювати і боротися за
кожну новаторську ідею, ''Хрестоматія з етики'' була надрукована вже після його смерті; розробки ж
М. Ліпмана отримували урядову підтримку, він сміливо експериментував, обґрунтовуючи доцільність
своїх ідей. У статті Н. Адаменко наведено конкретні факти: М. Ліпман працював у колі вчениходнодумців (В. Бейєр, Г. Метьюс, Ф. Осканян, М. Прітчард, Л. Спліттер, А. Шарп), вільно друкував
теоретичні статті щодо філософських практик, супровідні матеріали для вчителів; було створено
''Інститут з розвитку для філософії дітей''; було проведено експериментальні дослідження за рахунок
Бюро з вивчення, планування та оцінювання Департаменту освіти штату Нью-Джерсі (1970, 1975, 1976,
1979, 1980, 1981 рр.); до кінця 1970-х рр. у США понад 5 тис. класів навчалися за програмою ''Філософія
для дітей'', яка отримала високу оцінку комісій з питань освіти ООН, ЮНЕСКО [5: 279–280]. Отже, ідеї
щодо концептуальних змін в практиці освіти, висловлені в хрономежах 60-70-х років ХХ в радянській
Україні та США мали різну динаміку розвитку, зумовлену особливостями соціально-історичного та
економіко-політичного устрою в цих країнах. Поява цих змін в освітніх системах світу в означений
період була зумовлена прискореним темпом науково-технічного прогресу, появою і швидким
розповсюдженням нових технологій, а відтак і новими запитами суспільства щодо особистісних якостей
людини. Нові професії вимагали високого інтелекту, здатності засвоювати велику кількість інформації,
уміння приймати оперативні й адекватні рішення. Ці фактори поставили перед освітою непрості
завдання: постійне оновлення змісту навчальних дисциплін, створення умов для високого рівня
загального розвитку дитини, розвиток критичного мислення, комунікабельності, уміння приймати
самостійні відповідальні рішення, навчатися і перенавчатися. Зрозуміло, що у США розробка і
впровадження програми ''Філософія для дітей'', яка була спрямована на вирішення цих завдань,
отримувала підтримку на всіх рівнях. В той же час відносно ''закрита'' політична система СРСР не могла
не реагувати на науково-технічний прогрес в країні, і радянська економіка також потребувала
висококваліфікованих професіоналів. Офіційна педагогіка була перед важким вибором: між важливістю
утримувати ідеологічні позиції серед населення та необхідністю розвитку його інтелектуального
потенціалу, що становило імпліцитну загрозу стабільності урядових структур. У такій ситуації ідеї
В. О. Сухомлинського зустрічали опір на всіх рівнях, проте глибоке переконання педагога-практика у
важливості і доцільності запропонованих ним освітніх інновацій щодо стимулювання інтелектуального й
духовного розвитку людини давало йому сили відстоювати свої думки.
Висновки. Підсумовуючи, підкреслюємо, що значимість та новаторство науково-педагогічних
пошуків В. О. Сухомлинського щодо морального виховання особистості, розвитку її мислення, почуттів,
ціннісних орієнтацій та впровадження основ філософського знання у практику освітньої діяльності
навчальних закладів не викликає сумнівів. Його ідеї були й залишаються каталізатором наукових
відкриттів та безцінним надбанням педагогічної науки, що призвели до утворення концептуальних змін у
її розвитку як у вітчизняному, так і світовому освітньому просторі.
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Белан А. В. Философия для детей В. А. Сухомлинского в мировом образовательном пространстве.
В статье рассматривается философия для детей В. А. Сухомлинского как составляющая моральноэтического воспитания личности, обосновано приоритетность значения развития мышления ребенка,
формирования его мировоззрения через призму философского знания посредством художественного
слова в процессе диалогического взаимодействия с педагогом. На основе научного и литературного
наследия В. А. Сухомлинского показано его новаторство в проблеме развития духовности и
интеллектуального потенциала личности, установлена взаимосвязь взглядов педагога с подобными
идеями М. Липмана (США), охарактеризованы особенности внедрения философии для детей в
отечественное и мировое образовательное пространство.
Ключевые слова: философия для детей, мышление, духовность, гуманизм, личность, литература для
детей, образовательное пространство.
Belan H. V. Philosophy for Children of V. O. Sukhomlynsky in the World Educational Space.
In the article the philosophy for children as a part of V. O. Suhomlynsky's moral and ethical concept of the
individual education is revealed, it is grounded the priority of it's value to the development of the child's
thinking, forming its outlook in the light of philosophical knowledge by means of artistic expression in the
process of dialogic interaction with the teacher. Based on the scientific and literary heritage of
V. O. Suhomlynsky, his innovation is shown in the issue of spiritual and intellectual potential of the individual,
the relationship of the pedagogue's ideas is set with similar ideas of M. Lipman (USA), it is described the
features of the introduction of philosophy for children in domestic and international educational space. It is
noted the semantic relationship of the Ukrainian and American views of teachers on child's knowledge of the
world through the prism of philosophical knowledge. In the article is generalized the concept of teaching
children with philosophy of M. Lipman and V. O. Suhomlynsky. They singled out the following elements: texts
for children's reading, which lies in a latent or apparent form of one or more philosophical issues; educational
and methodical literature for teachers, which outlines the methodology of the teacher's work with these texts;
generalized theoretical works, which analyze the experience, achievements and flaws in the teaching of
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philosophy at school; Socratic dialogue between teacher and student as a direct learning method. It is
emphasized the importance of innovation and educational research of V. O. Suhomlynsky on moral education of
the individual, the development of thinking, feelings, values and introducing the basics of philosophical
knowledge in practice of educational activities in school. It is proved that the idea of the pedagogue have been
and remain a catalyst for scientific discovery and priceless heritage of teaching science that led to the formation
of conceptual changes in its development both in the domestic and world educational space.
Key words: philosophy for children, thinking, spirituality, humanism, personality, literature for children,
educational space.
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ
СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
В статті подано аналіз педагогічної системи В. О. Сухомлинського в контексті використання його ідей
щодо духовно-морального виховання сучасної молоді. Проаналізовано сутність понять духовність,
духовно-моральне виховання особистості, моральність, совість, індивідуальність та її духовний
розвиток. Висвітлено основні ідеї видатного вченого і практика, які характеризують його погляди на
процес виховання особистості молодої людини, взаємодії вчителя і учнів; ролі батька, матері, сім’ї,
учнівського колективу та колективу педагогів у становленні духовно-моральної культури особистості.
Розглянуто основні компоненти духовного світу особистості в контексті ідей видатного педагога, їх
взаємозв’язок і взаємозалежність. Окреслено основні проблеми духовно-морального виховання сучасної
молоді та поради і шляхи їх вирішення, які визначені в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
Ключові слова: духовність, моральність, духовно-моральне виховання, совість,індивідуальність,
духовний розвиток особистості.
Постановка проблеми. Наукове вирішення сучасних завдань розбудови національної освіти і
виховання громадян української держави без урахування досвіду минулих поколінь. Вивчення
педагогічної спадщини є необхідною передумовою всебічного розуміння дослідниками нових проблем,
що постали перед сучасною педагогічною наукою і практикою. Формування духовного світу молоді –
одна з найважливіших проблем сьогодення. Нинішні обставини національного відродження та
подальшого розвитку духовно-моральної культури українського народу зумовлюють потребу наукових
досліджень праць вчених саме в цьому напрямі. Філософські, психолого-педагогічні проблеми духовноморального виховання молоді досліджували І. Бех, М. Бердяєв, В. Біблер, М. Боришевський,
Л. Виготський, Г. Вясянович, С. Гессен, В. Гриньова, І. Зязюн, М. Каган, І. Кант, О. Сухомлинська та
інші.
Метою цієї статті є аналіз наукової спадщини педагога – практика В. О. Сухомлинського в контексті
використання його ідей в процесі духовно-морального виховання молоді.
Основний виклад матеріалу. Визначальною особливістю педагогічної теорії та практики
В. Сухомлинського є багатогранність, всеосяжність і відносна завершеність. Це дає підстави розглядати
все створене ним, як педагогічну систему, що акумулювала в собі найкращі надбання минулого й
сучасного у поєднанні народних традицій з оригінальними ідеями та інноваційними технологіями.
Систему В. Сухомлинського без перебільшення можна назвати універсальною щодо широти
охоплення системотворчих феноменів та глибини й переконливості інтерпретації їх причиннонаслідкових зв'язків. Свідчення цього – ємність термінологічного апарату, що його застосовує й творить
В. Сухомлинський, ''конструюючи'' свою педагогічну систему [1: 12–20].
Незважаючи на багатоаспектність педагогічних проблем, які є предметом уваги, глибокого,
всебічного аналізу педагога і вченого, найголовнішою, якій підпорядковані всі інші, є проблема
виховання духовно-моральної особистості.
Духовність, громадянське та патріотичне виховання молоді є центральною темою в творах
В. Сухомлинського, одного з творців національної педагогіки, людини з самобутнім, оригінальним,
творчим підходом до виховання майбутніх поколінь.
Надаючи великого значення духовному світу особистості яка тільки формується у підготовці її до
творчої праці на благо Вітчизни В. Сухомлинський вкладає в поняття ''духовний світ'', ''духовне життя''
такий зміст: сфера духовного життя людини – це розвиток, формування та задоволення її моральних,
інтелектуальних запитів та інтересів у процесі активної діяльності. Джерелом духовного світу людини є
матеріальний світ і об’єктивна діяльність і, особливо, такі її важливі сфери як громадське життя людини,
її соціальний і моральний досвід. Важливим компонентом духовного розвитку є творчий компонент її
діяльності.
Видатний педагог покладає в основу вивчення духовного світу молоді аналіз діяльності в широкому
розумінні цього поняття. Найбільш важливі, зазвичай, ті види діяльності, в яких внутрішні духовні сили
людини – розум, почуття, погляди, переконання, воля спрямовуються на перетворення світу, на
створення та збільшення матеріальних та моральних цінностей суспільства.
З погляду В. Сухомлинського, духовний розвиток – процес багатозначний, безперервний і, водночас,
єдиний. У дитинстві та юнацтві відбувається постійні якісні зміни всіх психічних процесів, усіх
© Вітвицька С. С., 2017
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компонентів духовного світу: мислення, почуттів, волі, здібностей. До того ж зміни відбуваються в
тісному взаємозв’язку і взаємодії.
Гуманізм педагогічної системи В. Сухомлинського, його концепція виховання особистості
ґрунтується на положенні про самоцінність людини, її праві на свободу і гідність, як неповторної
індивідуальності. Педагог створив і розвинув концепцію відносної автономії конкретної особистості, її
права на вибір, що базується на власній совісті.
Варто зазначити, що вже у самому доборі та інтерпретації понять, які описують духовний і,
передусім, моральний світ особистості, виразно виявляється потужний заряд психологізму педагогічної
системи В. Сухомлинського, де поняттю ''совість'' належить особливе місце. На думку
В. Сухомлинського, совість є центральним утворенням у свідомості людини, яке становить стрижень її
духовної суті, внутрішній механізм, що детермінує напрям її становлення як особистості, зокрема,
моральності. Совість – причина, а водночас і наслідок тієї ''внутрішньої роботи духу'', що породжує
такий реальний і дійовий вияв совісті як почуття провини та сорому. Ці почуття у їх розвиненій формі є,
безумовно, суттєвим критерієм, показником сформованості у людини відповідальності за власну
поведінку, вчинки – за всі наслідки того, що і як вона робить. Совість в дії полягає у тому, що людина
засуджує свої вчинки і якості нібито від інших. Якщо ж уважно розібратися в істинних витоках совісті,
стверджує В. Сухомлинський, то ми досягнемо висновку ''Голос внутрішнього я говорить у людині
тільки тоді, коли з малих років вона звикла відчувати, що вона на виду у людей'' [2: 105].
Оскільки совість і сором – сфера суб’єктивних почуттів, переживань, роздумів, велике значення має
індивідуальний підхід до кожної дитини [2: 106].
Серед основних принципів, які пронизують всю теорію і практику В. Сухомлинського як педагога, є
принцип реалізації у вихованні особистості гуманістичної ідеї. Згідно з нею, найкращим, психологічно
довершеним інструментом, який завжди спрацьовує, викликає відгук дитячої душі, бажання стати
кращим, – це звернення педагога до серця й розуму дитини, а не намагання повчати, вказувати їй,
розпоряджатися нею. За такої умови відбувається не лише вплив учителя на вихованця, а й поєднання
їхніх прагнень, зусиль у спільну дію, виникає об'єднуючий мотив, який забезпечує гуманні стосунки
вихователя і дитини, їх суб'єкт-суб'єктну взаємодію.
Совість і почуття сорому – це своєрідні й надійні гаранти відповідальності та обов'язку, оскільки вони
– як ''голос внутрішнього Я'' – невідступно спонукають людину до самоконтролю, мотивують потребу
''судити свої вчинки та якості ніби від власного імені''. У цьому вислові видатного педагога особливо
виразно виступає його глибоке розуміння того, що розвиток та особистісне становлення дитини великою
мірою зумовлюються ступенем її самоактивності, внутрішніми суб'єктними потенціями.
Ось чому одне з найважливіших і водночас найскладніших завдань вихователя полягає, на думку
В. Сухомлинського, у тому, щоб допомогти дитині, аби у неї розвинулося внутрішнє бачення, так би
мовити, себебачення, і на цій основі вже сприяти становленню рефлексивних здатностей.
Спрямованість особистості, її прагнень залежить від оточення, духовності суспільства, характеру,
цілей і засобів виховання й освіти. Вищою потребую людини В. Сухомлинський вважав ''потребу
людини в людині'' як носія духовних цінностей. На думу В. Сухомлинського, виховання культури потреб
є дуже важливою проблемою освіти. Завдання педагога домагатися гармонійного розвитку матеріальних
і духовних потреб особистості.
Визначним чинником, що зумовлює високу педагогічну культуру та ефективність системи
В. Сухомлинського, є те, що він не лише глибоко розумів роль феномена рефлексії у вихованні та
самовихованні особистості, а й сам володів винятковим даром рефлексії у міжлюдських стосунках,
особливо якщо йшлося про дитячу особистість.
Вихованню у дитини здатності до рефлексії, потреби орієнтування на оточуючих, як засобу розвитку
вміння критично оцінювати свою поведінку, з урахуванням можливих наслідків для інших людей і для
себе В. Сухомлинський надавав особливого значення. Ідея служіння людям, турбота про їх
благополуччя, щастя, потреба постійно оберігати їх, особливо в годину важких життєвих випробувань –
одна з найголовніших у творах В. Сухомлинського. В умінні ''відчувати душу'' іншої людини, у здатності
розуміти її душевний стан уміти підтримати, допомогти людині, не бути байдужим, педагог вбачав
найцінніші риси моральності дитини, одну з найважливіших характеристик особистості.
Значний теоретичний і практичний інтерес для сучасної педагогіки мають праці, ідеї
В. Сухомлинського, в яких віднаходимо глибоке й різнобічне обґрунтування суті педагогічних явищ,
закономірностей, глобальних проблем, серед яких центральне місце посідають ті, які тісно пов'язані з
вихованням особистості сучасної молоді, подолання небезпек з якими стикається на сьогодні молодь. Це
перш за все, падіння моралі, надання переваг розвагам, а не праці, лінощі, захопленість комп’ютерними
іграми, безвідповідальність за свої вчинки, розбещеність. І головна небезпека полягає в ранньому
знайомстві з вадами суспільства (аморальність, хабарництво, жорстокість, лицемірство), які часто
викликають у учнів не відразу, а інтерес і розуміється як норма. До того ж потребують особливої уваги
відновлення поваги до сім’ї, сімейних цінностей, пошани та поваги до батьків і родини. Незрілість,
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недостатність серйозних роздумів, відсутність аналізу власних вчинків не тільки створює проблеми, але і
впливає на формування характеру, втрату індивідуальності.
У своїх працях В. Сухомлинський дає відповіді на ці проблеми і вказує шляхи їх розв’язання,
підкреслюючи важливу роль вчителя.
''Духовне обличчя дитини насамперед залежить від того який учитель веде її ''по першій стежці
життєвого шляху'' [3: 362].
Всі роботи В. Сухомлинського пронизані ідеями гуманізму. Вчений-педагог вважав, що кожна
людина має бути щасливою і в цьому їй має допомогти школа.
Духовне життя школи і її вихованців не повинні обмежуватися успіхами в оволодінні навчальними
програмами, вона має навчати азбуці моральної культури.
Гуманізм В. Сухомлинського невіддільний віри у могутні сили виховання, віри в дитину, в її
здібності, можливості бути освіченою і моральною людиною.
Доброзичливість – основа взаємостосунків вчителя і учнів. В. Сухомлинський стверджував, що
ласкавість стверджує в людині самоповагу, яка має чудодійну силу: вона розвиває почуття сорому за
поганий вчинок.
Психологічна готовність дитини відгукуватися на дію дорослого, сприйнятливість до виховних
впливів є визначальною умовою співробітництва, взаємодії як однієї з найважливіших характеристик
ефективності виховання особистості.
Глибинне забезпечення реалізації ідеї співробітництва у педагогічному процесі знаходимо в
теоретичній і практичній спадщині В. Сухомлинського.
Обґрунтовуючи практичну необхідність гуманних взаємин між вихователем та дитиною, між самими
дітьми і взагалі всіма учасниками виховного процесу, В. Сухомлинський переконливо довів, що
найцінніше у людині – її індивідуальність, неповторність внутрішнього світу, здібностей, потенційних
можливостей. Підтримка і розвиток у індивідуальності є умовою зростання не тільки кожної конкретної
особистості, а й підґрунтям формування дійового, творчого колективу, оскільки саме через плекання
розмаїття індивідуальностей пролягає шлях до справжнього об'єднання особистостей.
В. Сухомлинський надавав особливого значення самоактивності особистості. Він неодноразово
наголошував, що мистецтво виховання полягає не лише в умінні бачити й передбачати різноманітні
складні ситуації, які виникають у роботі з дітьми, а й у тому, щоб навчити дитину самостійно
орієнтуватися в життєвих обставинах, і вже змалку привчати приймати хоча 6 найпростіші, але
самостійні рішення, бо лише таким чином у неї може розвиватися ''внутрішнє бачення'' та поступово
складатися стійка потреба у відповідальній поведінці – найсуттєвішій ознаці становлення особистості.
Завдяки самоактивності, особистість оволодіває (а не ''засвоює'' у готовому вигляді, до того ж у
обов'язковому порядку) моральні, естетичні, соціальні та інші суспільні цінності, що стають для людини
особистісно значущими.
Основні напрями розвитку людини як особистості закладаються у ранньому віці. Звідси глибока
впевненість В. Сухомлинського у винятковій ролі, яку відіграють у цьому відношенні батьки. Чи стане
дитина гідною людиною, щасливою, і чи принесе своїм життям щастя іншим людям – залежить від того,
які зерна посіють батьки у душу дитини, чи зігріють вони її серце теплом любові, поваги, правди і
справедливості, любові й шани до людей.
Сім’я – це найменша клітинка нашого суспільства, в якій як у фокусі відображається життя нашої
країни, і тим сильніший вплив робить сім’я на особистість дитини, чим активнішу життєву позицію
займають батьки в суспільстві, чим вища їх моральна гідність і культурний рівень [4: 25].
Для дитини найбільш дорогою, прекрасною людиною є мати. Мати це не тільки тепло, затишок, увага
– це світ сонця, любові, добра, увесь світ в руках матері. І від того, ким він, цей світ, залежить якою
виросте людина. Недолік материнської уваги затримує розвиток дитини – психічний, фізичний,
інтелектуальний, емоційний. Для В. Сухомлинського культ матері – це результат серйозних роздумів про
необхідність зв’язку поколінь, їх духовної культури.
Останнім часом стало досить помітним таке явище, як відповідність між фізіологічною готовністю до
народження дітей та психологічною зрілістю молодих батьків та усвідомленням батьківської місії і ролі,
величезної відповідальності перед суспільством за виховання дітей. Морально не підготовленні батьки
до народження і виховання дітей – це трагедія для батьків і дітей, біла суспільству.
Безвідповідальне ставлення молодих батьків до виховання своїх дітей, дорого обходиться передусім
суспільству [5: 88–89].
Своїх вихованців – юнаків і дівчат ми вчимо: Моральне право на кохання має той хто вміє
відповідати за майбутнє – за своїх дітей.. [6: 117].
В. Сухомлинський надзвичайного значення у вихованні особистості надавав формуванню у дитини
духовності, яка є мірилом її людської цінності, суспільної значущості.
У своїй праці ''Духовний світ школяра'' – В. Сухомлинський подає багатогранну, глибинну
психологічну характеристику суті духовності людини.
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Надаючи духовності виняткового значення у формуванні особистості, В. Сухомлинський розкриває
своє розуміння цього феномена: ''... ми включаємо в поняття ''духовний світ'', ''духовне життя'' такий
смисл:
Сфера духовного життя людини – це розвиток, формування і задоволення її моральних,
інтелектуальних та естетичних запитів і інтересів у процесі активної діяльності''. Духовність –
осмислення особистістю гуманістичного сенсу цілей власного життя, людської життєдіяльності загалом.
Таке осмислення дає змогу збагнути високу мету, задля якої живе людина, відчути власну – як і
кожної іншої людини – неповторність, усвідомити відповідальність за все, що вона робить, зрозуміти, що
життя – це постійна, невідступна боротьба зі злом в ім'я перемоги добра на землі''.
В. Сухомлинський був переконаний, що процес виховання виражається в єдності духовного життя
вихователя і вихованців – у єдності їх ідеалів, прагнень, інтересів, думок, переживань.
Головний міст виховання, на його думку – духовне збагачення людини.
Основою, канвою духовності В. Сухомлинський вважає моральність.
Як зазначав В. Сухомлинський, духовна довершеність людини – це домінування у неї моральної
спрямованості вищих форм психічної діяльності, ідейність її спонукань, думок, поглядів, інтересів,
переконань. У се це детермінується змістом, сутністю, головною життєвою метою людини, її взаєминами
з іншими людьми, тим, яку роль відіграє вона у житті колективу, суспільства.
Пафосом духовності сповнена вся творчість В. Сухомлинського; його наукові, публіцистичні праці,
педагогічна спадщина, творення ним сотень, тисяч дитячих особистостей, проникнуті щирі, довірливі
розмови педагога з дітьми про красу природи, про обов'язок берегти природу; про любов дітей до
батьків, обов'язок спілкуватися з ними у старості, про світлу і всеперемагаючу материнську любов, про
високий патріотичний обов'язок справжнього громадянина перед Батьківщиною.
У творчості В.Сухомлинського знаходимо глибоке, всебічне висвітлення всіх складових духовності у
їх нерозривній органічній єдності, внутрішньосистемних зв'язках та взаємозалежностях, завдяки чому
людина спроможна стати й бути особистістю.
Надзвичайну цінність для поступу сучасної теорії і практики виховання, самовиховання та розвитку
духовності особистості має науково обґрунтований В. Сухомлинським та багаторазово апробований ним
у реальному виховному процесі віковий підхід до розвитку духовного світу особистості.
В. Сухомлинський розглядав вікову динаміку становлення духовності особистості – як процес
безперервний, органічно взаємопов'язаний, у якому причини й наслідки кількісних та якісних змін
постійно міняються місцями. Проте, на будь-якому етапі становлення особистості дитини головним
моментом розвитку її духовності має бути утвердження ідеалу добра у доступній їй активній, творчій
життєдіяльності.
В. Сухомлинський є великим, талановитим проповідником і реалізатором найвищих духовних
людських чеснот, любові і поваги дітей до батьків, турботи матері і батька про долю своїх дітей, святості
подружніх, родинних стосунків, щирості, доброзичливості, співчутливості, толерантності, працьовитості,
милосердя, любові до Батьківщини.
Концепція виховання духовності особистості В. Сухомлинського спонукає задуматися над багатьма
проблемами педагогічної науки та практики сьогодення. Вона, передусім, застерігає від крайнощів, від
абсолютизації будь-яких, навіть найважливіших сторін педагогічної діяльності.
Призначення освіти ХХІ століття – рухатися від людини освіченої до людини культури; від культури
слова до емоційної культури; від емоційної культури до культури моральних почуттів і моральних
стосунків.
У працях педагога йдеться про сутність цих понять та таких понять, як ''культура праці'', ''культура
розумової праці'', ''культура почуттів'', ''культура бажань'', ''педагогічна культура''.
В. Сухомлинський – педагог-практик, і вдумливий науковець, який розуміє і розкриває всю
складність праці вихователя, що потребує повної самовідданості, аж до самозречення, що посильно лише
людям талановитим, толерантним, наполегливим і вольовим.
Висновки. Глибоко психологічна, гуманістична суть педагогічної системи В. Сухомлинського, може
стати підґрунтям для побудови нової школи у демократичній Українській державі. Його праці, овіяні
ідеєю віри у можливості дитини, переконанням у необхідності глибокого, але обережного, делікатного
проникнення у її невичерпно багатий, складний і вельми вразливий внутрішній світ з метою допомогти
їй на складній і суперечливій дорозі особистісного розвитку та самовдосконалення потребують
подальшого аналізу в контексті застосування основних ідей у процесі реформування освіти в Україні.
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Витвицкая С. С. Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи в педагогическом
наследии В. А. Сухомлинского.
В статье представлен анализ педагогической системы В. А. Сухомлинского в контексте использования
его идей в духовно-нравственном воспитании современной молодежи. Проанализированы сущность
понятий духовность, духовно-нравственное воспитание личности, нравственность, совесть,
индивидуальность и ее духовное развитие. Освещены основные идеи выдающегося ученого и практика,
которые характеризуют его взгляды на процесс воспитания личности молодого человека,
взаимодействия учителя и учащихся; роли отца, матери, семьи, ученического коллектива и коллектива
педагогов в становлении духовно-нравственной культуры личности. Рассмотрены основные
компоненты духовного мира личности в контексте идей выдающегося педагога, их взаимосвязь и
взаимозависимость. Определены основные проблемы духовно-нравственного воспитания современной
молодежи, советы и пути их решения, которые определены в педагогическом наследии
В. А. Сухомлинского.
Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное воспитание, совесть,
индивидуальность, духовное развитие личности.
Vitvytska S. S. The Problem of Spiritual and Moral Upbringing of Modern Youth in V. A. Sukhomlynsky's
Pedagogical Heritage.
As the title implies, the article presents an analysis of V. Sukhomlynsky's pedagogical system in the context of the
usage his ideas concerning the spiritual and moral upbringing of the modern youth. The essence of the concepts
of spirituality, spiritual and moral upbringing of the personality, morality, conscience, individuality and its
spiritual development are analyzed. The main ideas of the prominent scientist and expert, which characterize his
views on the process of educating the personality of a young person, the interaction of the teacher and students,
are described. The role of father, mother, family, student's staff and teachers' collective in the development of the
spiritual and moral culture of the individual is suggested. The fact that V. O. Sukhomlynsky's ideas are very
useful not only for modern youth is stressed. The main components of the spiritual world of the individual in the
context of the outstanding teacher's ideas, their interconnection and interdependence are considered. The article
gives a detailed analysis of V. O. Sukhomlynsky's ideas of modern youth's moral upbringing. According to the
article the main problems of spiritual and moral upbringing of modern youth and the ways of their solutions,
which are defined in the pedagogical heritage of V. O. Sukhomlynsky, are outlined.
Key words: spirituality, morality, spiritual and moral upbringing, conscience, individuality, spiritual
development of personality.
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ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІННЯ ПЕРЕКОНУВАТИ Й
АРГУМЕНТУВАТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ
ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТІВ)
У статті розглянуто проблему формування в учнів молодшого шкільного віку уміння переконувати й
аргументувати крізь призму педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського. У публікації визначено окремі
аспекти текстової діяльності на уроках української мови в ході створення епістолярних текстів. Автор
доводить думку, що особливої актуальності, значущості та важливості набувають концептуальні
положення В. Сухомлинського щодо формування комунікативної компетентності учнів, навчання
української мови обов’язково повинно мати практичне спрямування – мати вихід у живе мовленнєве
спілкування, епістолярні тексти знайомлять дітей з елементарними правилами логіки і формують
уміння застосовувати їх у повсякденному житті.
Ключові слова: уміння аргументувати й переконувати, епістолярний стиль, учні молодшого шкільного
віку.
Постановка проблеми. Необхідною умовою формування соціально активної й духовно багатої
особистості є оволодіння мовою як засобом спілкування. Відповідно до Державного стандарту
початкової загальної освіти курс української мови передбачає, насамперед, не системну лінгвістичну
освіту, а достатній мовленнєвий розвиток і містить чотири змістові лінії – комунікативну, яка є
домінувальною, лінгвістичну, соціокультурну й діяльнісну. Тому нова парадигма початкової освіти
вимагає включити до змісту освіти не тільки засвоєння знань і формування мовних умінь, а розвиток
мовленнєвого досвіду їхнього застосування, тобто навчання української мови обов’язково повинно мати
практичне спрямування – мати вихід у живе мовленнєве спілкування, навчальний дискурс на уроці, де
вміння переконувати співрозмовника, правильно й красиво говорити, привертати увагу й здобувати
довіру слухачів особливо потрібне. Володіння мистецтвом слова – одна з умов для досягнення успіху в
багатьох професіях. Питання мови – питання майстерності. Не лише письменникам, а й пересічним
громадянам потрібно, дотримуючись найточнішого слововживання, збагачувати свій словниковий запас,
дбати про те, щоб мова була добірною, барвистою. Людина, яка говорить грамотно й переконливо,
викликає повагу й довіру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Уміння аргументувати й переконувати пов’язано з
історією Стародавнього Єгипту, Ассирії, Вавилона. Однак батьківщиною вчення про культуру мовлення
вважається Еллада й, передусім, Аттика як один із її полісів, у якій уперше з’явилися систематизовані
праці з теорії ораторського мистецтва. Розроблення й упровадження сучасних інформаційних технологій
в усі сфери життєдіяльності суспільства посилило увагу до мовленнєвого впливу, причому як на
публічному, так і на міжособистісному рівні. Як підкреслюється фахівцями з риторики (Н. Голуб,
Т. Ладиженська, Л. Мацько, О. Мацько, Н. Михайличенко, О. Семеног, В. Стовпець та ін.) проблема
розвитку мовленнєвої діяльності учнів, їхньої комунікативної компетентності є однією з найбільш
актуальних у теорії і практиці навчання української мови і дає підстави зробити висновок: мистецтва
спілкуватися – це шлях до порозуміння з людьми, упевненості в собі та професійного зростання.
Особливої значущості в цьому аспекті постає аналіз концептуальних положень методичного доробку
В. Сухомлинського, який актуалізував вектор контакту, розуміння позиції іншої людини, узгодженості
рішень тощо – тобто як людина уміє спілкуватися.
Мета статті – проаналізувати шляхи формування у молодших школярів уміння переконувати й
аргументувати, схарактеризувати методичне забезпечення уроків української мови під час роботи над
епістолярними текстами в контексті лінгводидактичної спадщини В. Сухомлинського.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сфера використання епістолярного стилю мови не має
чітко окреслених меж – це побут, інтимне життя, виробництво, політика, наука, мистецтво,
справоведення (справочинство) [1: 295]. Основне призначення епістолярного стилю – обслуговувати
заочне, у формі листів, спілкування людей у всіх сферах їхнього життя. Листи – це писемно оформлені
монологи, звернені до певної особи (чи осіб). За тематикою і змістом листи можуть бути
найрізноманітнішими залежно від сфери їхнього застосування та інтересів адресатів: офіційне
(службове) та неофіційне (приватне). Окрім листів, до епістолярного стилю відносять щоденники,
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мемуари, записники, нотатки, календарі. Листи виконують такі функції: комунікативну, ретранслятивну,
повідомлювальну.
Мова листів членується на дві частини: соціально-етичну (звертання, початок, дата, місце,
привітання, поздоровлення, подяка і прощання, побажання, сподівання, підпис) та основний зміст листа,
викладений мовними засобами розмовного стилю завжди індивідуально.
Мова, як засіб спілкування, постійно шукає нові форми оптимальної передачі думки, будучи
своєрідним барометром суспільного розвитку, чутливо реагує на найменші зміни в усіх сферах життя.
Засоби масової інформації, реклама, ділове спілкування, наука, література є основними джерелами
збагачення мови. За останні п'ять років допоміжний сервіс до основної голосової послуги служби
коротких повідомлень (Short Message Service, SMS) перетворився в популярний інструмент спілкування.
SMS (англ. Short Message Service – служба коротких повідомлень) – популярна технологія, з
можливістю обміну інформацією в будь-якому місці і в будь-який час за допомогою стільникового
зв'язку, а зараз, завдяки розширенню сервісу послуг, стала можлива відправка повідомлень через
Інтернет.
SMS- та ММS- повідомлення загалом зберегли класичну структуру звичайного листа. Початок теж
містить етичні формули з вітанням (рідше – звертанням), установлення контакту з адресатом. В основній
частині закладено інформацію, фактичний матеріал, те, задля чого надсилалося повідомлення.
Завершальна частина має вигляд мовних етикетних формул (прощання, вибачення, побажання тощо).
Але часто зміст таких листів має суттєві мовленнєві недоліки й огріхи.
Одним з ефективних засобів вирішення окресленої проблеми є глибоке вивчення, систематизація й
узагальнення досвіду виокремлення впливового потенціалу епістолярної спадщини В. Сухомлинського,
оскільки листи, їхній зміст відображають усю багатогранність духовності педагога-гуманіста. Окрім
того, вони є першоджерелами рецепції внутрішнього світу індивіда. Епістолярна спадщина видатного
педагога – це оригінальний здобуток, індивідуальна особливість розуміння процесу виховання,
переконання й аргументації на морально-етичну сферу дитини, його ставлення до найвищих
національних, соціальних, особистісних вартостей людини і суспільства. Епістолярій педагога
багатогранний і надзвичайно цікавий зі стилістичного погляду, адже він уміщує родинно-побутове
листування, дружнє, приватно-ділове, офіційно-ділове, літературознавче та публіцистичне, записники,
щоденники, нотатки.
Епістолярно-педагогічний твір В. Сухомлинського ''Листи до сина'' репрезентований 22 листами, у
яких найбільш повно простежується його педагогічний талант, характер, спосіб мислення. Уже перший
лист занурює читача в особистісну атмосферу діалогу батька з сином, у якій будуть знаходитись
упродовж усього листування син і читачі, де педагог використовує комплекс методів звертання до
свідомості вихованця (метод переконання, метод прикладу), які ґрунтуються на механізмах ідентифікації
і наслідування.
Тексти листів – своєрідні публіцистичні ''трактати'': ''Ти спонукаєш мене писати справжні трактати.
Спершу про дружбу і кохання, потім – про жіночість, тепер ти просиш сказати батьківське слово про
красу. Ну, що ж, я скажу, тільки нехай мої слова залишаться у твоїй свідомості на все життя'' [2: 633–
634]. Містять листи й рекомендації для спілкування: ''Учись сперечатися'', – звертається він до сина.
''Добре, що ти сперечаєшся зі мною'' [2: 593].
У текстах листів автор не тільки фіксує істинні факти, але й доводить, чому це положення істинне чи
хибне, у чому полягає його доцільність або недоцільність. Цей спосіб інтелектуальної діяльності
називають аргументацією.
Аргументацію можна визначити як спосіб міркування, який складається із доведення і спростування,
у ході яких формується переконання в істинності чи хибності якогось положення як у самого автора так і
у опонентів.
У ''Листах до сина'' ми можемо аргументацію розглядати не просто як процедуру обґрунтування, а й
як сукупність аргументів для підтримки тез. Наприклад, як В. Сухомлинський організовував свій
робочий день: ''Протягом тридцяти років я починаю свій робочий день о 5 годині ранку, працюю до
восьмої години. Тридцять книжок з педагогіки та понад триста інших наукових праць – усе це написано з
5 до 8 години ранку'' [2: 649].
Зміст кожного листа має повчальний характер, тому містить значну кількість спонукальних речень,
що є характерною ознакою всіх творів педагога (''Не йди на компроміс із власною совістю, тільки так
можна викувати характер''). Визначальними для листування є словосполучення, уживані для спонукання
адресата до певної дії, поведінки (запиши до своєї записної книжки; уяви собі; задумайся, сину; прагни
досконалості); питальні речення (''Навіщо я пишу тобі про це, сину?''). Кінцева формула прощання має
декілька частин, у яких традиційно висловлено побажання й поради.
Услід за В. Сухомлинським, сучасні уроки української мови покликані навчити учнів працювати в
епістолярному стилі, зокрема занурюватися в природу ситуації, навчаючись мотивовано, грамотно,
доречно застосовувати теоретичні знання про лінгвістичні одиниці в мовленнєвій практиці.
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Тактика аргументації – це основа будь-якого переконання. Вдало дібрані факти на захист певної
думки можуть мати на слухача значний вплив і сприяти досягненню мети мовця. Вибудуваний за цими
правилами текст містить елементи, які передбачають емоційний і раціональний відгук читача. Уміння
впливати на аудиторію є складником комунікативної компетентності, воно необхідне для різних видів
діяльності. Адресати інтерпретують зміст тексту, виходячи з власних установок, життєвого досвіду,
впливу попередніх текстів, тому реакція досить часто буває несподіваною, непередбачуваною для автора.
Автори листів можуть тільки припускати про можливу реакцію адресата на їхні звертання, тому
контролювати емоційний фон одержувачів листів вони не можуть. Отже, автору потрібно навести
аргументи, які могли б бути витлумачені як можна ближче до змісту, який вкладає в них він сам. Листи,
зміст яких має переконувати, містять аргументи, що переважно є раціональними. Психологи дають
численні поради тим, хто хоче зробити своє висловлювання більш переконливим і пропонують три
поширені схеми (методи) переконання. Перша схема – метод лінійного викладу раціональних аргументів
(коли другий за силою аргумент уміщують на початку ланцюжка, найсильніший – у кінець, інші
розташовуються між ними). Друга – метод порівняльних переваг (переконання в тому, що нова
пропозиція значно краща за попередню). Метод мотивації поєднує в собі вирішення проблеми і
мотивацію слухачів (вони отримують наочне уявлення про те, у чому полягає їхня вигода) [3].
Поділ стратегії переконання на аргументативну й агітаційну виділяє в аргументативній стратегії
наступні тактики: порівняльний аналіз, вказівка на перспективи, обґрунтовані оцінки, ілюстрування.
Тільки обґрунтоване оцінювання може бути прийняте в тексті листа як аргумент. Автори листів на
захист найчастіше використовують раціональне оцінювання нормативного характеру: правильно, так не
буває, краще за все, це високий результат і т. ін. Емотивність оцінюванню надає використання
розмовних слів або мовних образних засобів. Тактика обґрунтованого оцінювання, як правило,
супроводжується аргументацією, яка або передує оцінюванню, або слідує за нею як обґрунтування) [4].
Тактика ілюстрування спирається на реальні факти (згадка події, що сталася з включенням
статистичних даних, конкретних імен, назв і т. ін.) і приклади (одна із схожих подій, що підтверджує
висловлену думку). При цьому фактами і прикладами можуть бути посилання на світовий та історичний
досвід, висловлювання авторитетних людей, а також прислів'я, афоризми, беззаперечні твердження.
Епістолярна спадщина В. Сухомлинського заслуговує на увагу – як основа формування комунікативної
компетентності, коли шкільна освіта модернізується й удосконалюється. Комунікативна практика, про
яку багато говорив і методично обґрунтував учений-методист, має пронизувати більшу частину
змістового наповнення уроку, усіх його компонентів – теоретичного, практичного й методичного, адже
це забезпечує розвиток риторично-комунікативних умінь на основі мовних і мовленнєвих умінь і
навичок, практичне оволодіння мистецтвом слова. Наприклад, пропонуємо фрагмент уроку, де
представлено роботу над створенням листа-переконання. Учитель: Часто ми бачимо ситуації, які нам не
подобаються, і в нас виникає запитання: що ми можемо зробити, щоби змінити цю ситуацію?
Недостатньо просто жалітись один одному. Більш продуктивним є звернення до компетентної особи,
яка має достатньо влади, щоби змінити цю ситуацію. Якщо ми поговоримо з нею переконливо, то,
можливо, це принесе нам певну користь. Проте один із найбільш потужних засобів, що ми маємо, є
здатність написати. Лист-переконання не тільки дає можливість уточнити і ще раз обдумати наші
аргументи, але він також є доказом того, що ми справді поскаржилися (звернулися з клопотанням).
Якщо у вас є бажання продовжити щось зробити, щоб вирішити цю проблему, цей лист буде важливим
доказом. Сьогодні ми почнемо нашу роботу з перегляду двох листів, які були написані з метою
переконати. Прочитайте ці листи і виділіть аргументи (докази), які зроблять ці листи ефективними,
щоб учні, які їх написали, досягли результату.
Шановний пане директор!
Як Ви знаєте, наш клас вивчав навколишнє середовище й те, що ми можемо вдіяти, щоб наявних
ресурсів нашої планети вистачило надовго. Одна з речей, яку, ми впевнені, треба зробити, це змусити
учнів нашої школи розділяти сміття, зокрема, папір, пляшки з-під соку, поліетилен. У школі півроку
стоїть контейнер для макулатури та для батарейок і акумуляторів. Небагато, але є учні в нашому
класі, які сортують удома сміття.
Учорашнє сміття з’являється у вигляді нових товарів, зокрема, лінолеум, тканина, газетний папір,
технічний і покрівельний картон (руберойд), сантехнічні труби, вироби з пластмаси, а з перероблених
шин виготовляють килимки для підлоги й підошву для взуття, покриття для тенісних кортів. Чому б не
збирати?
Ми переконані, що ситуацію зі сміттям у нашому місті можна і потрібно вирішувати. Що для
цього потрібно? Щоб чистота нашого міста стала не тільки необхідністю, а трендом, звичним і
приємним явищем! А для цього ми можемо разом з батьками попрацювати на ''суботнику'', щоб
виготовити контейнери для роздільного збору сміття. І почати це з нашої школи. Навіть поети почали
говорити про те, що треба не засмічувати Землю:
Хай річка плаче не слізьми,
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Земля від бруду не страждає,
А ми залишимось людьми,
І будем землю доглядати!
Ваші учні 4А класу
Шановний Сергію Івановичу!
Так хочеться, щоб подвір’я нашої школи потопало в зелені. Це не тільки красиво, але й корисно:
зелені насадження значно зменшують наявність пилу й диму в повітрі, працюють як фільтри.
Вони впливають на тепловий режим, вологість і рух повітря, а також на здоров’я школярів та
мешканців мікрорайону.
Окрім цього, шкільне подвір'я – це також місце відпочинку та прогулянок для молодих мам з дітьми,
людей похилого віку і мешканців прилеглих будинків.
Тому пропонуємо очистити прилеглу територію школи від сміття, посадити дерева та розбити
клумби. Саджанці дерев можна попросити в місцевому лісництві, а насіння квітів принесуть учні. А ще
можна започаткувати Алею випускників школи різних років. Висаджене випускником дерево – дуже
доречний подарунок рідній школі.
Посаджені дерева міцнітимуть і радуватимуть учителів та учнів, жителів сусідніх будинків, котрі
приходитимуть у вихідні на шкільне подвір’я відпочити.
Ваші учні 4А класу
Потім аналізуємо зразки листів-переконань. Учні під керівництвом учителя виділяють структурні
компоненти листа, визначають його мету, докази і дають відповіді на такі запитання:
У чому полягає проблема?
Яким є рішення, яке ви пропонуєте?
Хто може реалізувати це рішення?
Також учні визначають основні характеристики листів: добре структуровані, логічні, не мають
орфографічних помилок, переконливі, мають цікаві ідеї, звучать таким чином, що їхні автори знають,
чого вони хочуть, і можуть ґрунтовно довести це.
Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. На сучасному етапі модернізації шкільної
мовної освіти особливої актуальності, значущості та важливості набувають концептуальні положення
В. Сухомлинського щодо формування комунікативної компетентності учнів, а саме розвитку
риторичного потенціалу учнів молодшого шкільного віку. Епістолярні тексти знайомлять дітей з
елементарними правилами логіки і формують уміння застосовувати їх у повсякденному житті. З
прагматичного погляду побудова епістолярного тексту є реалізацією конструктивно-генеративної
стратегії, яка передбачає, що текст має формуватися відповідно до чітко визначеного комунікативного
завдання. Подальших наукових досліджень потребують зміст, структура і технологія формування вміння
переконувати й аргументувати на прикладі епістолярних текстів в учнів основної школи.
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Грона Н. В. Формирование у младших школьников умения убеждать и аргументировать в
контексте идей В. А. Сухомлинского (на примере эпистолярных текстов).
В статье рассмотрена проблема формирования у учащихся младшего школьного возраста умение
убеждать и аргументировать сквозь призму педагогических взглядов В. А. Сухомлинского. В публикации
определены отдельные аспекты текстовой деятельности на уроках украинского языка в ходе создания
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эпистолярных текстов. Автор доказывает мысль, что особой актуальности, значимости и важности
приобретают концептуальные положения В. Сухомлинского по формированию коммуникативной
компетентности учащихся, обучение украинского языка обязательно должно иметь практическое
направление – иметь выход в живое речевое общение, эпистолярные тексты знакомят детей с
элементарными правилами логики и формируют умение применять их в повседневной жизни.
Ключевые слова: умение аргументировать и убеждать, эпистолярный стиль, ученики младшего
школьного возраста.
Grona N. V. Formation of Primary School Pupils' Abilities to Persuade and to Argue in the Context of
Vasyl Sukhomlynsky’s Ideas (the Epistolary Text Example).
The article deals with the problem of forming junior schoolchildren's abilities to persuade and to argue by
means of V. Sukhomlynsky’s pedagogical views. The definite aspects of the textual activity in the process of
making up epistolary texts at Ukrainian lessons have been defined in this publication.
The author proves the idea that Vasyl Sukhomlynsky’s conceptual positions concerning the formation of pupils’
communicative competence are of great importance, significance and demand; teaching modern Ukrainian must
be practically oriented and applied in natural speech practice; epistolary texts introduce the elementary rules of
logic to children and develop their skills to use them in everyday life. The ability to influence audience is
considered to be a part of communicative competence, it is necessary for various kinds of activities.
Addressees interpret the content of the text taking into the consideration their own attitudes, life experience and
the influence of previous texts. For this reason, reaction can be unexpected and unpredictable for an author.
Authors of letters can only expect the addressees’ possible reaction but they cannot control their emotional
condition. So it is necessary for an author to give such arguments that could be interpreted as close as possible
to the content. The letters which prove the arguments they contain are considered to be rational.
The tactics of an argument is the basis of any belief. Well-chosen facts in the defense of a certain opinion can
have a significant influence on a listener and contribute to the achievement of a speaker’s goals. The text
constructed according to these rules contains the elements that reveal a reader’s emotional and rational
response. V. Sukhomlynsky’s epistolary heritage deserves much attention as the basis of forming communicative
competence while the school education is modernized and improved.
The communicative practice that was methodologically proved and much spoken about by the methodologist
must be used in all the components of the lesson – theoretical, practical and methodical ones, because it ensures
the development of rhetorical communicative skills and practical mastering the art of a word on the basis of
linguistic and speech skills and habits.
Key words: skills to argue and to persuade, epistolary style, primary school pupils.
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ЄДНІСТЬ ДУХОВНОГО ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО
У даній статті представлено аналіз педагогічної діяльності В. Сухомлинського стосовно проблеми
всебічного розвитку особистості у різних видах діяльності, постійного та планомірного формування
здібностей і задатків дитини шляхом духовного та фізичного розвитку дітей. У статті розкрито
процес духовного та фізичного розвитку в розрізі наступних аспектів: мети, завдань, форм, методів,
засобів, мотивації учасників цього процесу, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази
спортивних споруд, фінансової підтримки, організаційно-педагогічного та організаційно-методичного
супроводу, лікарського контролю, єдності в роботі сім’ї, школи, позашкільних закладів, громадськості
тощо. Також дана стаття, на підставі наведених праць вченого, розкриває принципи системності
духовного та фізичного розвитку дітей і молоді, а саме: природовідповідності, культуровідповідності,
самодіяльності, активності, комплексності, безперервності, контролю, підтримки та доступності.
Представлено унікальний внесок до теоретичної розробки та практичної реалізації положень фізичного
виховання школярів, як під час навчальних занять, так і в позакласній роботі філософії для дітей
педагога-новатора В. Сухомлинського.
Ключові слова: всебічний розвиток, принцип, навчально-виховний процес, учнівська молодь, фізичний
розвиток, духовний розвиток.
Розвиток українського суспільства на засадах гуманізації та демократизації передбачає значні зміни
пріоритетів і цінностей в освітньому просторі ХХІ століття, в якому реформаційні процеси позначено
тенденцією до поєднання традицій з інноваціями, до вивчення і узагальнення історико-педагогічного
досвіду вітчизняної освіти з метою творчого його використання. За таких умов набуває актуальності
питання про історичну ґенезу розвитку української педагогічної думки, науки, освіти та шкільництва.
Теоретичні засади вирішення окресленої проблеми знайшли своє відображення у працях
А. Алексюка, С. Кобзаря, А. Макаренка, П. Рудика, В. Сухомлинського, В. Філіна та ін.; єдність
фізичного виховання та духовного розвитку обґрунтовано у працях В. Горіневського, Л. Жданова,
Г. Кукушкіна, О. Худолія, Б. Шияна та ін. [1; 2; 3].
Мета дослідження – висвітлити взаємозв’язок фізичного і духовного розвитку особистості у
філософії для дітей В. Сухомлинського.
Реформування українського суспільства викликало істотні зміни у підходах до виховання молоді в
різних напрямах в тому числі й фізичному та духовному.
Фізичне виховання – одна із складових частин загальної системи виховання, головна мета якого
полягає в укріпленні здоров’я людини та його правильного фізичного розвитку. В єдності з розумовим,
моральним, естетичним, трудовим вихованням і навчанням фізичне виховання сприяє гармонійному,
всебічному розвиткові особистості [4: 13–14].
Сучасні державні документи з питань національно-освітньої політики визначають основні ідеї щодо
змісту виховання дітей та молоді: забезпечення і розуміння ними загальнолюдських цінностей, цінностей
національної культури; формування досвіду гуманної поведінки в найважливіших видах людської
діяльності; самостійності прийняття рішень; вільного вибору вчинків, способів самореалізації поведінки
у всіх сферах життєдіяльності.
Важливість і значущість виокремленої проблеми зумовила появу постійної до неї уваги з боку
філософів, письменників, вчителів і вчених у процесі суспільно-історичного розвитку людства.
Зазначимо, що ґенеза становлення фізичного виховання, розвиток фізичної культури й спорту в
поєднанні з духовним розвитком досить широко представлений різними соціальними інститутами,
різними типами навчальних закладів, найбільш системно ці форми роботи розглядаються в контексті
розвитку шкільництва і завжди були, є і будуть актуальними питаннями педагогіки.
Переважна більшість сучасних вітчизняних дослідників (М. Герцик, О. Демінський, Н. Пономарьов,
Г. Пустовіт, Т. Сущенко, О. Худолій та ін.) наголошують, що мета фізичного виховання полягає у
формуванні всебічно духовно і фізично розвиненої дитини. В свою чергу, реалізація цієї мети фізичного
виховання досягається за допомогою розв’язання наступних завдань:

зміцнення здоров’я і загартування організму дитини в процесі систематичних занять
фізичними вправами при дотриманні відповідних гігієнічних умов (зокрема, вправи, які сприяють
посиленню процесів дихання, кровообігу та обміну речовин: біг, ходьба на лижах, плавання, веслування,
© Дембровська Г. М., 2017
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рухливі та спортивні ігри, спеціально підібрані вправи гігієнічної гімнастики). Їх застосовування у
поєднанні з процедурами, що загартовують: повітряні й сонячні ванни, обливання, обтирання тощо;

зміцнення і удосконалення у процесі виконання фізичних вправ найважливіших внутрішніх
органів, насамперед серця і легень, а також нервової і м’язової систем; виробленням правильної постави,
наданням формам тіла гармонії і краси;

формування кістяка і зміцнення м’язів, особливо м’язів черевного преса і спини, які сприяють
пристосуванню організму, у першу чергу, нервової, м’язової, дихальної та серцево-судинної системи, до
інтенсивної роботи з меншою витратою сил;

розвиток і удосконалення рухових навичок і умінь у процесі фізичного виховання шляхом
систематичних, планомірних і цілеспрямованих навчальних і тренувальних занять, що дозволяє дитині
засвоїти найбільш ощадливі і технічно правильні способи ходьби, бігу, стрибків тощо;

виховання таких морально-вольових якостей, як мужність, сміливість, рішучість,
ініціативність, спритність, сила волі, навички колективних дій, організованість, свідома дисципліна,
почуття дружби і товариськість, чіткість у роботі, звичка до порядку тощо;

педагогічно правильна організація самих тренувальних занять, спортивних змагань і всього
життя фізкультурного колективу;

забезпечення належного медичного контролю тощо [4; 5].
Зазначимо, що мета й завдання виховання взагалі, зокрема і фізичного та духовного, значною мірою
визначаються ''суспільним замовленням'', є динамічними і залежать від народних традицій, менталітету,
суспільного ладу, економічних відносин, політичної системи, освіти та інше.
На нашу думку, процес духовного та фізичного розвитку залежить від багатьох аспектів: мети,
завдань, форм, методів, засобів, мотивації учасників цього процесу, кадрового забезпечення,
матеріально-технічної бази спортивних споруд, фінансової підтримки, організаційно-педагогічного та
організаційно-методичного супроводу, лікарського контролю, єдності в роботі сім’ї, школи,
позашкільних закладів, громадськості тощо.
Система духовного та фізичного розвитку дітей та молоді базується на принципах:
природовідповідності, культуровідповідності, самодіяльності, активності, комплексності, безперервності,
контролю і підтримки, доступності.
Не викликає сумніву думка сучасних дослідників фізичного виховання дітей та молоді в різних типах
навчальних закладів, що реалізація його завдань відбувається різними шляхами: в сімейному колі, у
педагогічно-організованому середовищі (навчально-виховний процес школи, діяльність позашкільних
закладів, спортивних організацій та об’єднань та стихійному середовищі (вулиця, засоби масової
інформації, Інтернет тощо).
Отже, питання фізичного виховання учнів у школах і позашкільних закладах, як історико-педагогічна
проблема розвивалася, трансформувалася разом із розвитком людського суспільства, повною мірою
віддзеркалюючи зміни в науці, освіті та суспільній думці. Тому звернення до її реалізації в закладах
освіти в умовах сьогодення, в тому числі й позашкільних закладах спортивного спрямування дасть змогу
врахувати позитивний досвід минулого, з’ясувати негативні явища, їх причини та наслідки в діяльності
виховних інститутів, суспільства в цілому і підійти до розв’язання сучасних проблем фізичного
виховання з урахуванням реалій сьогодення – в контексті історичної ретроспективи.
Фізична культура посідає провідне місце в системі фізичного виховання учнів і реалізується в єдності
з розумовим, моральним, естетичним і трудовим, включає:

навчальну роботу;

фізкультурно-оздоровчу роботу в режимі дня;

позакласну роботу з фізичної культури, спорту і туризму [4: 85–87].
Фізична культура реалізовувалася, як у навчально-виховному процесі школи, так і в позашкільній
роботі, а саме в системі: ДЮСШ, Палаци та Будинки піонерів і школярів, дитячі парки; піонерські
спортивно-оздоровчі й туристичні табори, а також самостійні заняття дома (ранкова гімнастика, ігри і
фізичні вправи на відкритому повітрі тощо) [3: 13].
Необхідно зазначити, що заняття фізичною культурою сприяло формуванню таких важливих
моральних якостей, як: сміливість наполегливість, дисциплінованість, колективізм, почуття дружби,
товариства, а також громадськості патріотизму, що сприяло й духовному розвитку дітей.
У завдання фізичного виховання також входили розвиток організаторських умінь і навичок,
підготовка громадського фізкультурного активу. Розв’язання цих завдань досягалося цілеспрямованим
змістом, багатоаспективністю форм роботи, організаційно-педагогічним забезпеченням її проведення
(науковою методикою проведення занять).
Унікальним внеском до теоретичної розробки та практичної реалізації положень фізичного виховання
школярів, як під час навчальних занять, так і в позакласній роботі стала філософія для дітей педагогановатора В. Сухомлинського (1918–1970). Великий педагог розглядав фізичну культуру і духовний
розвиток у контексті багатогранного навчально-виховного процесу в школі, а також у різних
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громадських об’єднаннях і дитячих та молодіжних організаціях, сім’ї, в позакласній та позашкільній
роботі.
В. Сухомлинський розглядав цю проблему як загальну складову гармонійного розвитку особистості.
Піклування про здоров’я учнів стало одним із важливих напрямків його педагогічної системи, знайшло
висвітлення в багатьох наукових працях, зокрема в роботі ''Павлиська середня школа'' він обґрунтував
основні чинники впливу на фізичний розвиток дитини, єдність розумового, морального, трудового та
фізичного виховання: стверджував, що здоров’я безпосередньо впливає на працездатність дитини, на
долучення її до різних видів діяльності. Вчений стверджував ''Добре здоров’я, відчуття повноти,
невичерпності, фізичних сил, найважливіше джерело життєрадісного світосприймання, оптимізму,
готовності подолати будь-які труднощі. Хвора, квола, схильна до захворювань дитина – джерело
багатьох негод'' [1: 125–126]. В. Сухомлинський весь час підкреслював про єдність здоров’я і духовного
життя школярів, звертав увагу вчителів особливо опікуватися фізичним розвитком у підлітковому і
юнацькому віці, дбати про гармонію фізичної та розумової праці вихованців. Як одну із провідних умов
фізичного виховання визнавав дотримання учнями режиму фізичної та розумової праці й відпочинку,
додержання санітарно-гігієнічних вимог, працю визнавав головним засобом зміцнення здоров’я [1: 125–
144; 5: 349–438].
Досить визначальним було те, що В. Сухомлинський до засобів навчання, які сприяють розумовому
розвитку дитини відніс – шахи. Вчений наголошував, ''гра в шахи дисциплінує мислення, виховує
зосередженість, але головне – розвиває пам’ять. Гра в шахи повинна увійти в життя школи, як один з
елементів розумової культури'' [1: 142–144].
У своїх працях вчений акцентував увагу на таких питаннях, як фізичне виховання учнів на уроках і
заняттях окремими (обраними) видами спорту, наголошував, що ''заняття фізкультурою і спортом
відіграють певну роль у всебічному розвитку учнів лише тоді, коли вся навчально-виховна робота
пройнята турботою про здоров’я'' [2: 133]. Він виокремлював і розрізняв завдання з фізичного виховання
всіх школярів і заняття професійними видами спорту дітьми, які мають і мотивацію, і фізичні задатки:
''людина повинна займатися спортом не тільки для досягнення успіху у змаганнях, а й для формування
своєї фізичної досконалості'' [5: 143–144]. В. Сухомлинський доводив, що спорт має бути засобом
виховання за умови коли він – улюблене заняття кожного.
Висновок. Аналіз спадщини В. Сухомлинського дає підстави стверджувати, що впродовж усієї
педагогічної діяльності виняткову увагу він приділяв проблемі всебічного розвитку особистості у різних
видах діяльності, постійного та планомірного формування здібностей і задатків дитини шляхом
духовного і фізичного розвитку дітей.
Отже, всебічний розвиток дітей – дійсно важливе питання, яке стосується і батьків, і вчителів, і
державних діячів. Молоде покоління повинне розвиватися, наступне покоління має бути кращим,
здоровішим за попереднє. Тож поради В. Сухомлинського в галузі всебічного гармонійного розвитку
учнівської молоді не втрачають своєї актуальності й сьогодні. Змінюється суспільство, зазнає
перетворень і реформувань освіта, але думки Василя Олександровича про дитячий всебічний
гармонійний розвиток, його досвід у цьому є неоціненним скарбом, який непідвладний часові та не
втрачає своєї цінності для освітян нашої країни.
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Дембровская А. Н. Единство духовного и физического развития в философии для детей
В. Сухомлинского.
В данной статье представлен анализ педагогической деятельности В. Сухомлинского по проблеме
всестороннего развития личности в различных видах деятельности, постоянного и планомерного
формирования способностей и задатков ребенка путем духовного и физического развития детей. В
статье раскрыт процесс духовного и физического развития в разрезе следующих аспектов: цели,
задачи, формы, методы, средства, мотивации участников этого процесса, кадрового обеспечения,
материально-технической базы спортивных сооружений, финансовой поддержки, организационнопедагогического и организационно-методического сопровождения, врачебного контроля, единства в
работе семьи, школы, внешкольных учреждений, общественности и тому подобное. Также данная
статья, на основании приведенных работ ученого, раскрывает принципы системности духовного и
физического развития детей и молодежи, а именно: природосоответствия, культуросоответствия,
самодеятельности, активности, комплексности, непрерывности, контроля, поддержки и доступности.
Представлен уникальный вклад в теоретическую разработку и практическую реализацию положений
физического воспитания школьников, как во время учебных занятий, так и во внеклассной работе
философии для детей педагога-новатора В. Сухомлинского.
Ключевые слова: всестороннее развитие, принцип, учебно-воспитательный процесс, учащаяся
молодежь, физическое развитие, духовное развитие.
Dembrovska H. M. Unity of Spiritual and Physical Development in the Philosophy for Children of
V. Sukhomlynsky.
The article presents the analysis of V. Sukhomlynsky's pedagogical activity in relation to the problem of the
comprehensive development of the individual in various types of activities, the constant and systematic formation
of the abilities and desires of the child through the spiritual and physical development of children. The article
reveals the process of spiritual and physical development in the following aspects: goals, tasks, forms, methods,
means, motivation of the participants of this process, staffing, material and technical base of sports facilities,
financial support, organizational-pedagogical and methodological support, medical control, unity in the work of
families, schools, out-of-school institutions, the public, etc. Also, this article, on the basis of the above-mentioned
works of the scientist, reveals the principles of the systematic spiritual and physical development of children and
youth, namely: natural correspondence, cultural correspondence, self activity, activity, integrity, continuity,
control, support and accessibility. A unique contribution to the theoretical development and practical
implementation of the provisions of physical education of schoolchildren, both during the training sessions and
in the extra-curricular work of philosophy for the children of the teacher-innovator V. Sukhomlynsky is
presented. From the point of view of the great teacher, physical culture and spiritual development are
considered in the context of a multifaceted educational process at school, as well as in various public
associations and children's and youth organizations, families, in extracurricular work. The article focuses on the
work of the scientist on such issues as physical education of students in lessons and classes in certain sports,
which play a role in the comprehensive development of individuals only when all educational work is carried out
with care of health. Also, the article outlines the problem of physical education of all schoolchildren and
occupation of professional sports by children who have both motivation and physical factors. It is disclosed that,
as one of the main conditions of physical education, the observance by students of the regime of physical and
mental labour and rest, the observance of sanitary and hygiene requirements, work has been identified as the
main means of health promotion in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky and is covered in this article.
Key words: comprehensive development, principle, educational process, pupils' youth, physical development,
spiritual development.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ У НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ США
У статті проаналізовано організацію професійної підготовки авіаційних диспетчерів у навчальних
закладах США; окреслені основні організації, які регламентують діяльність авіаційної освіти у США;
схарактеризовано необхідні умови і вимоги для отримання сертифікату авіаційного диспетчера у США;
розглянуто кількість профільних навчальних закладів, які готують майбутніх диспетчерів ОПР;
охарактеризовано освітні рівні і напрями підготовки авіаційної освіти США; проаналізовано зміст
схваленої початкової академічної підготовки авіаційних диспетчерів.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутній авіаційний диспетчер ОПР, Міжнародна авіаційна
акредитаційна рада, STEMосвіта, Федеральне Авіаційне Агентство, схвалена початкова академічна
підготовка авіаційних диспетчерів.
Вступ. Пошук шляхів вдосконалення рівня професійної підготовки українських авіаційних диспетчерів
спонукає до детального вивчення стану авіаційної освіти у світі, США й Україні. Саме тому особливу увагу
потрібно приділити вивченню професійної авіаційної системи підготовки у США, з метою подальшого
впровадження в українську систему професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів. Для вдосконалення
системи професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів необхідно визначити поняття зміст вищої
освіти. Зміст вищої освіти – обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок,
професійних, світоглядних і громадських ідей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням
перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва [1]. В контексті
нашого дослідження актуальним є поглиблений аналіз змісту вищої авіаційної освіти у США саме з точки
зору підготовки майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху.
Виклад основного матеріалу. Діяльність і функціонування всіх навчальних закладів у США, в тому
числі авіаційних, неможливе без офіційної акредитації навчальних закладів й їх освітніх програм.
Акредитація – це система офіційного визнання освітніх програм, яка відповідає певним стандартам, які
визначені приватними організаціями (Міжнародна авіаційна акредитаційна рада – Aviation Accreditation
Board International – AABI). Існує два типи акредитування, зокрема інституційне акредитування, що
акредитує інститути і програмне акредитування, яке стосується спеціальних програм і певних вузьких
галузей знань, які пропонуються до вивчення в інститутах. AABI представляє програму акредитування, яка
стосується академічної, не інженерної, авіаційної освіти 2–річної чи 4–річної програми навчання. AABI –
це одна з спеціалізованих акредитаційних організацій, яка визнана Радою акредитації вищої освіти (Council
for Higher Education Accreditation – CHEA). AABI – єдина акредитаційна організація, яку визнає FAA.
Міжнародна авіаційна акредитаційна рада тісно співпрацює з Асоціацією авіаційних університетів
(University Aviation Association – UAA) – організацією, що представляє академічну авіаційну освіту. В UAA
входять авіаційні школи, 2–річні програми у коледжі, 4–річні університетські авіаційні програми. UAA
представляє всі сегменти авіаційної освіти, зокрема і льотні програми. UAA – на акредитаційна організація,
однак багато коледжів й університетів, що мають авіаційні програми акредитовані AABI, являються
активними членами UAA. AABI й UAA об’єднують свої зусилля, щоб забезпечити якісну академічну
авіаційну освіту, яка відповідає вимогам FAA.
UAA провела академічний авіаційний огляд вищих навчальних закладів, щоб визначити кількість
закладів, які пропонують авіаційні програми навчання. Запит було надіслано у 632 навчальні заклади,
відповідь прийшла лише з 218 навчальних закладів, з них лише 205 пропонують вчену ступінь в авіації.
Дослідження показало, що з 205 навчальних закладів, які пропонують вчену ступінь в авіації, 93
навчальних закладів пропонували 4–річну програму підготовки бакалаврів, 112 навчальних закладів
пропонували 2–річну програму підготовки асоціата (associate degree).
Загальна кількість студентів цих 205 навчальних закладів становить 41,000 студентів з них 16,000
отримують льотну освіту, більш, ніж 10,000 проходять програму наземного технічного обслуговування,
5,500 проходять програму авіаційного управління й 10,000 студентів отримують освіту у сфері ОПР й
інформаційних технологій [2].
В контексті нашого дослідження важливою є інформація Національного центру освітньої статистики
(National Center for Educational Statistics), а саме класифікація освітніх програм, зокрема напрям підготовки
''14 Інженерія'' (''Engineering'') і напрям підготовки 49 ''Транспорт і перевезення вантажу'' (''Transport and
© Красножон В. О., 2017
51

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

material moving'') [3]. Напрям підготовки 14 ''Інженерія'' охоплює освітні програми, які готують фахівців
математичного і наукового напрямку для рішення практичних проблем, зокрема спеціалізації:
14.02 ''Інженерія повітряного простору, аеронавігації, астронавтики'' (''Aerospace, Aeronautical and
Astronautical Engineering'');
14.0201 ''Інженерія повітряного простору, аеронавігації, астронавтики, космосу'' (''Aerospace,
Aeronautical and Astronautical / Space Engineering'');
Напрям підготовки 49 ''Транспорт і перевезення вантажу'' охоплює освітні програми, які готують
фахівців технічного напрямку для обслуговування транспорту і пасажирів і виконання суміжних завдань,
зокрема спеціалізації:
49.01 ''Повітряні перевезення'' (''Air Transportation'');
49.0101 ''Загальна аеронавігація, авіація, аерокосмічні науки і технології'' (''Aeronautics / Aviation /
Aerospace Science and Technology, General'');
49.0102 ''Пілот авіалінії, комерційний, професійний пілот і льотний екіпаж'' (''Airline / Commercial /
Professional Pilot and Flight Crew'');
49.0104 ''Авіаційне управління і менеджмент повітряних авіаліній'' (''Aviation / Airway Management and
Operation'');
49.0105 ''Диспетчер управління повітряним рухом'' (''Air Traffic Controller'');
49.0106 ''Бортпровідник авіалінії'' (''Airline Flight Attendant'');
49.0108 ''Льотний інструктор'' (''Flight Instructor'');
49.0199 ''Інший повітряний транспорт'' (''Other Air Transport'').
Перелік освітніх програм, напрямків підготовки і спеціалізацій дає змогу поглиблено ознайомитись з
авіаційною освітньою системою у США й чітко окреслити пріоритети американської освітньої системи в
межах нашого дослідження, а саме спеціалізацію 49.0105 ''Диспетчер управління повітряним рухом''.
За даними Об’єднаної інформаційної освітньої системи (IPEDS – Integrated Postsecondary Educational
Data System) Національного центру освітньої статистики Міністерства освіти США (United States
Department of Education National Center for Educational Statistics) загальна кількість бакалаврів, по
спеціальності диспетчер ОПР за 2013–2014 роки становила 240 чоловік, з них 196 чоловічої статі й 44
жіночої статі [3; 4;].
Суттєвим завданням освітньої політики FAA є ознайомлення молодого покоління з авіацією, зокрема
через програму STEM (Science, Technology, Education and Math – наука, техніка, освіта і математика), а
також через програму STEM AVSED (Aviation and Space Education – Авіація і космічна освіта) [5]. За
підтримки FAA і численних партнерів програма STEM AVSED показує світ цивільної і приватної авіації
для майбутніх студентів, починаючи авіаційну освітню орієнтацію з дошкільних програм (діти віком 3–4
роки), програм для молодшого шкільного віку (5–8 років), програм для середнього шкільного віку (9–12
років).
FAA створило мережу партнерської підтримки коледжів, університетів й училищ з метою підготовки
студентів-випускників до авіаційної кар’єри у FAA. Ця мережа партнерської підтримки отримала назву
Початкової академічної підготовки (Collegiate Training Initiative – CTI) [2; 4]. Однак, успішне проходження
програми навчання не гарантує працевлаштування у FAA. Для авіаційних диспетчерів було створено
Схвалену початкову академічну підготовку авіаційних диспетчерів (Approved Air Traffic Collegiate Training
Initiative – AT–CTI), з метою забезпечення FAA кваліфікованими кандидатами на посаду диспетчера ОПР.
AT–CTI– вища академічна програма, яка створена, щоб відбирати й тренувати майбутніх диспетчерів ОПР.
FAA створило програму AT–CTI на базі університетської авіаційної освіти, з метою підготовки майбутніх
диспетчерів ОПР. Перелік навчальних закладів з програмою AT–CTI представлено у таблиці 1.2. [5].
Програму AT–CTI було впроваджено в 1989 році. ЇЇ основними завданнями є:
1. Визначення можливості підготовки диспетчерів ОПР вищими, не федеральними, освітніми
закладами, з урахуванням набору кандидатів, впровадженням відповідних навчальних і тренувальних
програм.
2. Залучення кандидатів жіночої статі й національних меншин для роботи диспетчером УПР.
3. Удосконалення освітнього рівня диспетчерів УПР.
4. Використання авіаційних університетів і коледжів для задоволення майбутнього попиту на авіаційних
диспетчерів у FAA.
Існують певні вимоги до студентів, які хочуть бути диспетчерами ОПР у США і пройти програму
Початкової академічної підготовки (CTI), зокрема претендент повинен:
1. Бути громадянином США.
2. Бути віком до 30 років на момент подачі заявки у FAA. Через такі вимоги студенти зацікавлені
проходити програму CTI у молодому віці, щоб отримати всі необхідні ступені навчання і все ще мати
достатньо часу, щоб влаштуватись на роботу у FAA до 30 років. При цьому треба враховувати принаймні 6
місяців, які необхідні для процесу працевлаштування після отримання диплому.
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3. Успішно скласти Тест відбору і підготовки авіаційних диспетчерів (Air Traffic Selection and Training –
AT–SAT). Цей тест перевіряє розумові здібності студента, і представляє собою частину Схваленої
початкової академічної підготовки авіаційних диспетчерів. Детально Тест відбору і підготовки описаний
нижче.
4. Отримати ступінь асоціата наук (молодшого спеціаліста) або бакалавра наук у схваленому FAA
навчальному закладі за програмою AT–CTI (див. рисунок 1.1. і рисунок 1.2).
5. Претендента повинні рекомендувати в освітньому навчальному закладі на підставі оцінки його
успіхів у навчанні й підсумкового екзамену.
6. Вільно й чітко розмовляти англійською мовою.
7. Пройти перевірку безпеки й відповідності вимогам FAA. Ця перевірка стосується порушень студента,
зокрема керування під впливом наркотичних речовин й у нетверезому стані. Також перевіряється чи є у
кандидата злочини, правопорушення, демобілізація, причини звільнення з попередніх місць роботи й
історія його банківських рахунків.
8. Пройти медичну комісію, яка відповідає другому класу здоров’я за оцінкою FAA. Детально
обстежуються серцево-судинна система, слух, зір, розпізнавання кольорів тощо. Претендентам
рекомендується проходити медичну комісію заздалегідь щоб точно знати чи відповідає їх стан здоров’я 2
класу.
9. Пройти інтерв’ю з представником FAA. На даному етапі також проводиться психологічний тест.
10. Пройти тест на перевірку вживания наркотичних речовин, оскільки всі працівники FAA періодично
проходять даний тест [2].
Авіаційні навчальні заклади AT–CTI пропонують 2–річні (асоціат – Associate) й 4–річні (бакалавр –
Bachelor) [6; 7], не інженерні авіаційні рівні освіти, які пропонують основні курси навчання ОПР й
авіаційного управління.
Однак у США існують різни варіанти працевлаштування в авіації, зокрема: попередня військова
підготовка, міжнародні найми, тренування у процесі роботи, освітня підготовка, початкова підготовка. Для
того, щоб стати диспетчером у FAA існує низка опцій в залежності від попереднього досвіду [2]:
1) мати досвід роботи диспетчером;
2) не мати досвіду роботи диспетчером;
3) отримати диплом навчального закладу з AT–CTI.
Кандидати, які мають попередній досвід роботи цивільного або військового диспетчера можуть бути:
люди з військовим досвідом УПР, військові диспетчери-пенсіонери, цивільні диспетчери, чи цивільні
диспетчери з попереднім досвідом роботи.
Якщо у кандидата на посаду не має попереднього досвіду роботи, тоді він повинен пройти Тест відбору
і підготовки авіаційних диспетчерів (Air Traffic Selection and Training – AT–SAT), який є частиною
Схваленої початкової академічної підготовки авіаційних диспетчерів (Approved Air Traffic Collegiate
Training Initiative – AT–CTI). Будь-який громадянин США віком до 31 року, який вільно розмовляє
англійською мовою і отримав 4–річний диплом коледжу або 3 роки досвіду роботи (або диплом і досвід
роботи) може подати заявку на проходження комплексу тестів AT–SAT. Комплекс тестів AT–SAT
складається з трьох тестів, зокрема: Складний тест на перевірку професійної придатності (The Multiplex
Controller Aptitude Test – MCAT); Тест на перевірку абстрактного мислення (The Abstract Reasoning Test –
ABSR); Тест на перевірку професійних знань (Occupational Knowledge Test – OKT) [2].
Якщо кандидат набрав 85 % в комплексі тестів AT–SAT, його допускають проходити медичну комісію,
перевірку на благонадійність і відсутність судимості, інтерв’ю. Кандидат може бути випускником коледжу
(2–річна програма навчання), університету або академії (4–річна програма навчання), при чому вищий
навчальний заклад повинен обов’язково бути включений до AT–CTI. Наприклад, в аеронавігаційному
університеті Ембрі Ріддл (Embry Riddle Aeronautical University) є велика кількість авіаційних програм
підготовки, зокрема програми сертифікації, ступенів асоціата (в України приблизно прирівнюють до
ступеня молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра, доктора наук. У руслі нашого дослідження варто
виділити такі програми підготовки в аеронавігаційному університеті Ембрі Ріддл: сертифікація авіаційних
диспетчерів (Airline Dispatcher Certification) і бакалавр з обслуговування повітряного руху (Bachelor of
Science in Air Traffic Management) [4]. Програма підготовки авіаційних диспетчерів готує спеціалістів
аеронавігаційного обслуговування, диспетчерів авіаліній, які безпосередньо не управляють повітряним
рухом. Вони відповідають за написання льотних планів, передпольотне планування, надання погодної
інформації й іншої інформації, яка може бути потрібною для екіпажу. Звичайно вимоги і підготовка
авіаційних диспетчерів не така поглиблена, як у диспетчерів ОПР. Після складання письмового і
практичного тестів студенти отримують відповідний сертифікат.
Програму підготовки бакалавра з обслуговування повітряного руху пропонують два відділення
аеронавігаційного університету Ембрі Ріддл, зокрема Дейтона-Біч у Флориді (Daytona Beach in Florida) і
Прескотт у Арізоні (Prescott in Arizona). Аеронавігаційний університет Ембрі Ріддл Дейтона-Біч у Флориді
готує диспетчерів ОПР протягом чотирьох років, при цьому необхідно скласти 120 кредитів, зокрема
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математика, фізика, метеорологія, ОПР, УПР, безпека польотів, менеджмент, людський чинник і безпека
авіації, радіокомунікація і дисципліни за вибором.
Аеронавігаційний університет Ембрі Ріддл Прескотт у Арізоні також пропонує чотирирічну програму
підготовки бакалаврів з обслуговування повітряного руху. Студентам також необхідно скласти 120
кредитів, зокрема аеронавігація, англійська мова, фізика, основи ОПР, УПР, радіотелефонія, інформатика,
математика і авіація, вступ до психології, мікроекономіка, метеорологія, безпека транспорту, аерокосмічна
безпека, авіаційне право і дисципліни за вибором.
Два відділення аеронавігаційного університету Ембрі Ріддл мають однакові програми підготовки
диспетчерів ОПР, проте порядок і зміст дисциплін відрізняться, зокрема цикл соціально-гуманітарних
дисциплін. Незмінним залишається лише цикл спеціальних дисциплін.
Варто відзначити, що академія FAA розташована в аеропорту Роджерса в Оклахомі. Тривалість
навчання кандидата залежить від робочого місця і може тривати від 12 до 15 тижнів. Після успішного
завершення тренування переводять на конкретне місце роботи) [7].
Основним завданням технічної підготовки і програмного забезпечення FAA є надання необхідних знань
умінь і навичок диспетчерам ОПР з метою ефективного і професіонального виконання своїх зобов’язань і
забезпечення безпеки Національної авіаційної системи США. Відділ безпеки і технічного тренування
(Office of Safety and Technical Training) допомагає FAA у підготовці диспетчерів ОПР із самого початку їх
кар’єри. Тренувальні програми для диспетчерів ОПР регламентовані Наказом FAA 3120.4 ''Технічна
підготовка диспетчерів ОПР'' (FAA Order 3120.4 ''Air Traffic Technical Training''). Наказ повідомляє
інструкції, стандарти, рекомендації для персоналу технічного тренування авіаційних диспетчерів (Air
Traffic Technical Training). Всі люди задіяні в процес підготовки авіаційних диспетчерів у США обов’язково
ознайомлюються з цим наказом. Наказ складається з 4 розділів і 8 додатків. Розділи характеризують
загальну аеронавігаційну інформацію для диспетчерів і суміжних спеціальностей, а саме розділ 1 ''Вступ'',
розділ 2 ''Технічне тренування'', розділ 3 ''Підготовка фахівців ОПР у процесі роботи й сертифікація'' і
розділ 4 ''Комп’ютеризоване навчання''. Розділ 2 ''Технічне тренування'' охоплює 4 підрозділи, а саме:
підрозділ 1 ''Загальні положення'', підрозділ 2 ''Права і обов’язки'', підрозділ 3 ''Вимоги до підготовки
авіаційних диспетчерів ОПР'' і підрозділ 4 ''Доповіді і документація по тренуванню і професійній
підготовці''. Додатки стосуються вузькоспеціалізованої інформації щодо диспетчерів Підходу, Радару,
Вишки, РДЦ і командних центрів УПР.
Політика FAA диктує незалежний розгляд, відбір, тренування і призначення претендентів на посаду
диспетчера ОПР. FAA враховує рекомендації Незалежної групи експертів (Independent Review Panel – IRP),
метою якої є відбір і призначення на посаду [8].
Тренування починається в академії FAA, де студенти здобувають фундаментальні знання по ОПР за
допомогою занять у класах і тренування на тренажерах. Потім на експлуатаційному обладнанні вони
додатково тренуються з метою подальшої підготовки у процесі роботи, щоб стати сертифікованими
професійними диспетчерами ОПР (certified professional controllers – CPC). Всі диспетчери ОПР вимушені
проходити періодичну професійну підготовку у формі повторних тренувань чи інших додаткових
тренувань. FAA застосовує підхід, заснований на результатах (outcome–based approach), щоб розробляти і
вдосконалювати тренування, які базуються на рекомендаціях Незалежної групи експертів. Підхід
заснований на результатах та відповідає стратегії, яка використовується, щоб створювати індивідуальні
курси і базується на вимогах до робочих характеристик, які знаходяться в моделі компетентності. В моделі
компетентності використовується набір робочих завдань, необхідних знань, умінь і здібностей з метою
визначення необхідного достатнього рівня для роботи диспетчера ОПР, щоб відповідно спланувати
ефективну підготовку кандидата. Вдосконалений підхід надає відповідний курс навчання, який охоплює
робочі завдання, необхідні знання, уміння і тренувальні методи. За допомогою технічних засобів
розробляються, вдосконалюються і обновлюються відповідні курси навчання.
Академія FAA готує майбутніх авіаційних диспетчерів за допомогою освітніх лекцій,
комп’ютеризованого навчання й цілого ряду практичних тренувань з різними ступенями складності.
Необхідно підкреслити обов’язкове вивчення фундаментальних процедур ОПР, які є актуальними на всіх
робочих місцях диспетчера ОПР США [8].
Студенти, які пройшли курс освітньої підготовки в академії FAA, за бажанням стають диспетчерамистажерами і проходять вузькоспеціалізоване навчання, зокрема правила і процедури диспетчера ОПР, а
також заняття на тренажерах, які моделюють конкретні ситуації. Найчастіше конкретні теоретичні авіаційні
питання досконало вивчаються, а потім відпрацьовуються на тренажерах. FAA збільшує кількість годин
для навчання на тренажерах, що дозволяє інструкторам відтворювати певні актуальні робочі моменти щоб
дати можливість диспетчерами-стажерами усвідомити й проаналізувати ситуацію попередньо обдумавши її
за умови відсутності дефіциту часу. Тренажерна підготовка дає можливість побачити причиннонаслідковий зв'язок ситуації і також уникати подібних ситуацій у майбутньому. На навчання на робочому
місці впливають ряд факторів, зокрема непередбачливість погодної ситуації і нерівномірність робочого
навантаження, саме тому диспетчер-стажер може тижнями чекати на можливість відпрацювання певної
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робочої ситуації. Таким чином, тренажерна підготовка має ряд переваг, зокрема можливість акцентувати
увагу на відпрацюванні певної процедури без часових очікувань, при цьому вдосконалюючи освітній
досвід диспетчер-стажерів і зменшуючи витрати на тренування.
Наступний етап – підготовка диспетчерів-стажерів на робочому місцях диспетчерів ОПР. Тренування
проводиться сертифікованими професійними диспетчерами ОПР, які наглядають і консультують
диспетчерів-стажерів, які проходять підготовку на робочих місцях [8].
Програма Тренування в кабіні екіпажу (Flight Deck Training – FDT) – додаткова форма підготовки,
метою якої є вдосконалення розуміння і ведення радіопереговорів між диспетчером ОПР і пілотом.
Протягом 2014 року в рамках програми було виконано 2,900 польотів.
Численні фактори впливають на сертифікацію диспетчерів ОПР, зокрема робоче місце, складність
управління і кількість кандидатів тощо. В середньому диспетчери-стажери проходять сертифікацію від 1,5
до 3 років. Наприклад, для отримання сертифікату диспетчера РДЦ потрібно три роки, а щоб отримати
свідоцтво диспетчера підходу необхідно 1,5 роки.
Варто також підкреслити важливість періодичних освітніх тренувань з метою підвищення професійного
рівня диспетчерів ОПР. Періодичні тренування проводяться в рамках програми Захисних дій повітряного
руху (Air Traffic Safety Action Program – ATSAP) за сприяння Національної асоціації диспетчерів ОПР
(National Air Traffic Controllers Association).
Висновки. Отже, проаналізувавши структуру авіаційної освіти у США, зокрема підготовку диспетчерів
ОПР, можна зробити висновок про те, що авіаційна освіта характеризується чіткою структурністю,
широкою диверсифікацією і професійною сформованістю. Вища освіта – це широко розгалужена система.
Зокрема виокремлюють коледжі, університети, академії, технічні училища. Всі вищеперераховані
академічні навчальні заклади з програмою AT–CTI нараховують численні програми для підготовки
диспетчерів УПР і відрізняються лише за тривалістю навчання, освітньою підготовкою, науковим підходом
до навчання і за територіальною ознакою. Авіаційна освіта США також охоплює численні програми
підготовки асоціатів, бакалаврів, магістрів, докторантів, що значно сприяє розвитку академічно авіаційної
освіти у США і вдосконаленню професійного рівня майбутніх фахівців.
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Красножон В. А. Организация профессиональной подготовки авиационных диспетчеров в учебных
заведениях США.
В статье проанализирована организация профессиональной подготовки авиационных диспетчеров в
учебных заведениях США; очерчены основные организации, которые регламентируют деятельность
авиационного образования в США; охарактеризовано необходимые условия и требования для получения
сертификата авиационного диспетчера в США; рассмотрено количество профильных учебных
заведений, которые готовят будущих диспетчеров ОВД; охарактеризованы образовательные уровни и
направления подготовки авиационного образования США; проанализированы образовательные уровни и
направления подготовки авиационного образования США; проанализировано содержание одобренной
начальной академической подготовки авиационных диспетчеров.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий авиационный диспетчер ОВД,
Международный авиационный аккредитационный совет, Stemообразование, Федеральное Авиационное
Агентство, одобрена начальная академическая подготовка авиационных диспетчеров.
Krasnozhon V. O. Professional Organization of Air Traffic Controller Collegiate Training.
The article deals with the analysis of professional organization of the Air Traffic Controller's collegiate training
in the educational aviation system of the USA. In the article the author describes outstanding role of Aviation
Accreditation Board International, Council for Higher Education Accreditation, University Aviation Association
and Federal Aviation Administration in the aviation collegiate training. It was also underlined the importance of
the Air Traffic Collegiate Training Initiative as a basic step in the aviation career as an Air Traffic Controller.
The article covers the information of the National Centre for Educational Statistics which includes such
educational programs as ''Engineering'' and ''Transport and material moving''. Educational program
''Engineering'' covers such specializations as 14.02 ''Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering''
and 14.0201 ''Aerospace, Aeronautical and Astronautical / Space Engineering''. Moreover, educational program
''Transport and material moving'' includes such specialization as 49.01 ''Air Transportation'',
49.0101 ''Aeronautics / Aviation / Aerospace Science and Technology, General'', 49.0102 ''Airline / Commercial
/ Professional Pilot and Flight Crew'', 49.0104 ''Aviation / Airway Management and Operation'', 49.0105 ''Air
Traffic Controller'', 49.0106 ''Airline Flight Attendant'', 49.0108''Flight Instructor'', 49.0199 ''Other Air
Transport''. Paper acknowledges the wide range of the Approved Air Traffic Collegiate Training Initiative
schools, which opens wide opportunities after the Air Traffic candidates. There was also underlined main
contest of FAA Order 3120.4 ''Air Traffic Technical Training'' which is the source of legislative power for all Air
Traffic Control personnel.
Key words: professional preparation, future Air Traffic Controller specialists, Aviation Accreditation Board
International, STEM education, Federal Aviation Administration, Approved Air Traffic Collegiate Training
Initiative.
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ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО
ПОКОЛІННЯ
У статті зроблено аналіз педагогічних поглядів і практичного досвіду видатного українського педагога,
заслуженого учителя України, директора Павлиської середньої школи Василя Олександровича
Сухомлинського на предмет, зміст, форми та засоби фізичного виховання дітей і молоді. Також
виявлено ставлення педагога-новатора щодо ролі вчителя у процесі фізичного виховання школярів.
Ключові слова: гармонійний розвиток, здоров’я, фізична культура, фізичне виховання, спорт, фізичні
вправи, військові вправи, учитель.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Проблема здоров’я і фізичного виховання дітей особливо гостро постала на
початку третього тисячоліття. Гуманізація освіти потребує якісно нового підходу до потреб дитини –
навчання свідомого ставлення молодого покоління до збереження та зміцнення свого здоров’я. В умовах
розбудови національної системи освіти, зокрема висвітлення проблеми фізичного виховання школярів та
зміцнення їх здоров’я, важлива роль належить аналізу педагогічної спадщини не тільки діячів сучасності,
а й вивчення передового досвіду на певному історичному зрізі.
Значний внесок у розвиток цієї проблематики зробив видатний український педагог, заслужений
учитель України, директор Павлиської середньої школи – Василь Олександрович Сухомлинський.
Творча діяльність в середній школі на Кіровоградщині, постійний пошук оптимальних шляхів дали
можливість В. О. Сухомлинському узагальнити свої теоретичні положення і практичний досвід з питань
організації фізичного виховання в школі. Тому не є дивним, що багато науковців щоразу звертаються до
вивчення його педагогічної спадщини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Широкий спектр актуальних
проблем, висвітлених у педагогічних працях та втілених у практичну діяльність
Василем Олександровичем Сухомлинським, вивчався багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, а
І. Д. Бехом,
С. С. Вітвицькою,
О. А. Дубасенюк,
І. А. Зязюном,
саме:
О. Є. Антоновою,
Н. А. Калініченко, М. В. Левківським, О. В. Сухомлинською, М. Д. Ярмаченком та ін.
Окремі аспекти дослідження фізичного виховання та його вплив на здоров’я та загальний розвиток
особистості школяра в педагогічній спадщині В. Сухомлинського знаходимо у науковому доробку
В. П. Горащука,
В. Й. Галан-Влащука,
М. Д. Зубалія,
Г. П. Ковальчук,
С. Ф. Одайник,
В. П. Оржеховської, Н. С. Побірченко та ін.
Хоча варто зазначити, що спадщина знаменитого вчителя-новатора настільки глибока і значуща, що
потребує додаткового вивчення. Зокрема, предмет, зміст, форми та засоби фізичного виховання дітей і
молоді, а, також, особливе значення вчителя у цьому процесі.
Метою статті є аналіз педагогічних поглядів і практичного досвіду видатного українського педагога,
заслуженого учителя України, директора Павлиської середньої школи Василя Олександровича
Сухомлинського щодо предмету, змісту, форм та засобів фізичного виховання дітей і молоді.
Тому завданнями статті є:
1. Визначити предмет і зміст навчально-виховної роботи з фізичного виховання у Павлиській
середній школі.
2. Проаналізувати рекомендовані В. О. Сухомлинським форми та ефективні засоби фізичного
виховання учнів.
3. Виявити ставлення Василя Олександровича щодо ролі вчителя у процесі фізичного виховання
підростаючого покоління.
Василь Олександрович Сухомлинський зробив вагомий внесок у розробку проблеми фізичного
виховання у школі. Творча робота в середній школі на Кіровоградщині, постійний пошук оптимальних
шляхів дали можливість В. О. Сухомлинському узагальнити свої теоретичні положення і практичний
досвід з питань організації фізичного виховання в школі. Інтерес учених і вчителів до педагогічної
спадщини видатного педагога-гуманіста ХХ століття з року в рік зростає й поглиблюється. Його
педагогічна спадщина багатогранна і невичерпно багата.
Педагогіка розглядає фізичну культуру – як одну із важливих складових частин всебічного розвитку
особистості. На думку В. Сухомлинського, виховання фізичної культури повинно бути спрямоване на
турботу про здоров'я та збереження життя як найвищої цінності й водночас на забезпечення гармонії
© Крук М. З., 2017
57

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

фізичного розвитку та духовного життя, багатогранної діяльності людини. Отже, першоосновою всієї
навчально-виховної роботи, предметом особливої уваги педагогічного колективу школи завжди повинно
бути здоров'я учнів. Цього положення свято дотримувалися вчителі Павлиської школи. Разом зі
шкільним лікарем вони визначали чіткий режим праці, відпочинку й харчування, а з батьками
домовлялися, щоб діти з послабленим здоров'ям навесні, влітку та восени спали під відкритим небом,
харчувалися багатою на вітаміни їжею, якомога більше часу перебували на свіжому повітрі. Важливе
значення для збереження здоров'я фізично кволих і схильних до захворювання дітей має залучення їх до
виконання посильних гімнастичних вправ, систематичне загартування організму. Водночас, він вважав,
що подолання труднощів і досягнення певних успіхів в окремих видах спорту є відмінним тренуванням
вольових якостей школяра [1: 293].
Василь Сухомлинський розглядав фізичне виховання підростаючого покоління як невід’ємну
складову частину всебічного гармонійного розвитку особистості. Беручи до уваги власний досвід
спостереження за дітьми, багаторічну педагогічну діяльність, педагог-новатор переконливо доводить
взаємозалежність, взаємовплив фізичного здоров’я та духовного життя дитини, її духовного світу,
розумового розвитку, віри у свої сили: "Добре, міцне здоров’я, відчуття повноти, невичерпності фізичних
сил – дуже важлива умова життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності долати труднощі.
Хвора, квола, схильна до захворювань дитина – джерело багатьох негод. Духовне життя дитини – її
інтелектуальний розвиток, мислення, пам’ять, увага, гра, почуття, воля – великою мірою залежить від
"гри" її фізичних сил" [2].
Належне місце у фізичному й духовному розвитку школярів у педагогічній спадщині
В. Сухомлинського займають позаурочні заняття і розглядаються вони, передусім, з погляду піклування
про здоров'я, забезпечення гармонійного розвитку особистості. Ці заняття повинні приносити насолоду
учням, стати їхньою потребою. Директор Павлиської школи вимагав від учителів, щоб вони під час
занять скеровували учнів на гармонічність виконання рухів, на формування характеру, естетичних
почуттів. Тому він радив проводити змагання на першість ще й за красою, витонченістю, гармонією
рухів.
У Павлиській середній школі були чітко окреслені основні напрямки виховної роботи щодо реалізації
завдань фізичного виховання та зміцнення здоров’я у школярів: санітарно-гігієнічні вимоги до зовнішніх
умов життя, режиму праці та відпочинку учнів; особливості організації фізичної праці дітей як
важливого засобу зміцнення здоров’я; фізичне виховання на уроках фізичної культури та в процесі
позакласної спортивно-масової роботи; організація активного діяльного відпочинку учнів; система бесід
про людину і особливості людського організму; оптимальне чергування розумової і фізичної праці;
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; 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 сприяє
створенню позитивного психологічного мікроклімату, адже "урок повинен викликати позитивні емоційні
почуття, тобто почуття задоволення роботою, здорове почуття втоми" [3: 14].
Заняття фізичною культурою і спортом повинні приносити учням ще й задоволення та насолоду,
стати потребою особистості. З цією метою на заняттях фізкультури під час виконання різноманітних
фізичних вправ, змагань велика увага приділялася естетичній досконалості, виразності та граціозності
рухів. Вважалися неприпустимими змагання, у яких єдиним критерієм успіху була швидкість виконання
вправ, а отже, це свідчить про відсутність естетичного смаку, масовість, нівелювання індивідуальних
властивостей школярів. Саме тому видатний педагог застерігав учителів не "перетворювати спорт із
засобу фізичного виховання всіх дітей у засіб боротьби за особистий успіх, не ділити дітей на здібних і
нездібних щодо занять спортом" [1: 294].
Виняткове значення для здоров'я дітей має правильне чергування фізичних навантажень і розумової
діяльності, дотримання чіткого режиму. Після будь-якої напруженої роботи – розумової чи фізичної –
організм дитини повинен відпочити. "Відпочинок лише тоді відпочинок, – наголошує Сухомлинський, –
коли він є своєрідною грою фізичних і духовних сил. Привчання дітей до активного діяльного
відпочинку – одне з дуже важливих завдань педагогів, вихователів" [1: 295]. Саме такого твердження
суворо дотримувались у навчально-виховному процесі вчителі Павлиської школи. У розумному
дозуванні та чергуванні різних видів діяльності, враховуючи й виконання фізичних вправ,
задовольняються естетичні запити і смаки, адже, скажімо, в діяльній насолоді красою природи вбачався
активний відпочинок вихованців.
Тому не дивно, що однією з найважливіших проблем, пов’язаних із розвитком дитини й зміцненням її
здоров’я, на думку педагога-новатора, є запобігання перенавантаження учнів.
Розв’язання цієї проблеми має проводиться в декількох напрямах. Насамперед, потрібно доцільно
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розподіляти розумову працю учнів, залежно від сезонних точок. Це зумовлено тим, що "рік складається з
періодів, у кожному з яких життєдіяльність людського організму різна. Добре відомо, наприклад, що
навесні захисні сили організму послаблюються, на осінь – зміцнюються. Ураховувати ці циклічні
коливання особливо важливо в школі, адже ми маємо справу з організмом, який росте, розвивається, з
мозком, який формується". Тому, зокрема, у початкових класах, педагог радить до кінця лютого в
основному закінчити вивчення теоретичних узагальнень, а весною зосередитися на тих видах роботи, які
поглиблюють, систематизують здобуті раніше знання, а також посилюють вироблення вмінь, необхідних
для успішного навчання в подальшому [4].
Важливого значення Василь Сухомлинський надає належним медико-гігієнічним умовам навчальної
діяльності учнів, відсутність та порушення яких призводить до хворобливих наслідків. Зокрема, через
тривале перебування у приміщенні, брак кисню, можуть виникнути проблеми з органами зору,
порушення обміну речовин, внаслідок чого дитина втрачає здатність до зосередження, концентрації
уваги, стійкості під час розумових навантажень. Саме тому учні "Школи радості" тривалий час
перебували на свіжому повітрі, особливо в осінні, весняні та літні дні [5].
Велику увагу В. Сухомлинський також приділяє природному чиннику оздоровлення дітей: ранкова
гімнастика, душ, улітку – купання та ходіння босоніж, прогулянки до лісу, в поле. Важливо, щоб діти
більшу частину доби будь-якої пори року бували на свіжому повітрі, багато рухалися й не засиджувалися
над підручниками одразу після шкільних занять. Не можна, щоб домашня розумова праця втомлювала.
Другу половину дня діти мають проводити не за підручниками та не в закритому приміщенні.
Складовою частиною фізичного виховання в Павлиській школі були різноманітні військові вправи.
В. О. Сухомлинський спостерігав, як у дитинстві і молодшому шкільному віці хлопчики пишаються тим,
що вони – майбутні воїни, захисники Батьківщини, загартовуючись фізично та духовно. Напруження
духовних і фізичних сил для подолання труднощів та перешкод породжує у школярів особливе бачення
сильної й благородної людини. Беручи до уваги цю настанову, Сухомлинський у звернені до вчителів
радив: "Якщо ви хочете, щоб ваші хлопчики не тільки уявляли, а й переживали на власному досвіді, що
таке важко – проводьте військові ігри, які потребують великого напруження духовних і фізичних сил.
Ніде так не розкривається моральна суть особистості, ніде так людина не заявляє голосно перед
товаришами про своє душевне єство, як у військовій грі та ще в напруженій фізичній праці, де
байдужість або лінощі одного роблять неможливими успіх усього колективу" [6].
На думку педагога, виховне значення військової гри полягає ще й в тому, що вона є справжньою
школою для формування дисциплінованості вихованців. У військових вправах дотримання правил гри
набуває яскраво вираженого характеру самовиховання, а момент самопокори стає для школяра
рівнозначним примушувати себе, наказувати собі.
Особлива увага в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського приділялася якостям особистості
учителя. Яким слід бути наставникові молоді, як він має вчити та виховувати, які вимоги ставляться до
нього в сучасних умовах, якими рисами він повинен володіти – на ці питання В. Сухомлинський дав
ґрунтовні відповіді не лише у творах, а й через власне проектування і втілення педагогічних ідей,
творчих пошуків та унікальних підходів.
В. О. Сухомлинський вдумливо ставився до формування педагогічного колективу. Серед педагогів
Павлиської школи не було випадкових людей. Василь Олександрович уважав, що у школі мають
працювати тільки хороші вчителі. Хороший учитель – це людина, яка, по-перше, любить дітей,
знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у його можливості, вміє товаришувати з дітьми, розуміє
їхні радості й проблеми; по-друге – це людина, яка має широкий кругозір, добре знає наукову сферу, на
основі якої викладає свій предмет, закохана у світ знань. Тобто вчитель повинен мати всебічну наукову
освіченість. По-третє, це людина, яка знає психологію та педагогіку і є такою, що розуміє – без знання
науки про виховання неможливо працювати з дітьми. По четверте, – це людина яка досконало володіє
вміннями у певній сфері діяльності, майстер своєї справи [7].
Перед педагогом стоїть величезна кількість важко контрольованих (перефразувати – можливо значна
кількість багатовекторних завдань чи різнорідних, різноаспектних і водночас складних) завдань, які
часто супроводжуються непередбачуваними факторами, що, власне, впливає на формування особистості
(умови, характер, сім'я, смаки, спадковість, традиції, оточення тощо), тому зміст, методи, форми
постійно змінюються й удосконалюються. Звідси дійсно педагогічна праця не творчою не буває, бо діти
неповторні й унікальні. А якщо вчитель нічого цього не враховує, то його діяльність лежить за межами
того, що називається педагогічна.
Педагогічний колектив, на думку Василя Сухомлинського, є творчою співдружністю однодумців, в
якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну творчість [8].
Насамперед, педагог вимагав від учителя глибокого знання і розуміння закономірностей фізичного й
психічного розвитку дітей. Щоб успішно виховувати, треба знати задатки, нахили, здібності, інтереси
кожного учня. Знання та розуміння вікових та індивідуальних особливостей дітей мають бути не
самоціллю, а основою для визначення і застосування найефективніших засобів педагогічного впливу.
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Весь зміст вивчення особистості дитини полягав у тому, щоб збагатити її духовне життя, розвинути
фізичні якості, виховати у неї морально цінні потреби, зáпити й захоплення, гармонійно розкрити в ній
все добре.
Василь Олександрович Сухомлинський наполегливо та 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 учнями.
Звикаючи до підвищеного тону, до нервозності, учні іноді протягом п’яти-шести годин, протягом цілого
шкільного дня, перебувають у стані надмірного збудження. Вже це одне – серйозна загроза не тільки
їхньому здоров’ю, а й моральному розвиткові" [9].
Науково обґрунтовані педагогічні ідеї, які втілив педагог-новатор, є актуальними і на сьогоднішній
день. Вони й нині слугують формуванню в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, оволодінню
життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров’я поведінки [10: 240].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Оскільки обґрунтована В. О. Сухомлинським
система фізичного виховання охоплювала всі ланки навчально-виховного процесу в школі, в ній
ґрунтовно проаналізовані питання основ фізичної культури, розкриті зміст, методи та засоби,
організаційні форми навчання, акцентовано увагу на особливості й якості вчительської діяльності.
У період відродження української державності, коли перед освітою постають якісно нові і складні
завдання, педагогічна спадщина Сухомлинського спроможна допомогти успішному розв’язанню
багатьох актуальних педагогічних проблем, зокрема, фізичного виховання школярів. Її багатогранна
можливість і значущість актуалізується саме в період розбудови української національної школи, тому
заслуговує на подальше вивчення, поширення та творче використання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Винничук О. Історико-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури / Олег Винничук. – Тернопіль :
АСТОН, 2001. – 404 с.
2. Побірченко Н. С. Здоровотворні ідеї Василя Сухомлинського у валеологічному вихованні школярів /
Н. С. Побірченко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3–4. – С. 17–24.
3. Сухомлинський В. О. Інтерес до учіння – важливий стимул навчальної діяльності учнів /
В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. – Т. 5. – К. : Рад. шк., 1977. – С. 7–16.
4. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : В 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К., 1977. – Т. 3. – 670 с.
5. Галан-Влащук В. В. О. Сухомлинський про виховання здорової дитини / Віктор Галан-Влащук // Фізичне
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : [збірник наукових праць]. – 2012. – № 2 (18).
– С. 11–13.
6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : В 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К., 1977. – Т. 1. – 559 c.
7. Дубасенюк О. А. Новаторські підходи до формування педагогічного колективу у загальноосвітніх закладах
(30–80 роки ХХ ст.) / О. А. Дубасенюк // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2007. – № 36. – С. 28–33.
8. Сухомлинський В. О. Не бійтеся бути ласкавими / В. О. Сухомлинський // Вибр. Твори : в 5 т. – Т. 5. – К. :
Рад. шк., 1977. – С. 347–359.
9. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. – К. : Рад.
шк., 1977. – Т. 4. – С. 351–352.
10. Ковальчук Г. П. Проблема фізичного виховання та зміцнення здоров`я школярів у творчій спадщині
В. О. Сухомлинського / Г. П. Ковальчук // Педагогічний дискурс. – 2011. – № 10, С. 236–241.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Vynnychuk O. Istoryko-pedahohichni aspekty rozvytku fizychnoyi kul'tury [Historical and Pedagogical Aspects of
the Development of Physical Culture] / Oleh Vynnychuk. – Ternopil' : ASTON, 2001. – 404 s.
2. Pobirchenko N. S. Zdorovotvorni idei Vasylia Sukhomlyns'koho u valeolohichnomu vykhovanni shkoliariv [The
Sound Ideas of Vasyl Sukhomlynsky in Valeological Education of Schoolchildren] / N. S. Pobirchenko //
Pedahohika i psykholohiya [Pedagogy and Psychology]. – 2003. – №3–4. – S. 17–24.
3. Sukhomlyns'kyi V. O. Interes do uchinnia – vazhlyvyy stymul navchal'noi diial'nosti uchniv [Interest in Studying is
an Important Stimulus to Students' Learning Activities] / V. O. Sukhomlyns'kyi // Vybr. tvory : v 5 t. [Selected
Works : in 5 Volumes] – T. 5. – K. : Rad. shk., 1977. – S. 7–16.
4. Sukhomlyns'kyi V. O. Vybrani tvory : V 5 t. [Selected Works : in 5 Volumes] / V. O. Sukhomlyns'kyi. – K., 1977. –
T. 3. – 670 s.
5. Halan-Vlashchuk V. V. O. Sukhomlyns'kyi pro vykhovannia zdorovoi dytyny [V. O. Sukhomlinsky about the
Education of a Healthy Child] / Viktor Halan-Vlashchuk // Fizychne vykhovannia, sport i kul'tura zdorovia u
suchasnomu suspil'stvi [Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society : a Collection of
Scientific Works] : [zbirnyk naukovykh prats']. – 2012. – № 2 (18). – S. 11–13.
6. Sukhomlyns'kyi V. O. Vybrani tvory : V 5 t. [Selected Works: in 5 Volumes] / V. O. Sukhomlyns'kyi. – K., 1977.
– T.1. – 559 s.
7. Dubaseniuk O. A. Novators'ki pidkhody do formuvannia pedahohichnoho kolektyvu u zahal'noosvitnikh zakladakh
(30–80 roky XX st.) [Innovative Approaches to the Formation of a Pedagogical Team in Secondary Schools (30 –
80 Years of the Twentieth Century)] / O. A. Dubaseniuk // Visnyk ZhDU im. I. Franka[Zhytomyr Ivan Franko State

60

Педагогічні науки. Випуск 5 (91).
University Journal]. – Zhytomyr, 2007. – № 36. – S. 28–33.
8. Sukhomlyns'kyi V. O. Ne biitesia buty laskavymy [Do not Be Afraid to Be Affectionate] / V. O. Sukhomlyns'kyi //
Vybr. tvory : v 5 t. [Selected Works : in 5 Volumes] – T. 5. – K. : Rad. shk., 1977. – S. 347–359.
9. Sukhomlyns'kyi V. O. Pavlys'ka serednia shkola [Pavlysh Secondary School] / V. O. Sukhomlyns'kyi // Vybrani
tvory : u 5 t. [Selected Works : in 5 Volumes]. – K. : Rad. shk., 1977. – T. 4. – S. 351–352.
10. Kovalchuk H. P. Problema fizychnoho vykhovannia ta zmitsnennia zdoroviaa shkoliariv u tvorchii spadshchyni
V. O. Sukhomlyns'koho [The Problem of Physical Education and Strengthening of Schoolchildren's Health in the
Creative Heritage of V. O. Sukhomlynsky] / H. P. Kovalchuk // Pedahohichnyi dyskurs [Pedagogical Discourse]. –
2011. – № 10, S. 236–241.

Крук Н. З. Взгляды Василия Сухомлинского на физическое воспитание подрастающего поколения.
В статье сделан анализ педагогических взглядов и опыта выдающегося украинского педагога,
заслуженного учителя Украины, директора Павлышской средней школы Василия Александровича
Сухомлинского на предмет, содержание, формы и средства физического воспитания детей и
молодежи. Также выявлено отношение педагога-новатора относительно роли учителя в процессе
физического воспитания школьников.
Ключевые слова: гармоничное развитие, здоровье, физическая культура, физическое воспитание, спорт,
физические упражнения, военные упражнения, учитель.
Kruk M. Z. Vasyl Sukhomlynsky's Views on the Physical Education of the Younger Generation.
The article analyzes the pedagogical views and practical experience of the outstanding Ukrainian teacher, the
Honoured Teacher of Ukraine, the headmaster of the Pavlysh secondary school
Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky for the physical education of children and young people. Namely, the
subject and meaning of the educational work on physical education in Pavlysh Secondary School, were
determined the recommendations of V. O Sukhomlynsky’s forms and effective means of physical education of
students, Vasiliy Alexandrovich's attitude towards the role of the teacher in the process of physical education of
the younger generation was revealed.
In particular, according to V. Sukhomlynsky, the education of physical culture should be directed at caring for
health and preserving life as the highest value, while at the same time ensuring the harmony of physical
development and spiritual life, and multifaceted human activity. Consequently, the primary basis of all
educational work, the subject of special attention of the pedagogical team of the school should always be the
health of students.
Vasyl Sukhomlinsky considered physical education of the younger generation as an integral part of the
comprehensive harmonious development of the individual. Taking into account his own experience of monitoring
children, many years of pedagogical activity, a pedagogue-innovator convincingly proves interdependence,
mutual influence of physical health and spiritual life of the child, her spiritual world, intellectual development,
faith in her strength.
The Pavlysh Secondary School clearly outlined the main directions of educational work for the implementation
of the tasks of physical education and health promotion for schoolchildren: sanitary and hygienic requirements
to the external conditions of life, work and recreation of students; Peculiarities of the organization of the
physical labor of children as an important means of health promotion; Physical education at the lessons of
physical culture and in the process of extracurricular sports and mass work; Organization of active recreation
of students; System of conversations about a person and features of the human body; Optimal alternation of
mental and physical labor; Health-improving orientation system of physical education: lessons of physical
culture, morning exercise, physical exercises, dynamic breaks; Creation of a wide network of sports sections and
involvement of pupils in active participation in them; Sports games, competitions, sports events (track and field
athletics, gymnastics, swimming, horseback riding, skating and skiing, biking, winter entertainments, building of
a snow fortress, etc.); Affirming in the minds of students the need for careful and caring attitude to their health
and health of others.
Particular attention in the pedagogical heritage of Vasyl Sukhomlynsky was given to the qualities of the
teacher's personality. What should be the mentor of young people, how he should teach and educate, what are
the requirements of him in modern conditions, what features he should possess – on these issues,
V. Sukhomlynsky gave solid answers not only in the works, but also through the design and implementation of
the pedagogical ones Ideas, creative searches and unique approaches.
Key words: harmonious development, health, physical culture, physical education, sport, physical exercises,
military exercises, teacher.
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ВИХОВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ КАЗОК
В. СУХОМЛИНСЬКОГО
Стаття присвячена проблемі морального виховання, зокрема такому її аспекту, як толерантність.
Аналізується змістова наповнюваність означеної категорії, під якою розуміється властивість
особистості, що проявляється у здатності до поваги, розуміння, визнання та прийняття іншої людини,
у ціннісному ставленні до багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження людини і
способів прояву індивідуальності. Розкривається виховний потенціал казки у формуванні основ
світогляду та поведінки дитини. Аналізується зміст казок В. Сухомлинського з точки зору їх впливу на
формування ознак толерантної особистості.
Ключові слова: моральне виховання, толерантність, терпимість, повага прав іншого, визнання
суб’єктності іншого, казка.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Проблема морального виховання у сьогоденні стоїть особливо гостро,
оскільки розмаїття цінностей, часте переважання матеріального над духовним нівелюють неписані
закони моралі, підштовхуючи людей до асоціальних дій заради власної вигоди. Іноді нерозуміння
іншого, заперечення його прав на свободу, насаджування своєї позиції призводить до фатальних
наслідків, втягуючи у криваві війни держави, народи. Наразі виховання терпимої позиції до інакшості
оточуючих та поціновування життя і здоров’я як свого, так і будь-якого представника роду людського,
веде до збереження миру на Землі та рівноваги і спокою всередині власного ''Я''. Таким чином,
толерантність як особистісна риса набуває питомої ваги і стає бажаною для всіх.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Останнім часом дана проблема
розглядалась багатьма вченими. Зокрема, як основну цінність суспільства, толерантність розглядали
А. Асмолов, І. Бех, Є. Головаха, Є. Зєлєнов, І. Зязюн, В. Пухляк, Г. Солдатова, Л. Хоружа. Історичний
контекст розвитку проблеми толерантності відображено у працях вітчизняних і зарубіжних науковців
(П. Бейль, І. Вишенський, Ф.-М. Вольтер, К.-А. Гельвецій, І. Гізель, М. Грушевський, М. Драгоманов,
В. Липинський, Дж. Локк, Дж. Мілль, Ш.-Л де Монтеск'є, Т. Мор). Теоретико-методологічному
обґрунтуванню поняття ''толерантність'' присвячені дослідження філософів (Л. Буєва, О. Грива,
Ю. Іщенко, Є. Касьянова, М. Конш, О. Садохін, Л. Скворцов, В. Соловйов, А. Шопенгауер), політологів
та правознавців (М. Гаджимірзаєв, М. Гулієв, Є. Маркова, М. Монастирська, О. Стогова, Г. Олінченко,
В. Ханстантинов), етнополітологів та етнографів (К. Леві-Стросс, Г. Рамазан), соціологів (Є. Головаха,
Л. Дробіжева, Л. Завірюха, Р. Інглхарт, В. Лекторський, М. Шимановський), психологів (О. Асмолов,
І. Бех, Н. Буравльова, Г. Бюзелева, Г. Олпорт, Е. Фром, Г. Шелемова), педагогів (О. Безкоровайна,
Б. Гершунський, В. Глебкін, Є. Зеленов, Е. Музенітова, Є. Степанов).
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Попри значний інтерес науковців до
проблеми толерантності у наш час, їх увага не зосереджувалась на можливостях авторських казок
В. Сухомлинського як засобу формування толерантної особистості.
Формулювання завдань статті. Завданням нашої статті є аналіз доробку видатного вченого
В. Сухомлинського у вигляді казок з точки зору його використання – як засобу виховання
міжособистісної толерантності у дітей.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Спершу
з’ясуємо змістову наповнюваність категорії ''толерантність''. Складність цієї дефініції полягає в багатьох
відтінках її значення, які обумовлені національними особливостями різних народів, їх історичним
минулим. Історично поняття ''толерантність'' бере свій початок з епохи релігійних воєн і виражає
компроміс, на який повинні були піти католики та протестанти після того, як стало зрозуміло, що жодна
сторона не отримає остаточної повної перемоги. У вікіпедії толерантність (від лат. tolerantia – терпіння)
означається як ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий фактор в
результаті зниження чутливості до його впливу. Також відмічається, що на індивідуальному рівні – це
здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, особливості поведінки та способу
життя інших. Тут же зустрічаємо міркування, що терпимість до чужого способу життя, поведінки,
звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є
гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах.
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Толерантність віддзеркалює інтуїтивне сприйняття єдності людства, взаємозалежності всіх від
кожного і навпаки, і складається з поваги прав іншого, в тому числі права бути іншим, а також в
утриманні від скоєння шкоди, оскільки шкода, що завдається іншому, є шкодою для всіх і для самого
себе (ця ідея яскраво змальована у давньоассірійській легенді ''Ассірійський цар Асархадон''). В ідеалі,
толерантність захищає свободу кожного, забезпечуючи право діяти в межах не забороненого, водночас
позначаючи межі, за якими починається свобода інших. В основі толерантного ставлення лежить
визнання суб’єктності іншого, свободи вибору та права на реалізацію власних інтересів.
Отже, толерантність передбачає повагу і визнання рівності, відмову від домінування та насилля,
визнання багатогранності людської культури, норм, вірувань; відмову від зведення цього розмаїття до
однаковості чи переваги якоїсь однієї точки зору. Кожна особистість має право на свою думку, свої
цінності, свої інтереси, які повинна відстоювати і захищати, але при цьому з повагою ставитись до
позицій та цінностей інших. Резюмуючи різні підходи до визначення суті категорії ''толерантність'',
означаємо її як властивість особистості, що проявляється в здатності до поваги, розуміння, визнання та
прийняття іншої людини, її позиції щодо соціальних, політичних, релігійних тощо поглядів, у ціннісному
ставленні до багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження людини і способів прояву
індивідуальності.
Виховуючи толерантність у підростаючого покоління, доречно звернутись до такого могутнього
засобу, як казка. Загалом вона має величезний виховний потенціал, є гарним помічником у формуванні
основ спілкування і поведінки. Казка розвиває дитячу особистість, особливо мовлення та уяву, знімає
страхи і тривоги. Вона ненав’язливо і доступно розкриває перед малечею мораль нашого суспільства,
вводить у світ взаємин і ставлень до однолітків, до молодших та старших людей, формує систему
цінностей. З казкових героїв діти беруть приклад, їх хочуть наслідувати, обирають ідеалом, на який
прагнуть бути схожим. Казка дітям набагато цікавіша і дієвіша за нудні промови і повчання дорослих.
Безсумнівна користь від казки і в позитивних емоціях малюка, який її слухає. Казка часто стає реальним
сценарієм у житті людини, і не тільки в дитячі роки, а і у дорослому житті. Під її впливом формуються
лінії поведінки в реальному світі.
В. О. Сухомлинський був серед дітей щодня. Він жив їх життям, переживав разом з ними приємні і
болісні моменти їх долі, бачив жагу знань в очах, будив допитливість, підштовхував до мрій. Добре
вивчивши дитячу душу, педагог знав, чим зацікавити, як пояснити, як навчити правильно себе поводити.
Наймогутнішим засобом вважав казку, писав їх сам, стимулював до написання учнів, вимагав і від свого
педагогічного колективу творчого казкоскладання.
Матеріалом для казки виступала навколишня дійсність. Гостра спостережливість педагога і уміння
помічати дрібнички давали поштовх творчому початку нових і нових казок. Кожна з них розширювала
світогляд дітей, вчила добру і милосердю, викликала особливе, уважне ставлення до природи, жагу до
знань, змушувала замислитись. Моральність педагога через казку передавалась і дітям. Ненав’язливо, у
цікавій формі формувався моральний світогляд і ціннісна сфера малюків.
Потенціал дитячої казки, написаної В. О. Сухомлинським, використовується вихователями,
вчителями у сьогоденні. Надзвичайно багатий матеріал можна знайти і щодо формування засад
міжособистісної толерантності у дітей. Проаналізуємо деякі казки великого педагога. ''Добре слово''
розкриває могутність і чарівну силу слова. Смачні наїдки і гостинці, вітаміни і корисні продукти, які
приносили хворій дівчинці родичі, не допомагали. А лагідне слово зробило диво, змусило хворобу
відступити, підняло її на ноги. Немає нічого, щоб коштувало так дешево і цінувалось так дорого, як
добре слово. ''Соловей і Жук'' демонструє рівноцінність і право на життя усього живого на Землі.
Відповідно і навчає дітей ставитись уважно і шанобливо до іншого. Соловей, який вважав себе кращим
за Жука, а свій спів чарівним, нетерпляче поставився до гудіння жука. А Жук дав йому мудру відповідь
про свою необхідність. Звернулись до дівчинки, яка підтвердила особливість і самоцінність кожного з
них. Казка навчає терпляче і з розумінням сприймати іншого, проявляючи повагу і визнаючи його право
на життя.
Казка ''Дідусь і смерть'' навчає дітей чинити добро для людей, залишати по собі добрі справи. Смерть
(як уособлення зла), яка прийшла за Дідусем, подарувала йому три дні життя, які він попросив. Та й
цікаво їй стало, що ж за ці дні зробить Дідусь. А він почав садити дерева, щоб людям добро зробити.
Злякалась того Смерть та й втекла від Дідуся. Отже, доля повертається до тих, хто робить гарні справи не
задля своєї вигоди чи очікуючи винагороди, а безкорисно. Добро і толерантність – як два боки однієї
медалі.
Глибока думка потреби Людини в іншому закладена у казці ''Дівчинка і Ромашка''. Ромашка була
обдурена каменем, який їй пообіцяв захист від вітру, дощу, спеки і холоду, коли вона була маленьким
насіннячком і шукала тепле місце. Але як тільки з’явилось у Квітки власне бажання і потреба побачити
сонечко, камінь її майже розчавив. Бажання бачити тільки себе і володарювати над Ромашкою ледь не
знищило квітку. Врятувала Дівчинка. І Ромашка попросилася належати їй. Сама по собі квітка бути не
могла. Вона наводила Дівчинці приклади того, що кожна квітка комусь належить. Наодинці вона б
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померла від туги. Так і в людей: життя приносить насолоду, якщо живеш задля когось, а не тільки для
себе. Весело і щасливо тоді, коли поруч з тобою той, хто бажає тобі добра, намагається зробити для тебе
приємність, потурбуватися. Тоді і віддати хочеться сторицею. Але так чинити може тільки той, хто
поважає іншого, не ставить себе на вищий щабель, а зважає на потреби і почуття тих, хто поруч.
Байдужість засуджується у казці ''Байдужий пеньок''. Головний герой – пеньок – був старим, мохом
обрісшим, тільки грівся собі на сонечку, очі замруживши. Ніщо його вже не хвилювало, не засмучувало і
не робило радісним. Пропозицію дружити Пеньок прийняв і від Їжака, і від Гадюки. А коли вони
зчепились між собою, то Пеньок не втрутився, не допоміг. І навіть дізнавшись про наслідки сутички
(загибель Гадюки, з якою погодився дружити), ніяк не відреагував, закрив очі та й далі грівся на сонечку.
Байдужий не може бути товаришем. Тільки той, в кого багата палітра почуттів, може забути про себе
заради іншого, простягнути руку помочі, розрадити і пожаліти.
Зворушує душу казка ''А серце тобі нічого не наказало?'' У Андрійка в сім’ї сталась біда: татко
занедужав, та поклали його до лікарні. Материні заплакані очі ніяк не здивували сина. Вона, бачачи
нечутливість Андрійка, сказала йому про горе. А Андрійко у відповідь не висловив ні хвилювання за
батька, ні занепокоєння, ні співчуття. Він турбувався про свій завтрашній похід до лісу з класом. Боляче
матері було дивитись на черствість сина. Якщо вже рідний батько байдужий своєму синові, то що казати
і про інших. Не виросте з такого хлопчика гарної Людини. Не зможе він побачити нікого, крім себе. А
такі люди нікому не милі.
Протилежні Андрійкові постаті змальовані у казці ''Бабусин борщ''. Дві онучки приїхали до
старенької бабусі на гостини. Радо вона частувала їх городиною. Та дівчаткам хотілося спробувати
бабусиного борщу. Бабуся швиденько взялась за справу, наварила смачного борщику, та тільки біда зі
старістю прийшла: забувати стала, то й посолила двічі. Та ще й на стіл солонку поставила, попередивши
дівчаток, що не пам’ятає, чи посолила страву. Дівчата радо взялись за борщ, а він солоний-пресолоний.
Та ображати бабусю, яка для них так старалась, не хотіли. Тому й вигляду не подали. Все з’їли й
похвалили. Дівчата поціновували старання бабусі, її бажання їм догодити, і з розумінням поставились до
її віку та забудькуватості. Не образили бабусю люблячі онучки. Ця ж ідея покладена педагогом і у казку
''Чому мама так хвалить''. Тільки у ній уже, навпаки, зображене толерантне і любляче ставлення матусі
до своєї донечки, яка хотіла порадувати свою неньку, що прийде з роботи стомлена і голодна, а тому
наварила борщу, хоч мама про це і не просила. Та тільки біда – борщ у маленької шестирічної Людмили
вийшов несмачний. Спробувала його дівчинка і засмутилась. А мама прийшла з роботи, з’їла всю тарілку
і так хвалила донечку! Іноді потрібно оцінювати не результат, а мотив, який підштовхнув дитину до
діяльності. І заохочувати добрі наміри та вчинки.
Про силу усмішки розповідає однойменна казка. Іноді і слів не потрібно, досить лише погляду та
виразу обличчя, щоб вплинути на настрій іншого, його стан і почуття. Дівчинка йшла полем у погожий
день. Їй все подобалось, і все звеселяло. Та раптом побачила похмурого і злого дідуся, який ішов
назустріч. Спробувала його ''заразити'' своєю посмішкою, але невдало. І наповнилося дитяче серце
страхом та сумом, і все навкруги здалося сірим, безбарвним. Врятувала від цього стану старенька бабуся,
яка трапилася на шляху. Боязко подивилася на неї життєрадісна дівчинка, і побачила жаданий лагідний
погляд і усмішку. Так легко подарувати радість ближньому, і нічого це не варто. Застерігає казка від
нав’язування своїх поганих почуттів, настрою комусь. Думай про оточуючих – посміхайся.
Навчає толерантному ставленню казка ''Горбатенька дівчинка''. До класу директор привів нову
ученицю. Була вона калікою. Діти бувають часто жорстокими. Тому застиг учитель перед учнями,
благаючи їх лише очима не виявити до горбатенької дівчинки чи то подиву, чи то насмішки. Та клас
витримав екзамен на гідність. Привітне ставлення і лише цікавість як до нової учениці прокотилися
класом. Усі люди різні. І ставитись до іншого з розумінням, на рівних, без образ за його особливість чи
відмінність навчити буває нелегко.
Вчить ставитися по-доброму до людей з особливими потребами і казка ''Як Сергійко навчився
жаліти''. Хлопчик грався біля ставка і зустрів там сліпу дівчинку, яка слухала шум хвильок. Сергійка так
здивувало нещастя дівчинки, що він весь день про це думав. А вночі прокинувся від вітру і дощу, який
стукав у шибки. Було темно і страшно. І знову хлопчик подумав про сліпу дівчинку, адже живе вона у
суцільній темряві постійно. Як же їй має бути страшно. Так шкода стало дівчинку! Серце хлопчика
стискав жаль. І подумав Сергійко, що завтра знову піде до ставка, щоб побачитись з дівчинкою, тільки
вже не буде дивуватись, а пожаліє її.
Казка ''Розділена радість'' виховує у дітей уміння увійти у світ почуттів іншого, його переживань і
психічних станів. У Катрусі сталась велика радість: її татко після трьох операцій і року хвороби нарешті
видужав. І понесла дівчинка своє щастя до друзів, подружок. Але ніхто з них не зміг зрозуміти
Катрусиного захвату, ніхто не хотів розділити з нею щастя. І весела посмішка змінилася сльозами
розчарування. І лише однокласник Костя нарешті зумів порадіти разом із дівчинкою. Його душа
виявилась спроможною зрозуміти і розділити щастя Катрусі. І знову засяяли очі дівчинки, і радість
теплом розлилась по всьому тілу.
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Ряд казок В. О. Сухомлинський присвятив повчанню дітей правильно ставитись до членів своєї
родини. ''Образливе слово'' розповідає про хлопчика, який згарячу сказав своїй матусі погане слово. І
мучила його совість за той вчинок. Виріс хлопчик. Та й настав час йому їхати в далекі краї. Просить син
вибачення у матері за те слово. Материнська душа любляча прощає все, але сльози давньої образи і
душевного болю покотилися по щоках матері. Не може забути мама тих слів. Душевний біль іноді гірше
фізичного.
Пробуджує тепло в душі казка ''Найгарніша мама''. Немає нікого милішого і красивішого ні в людини,
ні у тварини від рідної неньки. Випало маленьке совеня з гнізда та й не мого віднайти свого гніздечка.
Зібрались пташки біля нього і стали розпитувати. А совеня й відповідає, що його мама – найгарніша,
схожа на нього. Стали пташки сміятись і глузувати. А совеня захищає свою матусю, відстоює думку, що
вона – найкраща. На той крик прилетіла сова і побачила своє дитинча. Взяла його за лапку та й повела
додому. А совеня уважно дивилося на маму і знало, що вона – найгарніша.
А казка ''Іменинний обід'' наскрізь просякнута ідеєю виховання толерантного ставлення у дітей до
старшого покоління. Дівчинка Ніна засоромилася своєї бабусі, у якої руки тремтіли, і на свій День
народження попросила, щоб мама не садила бабусю за стіл, адже прийдуть подруги і побачать тремтячі
руки бабусі. Мама вчинила мудро: вона зняла білу святкову скатертину і сказала, що святкового обіду не
буде, тому що бабуся захворіла. Так з дитячих років закладається повага і терпимість до старості, адже
це неодмінно чекає на кожного, якщо пощастить дожити. Старість не повинна викликати сорому. Матуся
побажала доньці бути справжньою людиною!
Продовжує ідею поважного ставлення до старості казка ''Комірчина для дідуся''. Не по-людськи повів
себе тато Юрка, вирішивши старенького хворого дідуся переселити з хати в комірчину. І незіпсована
душа маленького хлопчика відгукнулась на таку несправедливість. Пішов копати він землянку на
майбутнє для своїх батьків, провівши паралель: як батьки ставляться до своїх батьків, так і їх діти в
майбутньому вчинять із ними.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Таким чином, казка в руках умілого
педагога може направити на правильний шлях дитячу душу, свідомість, визначити її ставлення до
оточуючих, виховати толерантною, дбайливою і чуйною. Результатом виховання дітей засобом казки є
такі цінні особистісні якості, як повага до іншого, вміння зважати на його думку, доброта, емпатійність,
бажання допомогти іншому. Подальші напрямки дослідження з даної проблематики вбачаємо у розкритті
інструментарію роботи вихователя з прищеплення міжособистісної толерантності дітям; наступності з
формування толерантної особистості дошкільника та молодшого школяра; спільної роботи педагога з
батьками з навчання толерантному ставленню дитини до ближнього.
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Максимова Е. А. Воспитание межличностной толерантности у детей средствами сказок
В. Сухомлинского.
Статья посвящена проблеме нравственного воспитания, в частности такому ее аспекту, как
толерантность. Анализируется содержательная наполняемость обозначенной категории, под которой
понимается свойство личности, проявляющееся в способности к уважению, пониманию, признанию и
принятию другого человека, в ценностном отношении к богатому многообразию культур нашего мира,
форм самовыражения человека и способов проявления индивидуальности. Раскрывается
воспитательный потенциал сказки в формировании основ мировоззрения и поведения ребенка.
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Анализируется содержание сказок В. Сухомлинского с точки зрения их влияния на формирование
признаков толерантной личности.
Ключевые слова: нравственное воспитание, толерантность, терпимость, уважение прав другого,
признание субъектности другого, сказка.
Maksymova O. O. Children’s Education of Interpersonal Tolerance by V. Sukhomlynsky’s Tales.
Research deals with finding the best ways to form a tolerant child. The author's tale of V. Sukhomlynsky is
analysed from this point of view; especially its potential for moral education in general and tolerance as its
aspect in particular. Scientific methods of analysis, synthesis, comparison, abstraction were used to select
stories, the material of which is appropriate to form tolerance as a personal quality of kids. Speaking about
tolerance we mean individual quality, which is shown in the ability to respect, understand, and accept the
thoughts and ideas of the other person in social, political, religious spheres; in his tolerant attitude to the rich
cultural diversity of our world, forms of self-expression and ways of manifestation of personality.
Unobtrusively a tale creates moral outlook and value sphere of babies. An extremely rich material can be found
about forming the foundations of interpersonal tolerance in children. Thus, V. Sukhomlynsky’s fairy tale "Good
Word" discovers the might and the magic power of words. The tale "Grandpa and Death" teaches children to do
good for people to leave a good memory helping everybody. A deep thought that human needs each other is
shown in the tale "The Girl and а Daisy." Indifference is condemned in the tales "Indifferent stump" and "Has
your heart ordered you nothing?". Tales ''Mother’s soup'' and ''Why mother praises so much'' teach to value not
only results of the work, but also attached diligence, motivation, desire to please somebody , the ability to
understand the age difference of people. The tale "A Humpback girl'' educates a tolerant attitude in humans, an
ability to understand, to be equal, and not to hurt anybody for his difference. A Fairy tale "As Sergei learnt to
regret" teaches to treat people with disabilities very kindly.
A fairy tale has a huge educational potential. It broadens the outlook of children, teaches kindness and mercy, a
special and careful attention to nature, thirst for knowledge, makes people think.
Key words: moral education, tolerance, respect for the rights of the others, the recognition of subjectivity of
others, tale.
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ПОГЛЯДИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА
На основі аналізу творчого доробку В. Сухомлинського з’ясовано підходи вченого до вирішення проблем
організації професійно-педагогічної діяльності та самоорганізації педагога. У своїх працях учений
розв’язує такі проблеми: як запобігти виснаженню, де брати час, як розумно спланувати відпочинок, як
раціонально організувати працю учнів і т. п. В. Сухомлинський розкриває специфіку педагогічної
діяльності та наголошує на важливості таких процесів і характеристик: самопізнання, рефлексія,
самоконтроль, саморегулювання, уміння володіти собою, здатність керувати ситуацією. Учений
визначив і змістовно обґрунтував складові самоорганізації педагога: аналіз, планування діяльності та її
результатів, прогнозування ситуації, варіативність власної поведінки та ін. Педагог дає поради щодо
раціонального розподілу часу та організації праці, визначає доцільність планування і характеризує його
види.
Ключові слова: В. Сухомлинський, самоорганізація, організація педагогічної праці, планування,
раціональний розподіл часу і діяльності, самоосвіта, самовиховання.
Постановка проблеми. Взірцем високоорганізованої особистості був видатний педагог, митець
педагогічної справи Василь Олександрович Сухомлинський. Його творчий спадок – це результат
надзвичайної працьовитості, ретельної відданості педагогічній праці, виваженості та поміркованості дій,
раціональності та організованості в плануванні професійної діяльності.
Аналіз основних досліджень. У педагогічних творах ''Сто порад учителю'', ''Розмова з молодим
директором школи'', ''Листи до сина'', ''Павлиська середня школа'', статті ''Бачити себе'' В. Сухомлинський
розкриває важливі аспекти педагогічної діяльності, характеризує її специфіку й у цьому зв’язку
наголошує на важливості збереження професійного здоров’я педагога, розкриває значущість таких
складових самоорганізації педагога у професійній діяльності, як самоаналіз, самоконтроль,
саморегуляція, та доцільного використання таких засобів, як щоденне планування діяльності, складання
планів самоосвіти, раціональний розподіл робочого та вільного часу, дозування розумової праці з
іншими видами діяльності тощо.
Метою статті є аналіз поглядів В. Сухомлинського щодо організації педагогічної праці та розкриття
ним важливих аспектів особистісної самоорганізації педагога.
Виклад основного матеріалу. Основою самоорганізації праці педагога В. Сухомлинський вважає
стиль, характер педагогічної праці. Його книги ''Сто порад учителеві'', ''Розмова з молодим директором
школи'' – це своєрідні порадники із самоорганізації особистості педагога та організації ним професійної
діяльності. Проблеми, які видатний педагог чітко й дохідливо розв’язує у своєму творі, – як запобігти
виснаженню, де брати час, як розумно спланувати відпочинок, як раціонально організувати працю учнів і
т. п.
Найперше В. Сухомлинський підкреслює специфіку педагогічної діяльності, яка вимагає високих
інтелектуальних та емоційних затрат. Робота вчителя – це ''робота серця й нервів'', ''щоденна і погодинна
витрата величезних душевних сил'' [1: 426]. Попри те, професійна діяльність педагога – ''це повсякчасна
зміна ситуацій, що викликає то посилене збудження, то гальмування. Тому, як зазначає педагог, уміння
володіти собою, тримати себе в руках – одне з найбільш необхідних умінь, від якого залежать і успіх
діяльності педагога, і його здоров’я.
Уміння володіти собою та здатність керувати ситуацією ґрунтується на систематичному
застосуванні рефлексії та самоконтролі, саморегуляції емоційних станів. При цьому, щоб гальмування
емоційних почувань, самопримушування не призвели до негативних наслідків, В. Сухомлинський
рекомендує такі засоби протидії виснаженню та збереження професійного здоров’я [1: 426–427]:
- знання особливостей своєї нервової системи і серця;
- володіння емоціями: не викликати в собі збудження, не нагнітати його, давати йому розрядку.
Найбільш радикальними засобами для розрядки емоцій вважає переключення власної енергії, як і усього
колективу, на справу, яка вимагає духовної єдності, колективної творчості, трудової зосередженості,
взаємного обміну інтелектуальними цінностями;
- перетворення неприємного, дратуючого у смішну, комічну ситуацію;
- застосування гумору для зняття напруження;
- вияв оптимізму і дієвої доброзичливості.
© Мирончук Н. М., 2017
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Головним у самовихованні В. Сухомлинський визначає вольовий аспект: уміти ставити мету й
досягати її. Разом із тим, вважає, що воля є результатом самовиховання особистості. Самовиховання
починається із самопізнання – намагання побачити себе ніби збоку, в світлі ідеального,
героїчного [2: 610]. Розкриваючи сутність самовиховання та пояснюючи, яких сфер воно стосується, –
розумової праці чи характеру, В. Сухомлинський у статті ''Бачити себе'' [3: 489–495] наголошує на
значенні волі та виховання вольового духу, що полягає в умінні володіти собою, ''у напрузі вольових сил,
у подоланні труднощів, у тому, що людина примушує себе робити те, що є складнішим'' [3: 490].
Розглядаючи ідею саморозвитку особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського, В. Лозова
та Г. Троцко [6: 434] зазначають, що механізми волі педагог поєднував із цілями та мотивами діяльності
суб’єкта, оскільки вольові зусилля людини спрямовані на подолання суперечностей, сумнівів при виборі
рішення щодо дій у різних ситуаціях. Це сприяє формуванню таких особистісних якостей, як
цілеспрямованість,
рішучість,
самостійність,
ініціативність,
наполегливість,
витримка,
дисциплінованість, мужність.
Вольовий аспект є основою самовиховання особистості. На переконання педагога, предметом
самовиховання мають стати дотримання режиму дня, заняття фізичними вправами, усвідомлення
важливості поняття ''треба'', чергування періодів розумової та фізичної праці та ін.
Не менш значущим у збереженні здоров’я педагог вважає розумну організацію роботи та відпочинку.
На його думку, правильно організований відпочинок розвиває й зміцнює компенсаторні здібності
нервової системи, сприяє виробленню витримки, урівноваженості, уміння підпорядковувати емоційні
поривання контролю розуму [1: 428]. Джерело повноцінної розумової праці полягає не в темпі й
напруженості розумових зусиль, а в правильній, продуманій організації розумової діяльності. Крім того,
дотримання культури розумової праці впливає на красу і здоров’я людини.
В. Сухомлинський зазначав, що творча праця неможлива, якщо педагог ''до кінця навчального року
відчув розумове перенапруження''. Основою повноти духовного життя педагога та запобігання втомі є
''відпочинок, можливість почитати, попоратися в саду, піти в ліс'' [4: 479]. Ідеться про чергування
розумової праці з іншими видами діяльності. Такий підхід до організації власної праці, на переконання
вченого, навіть після довгих років педагогічної праці повинен давати можливість педагогам бути
енергійними, діяльними ''творцями нових духовних цінностей''.
В. Сухомлинський виступає проти відпочинку як неробства. Натомість пропонує такий підхід до
організації вільного часу: ''відпочинок ми вбачаємо в розумному чергуванні видів діяльності, в праці, що
задовольняє естетичні потреби, у творчій, активній насолоді красою природи'' [4: 142].
Учений рекомендує розподіляти вільний час для задоволення інтелектуальних потреб, для духовного
розвитку, особливо для творчої праці, для реалізації своїх інтересів, власних захоплень: читання, справи
за інтересами, поїздки, екскурсії з метою поповнення своїх знань [5: 77–78]. Як відпочинок, він пропонує
працю на свіжому повітрі, читання художньої літератури, щоб години, вільні від розумової й фізичної
праці, ''були сповнені живої, хвилюючої думки, глибоких моральних, інтелектуальних та естетичних
почуттів'' [4: 144]. Частину вільного часу слід виділити для самостійного читання книги, яку педагог
називає ''джерелом культури'' [4: 468].
У Павлиській середній школі існувало таке правило: лише не більше як два дні у тиждень учитель
мав бути зайнятий на теоретичному семінарі, методичному об’єднанні або педагогічній раді, усі інші дні
були призначені для самостійної роботи, відпочинку чи духовного спілкування.
Учений стверджує, щоб бути досвідченим педагогом, варто не зупинятися на досягнутому, натомість
рухатися вперед, жити творчим життям. Засобом удосконалення педагогічної діяльності вчений вважає
читання, яке має стати для педагога ''духовною потребою''. Відтак у педагога повинні бути і власна
бібліотека, і час для читання. ''Час – це духовне багатство вчителя, його треба берегти, вміло
організовуючи навчально-виховний процес'' [4: 74].
В. Сухомлинський наполягає на силі знань, яка формується самоосвітою – ''постійним
удосконаленням власних педагогічних знань'' [3: 409–410]. У ''Листах до сина'' він закликає юнака
студіювати науку, яку він обрав як своє покликання. ''Студент повинен глибоко осмислювати,
трансформувати факти і висновки у своїй свідомості й тільки після осмислювання занотовувати їх у
робочий зошит. ... Чим далі ти будеш заглиблюватися думками в предмет, який ти вважаєш своїм
покликанням, тим більшою мірою він ставатиме твоїм покликанням'' [2: 600]. При цьому, передбачаючи
незмінне оновлення знань, він закликає: ''Накреслюй собі план самоосвіти на все життя, адже через 10-15
років після закінчення вузу добру половину наукових знань становитиме зовсім нове – те, що ти не
вивчав'' [2: 609–610].
В. Сухомлинський вважає важливим у роботі педагога (''Павлиська середня школа'', ''Розмова з
молодим директором школи'') планування, розподіл роботи, розумне делегування завдань,
систематичний аналіз результатів роботи, визначення пріоритетів у виконанні завдань та інше.
Навчаючи педагогів основ самоорганізації праці, він наголошує на важливості гармонійного поєднання
двох функцій педагогічної діяльності: вмінні думати про різні речі й аналізувати складний процес
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навчання [4: 418–419]. Тобто важливою здібністю педагога учений визначає вміння одночасно думати
про теоретичний матеріал, який він викладає, й спостерігати за розумовою працею учнів, бачити,
аналізувати їх увагу та інтерес, вольові зусилля, ставлення до інтелектуальної праці й до педагога. Відтак
педагог повинен бути готовий і думати, й аналізувати, й щомиті змінити визначений план заняття. У
цьому ми вбачаємо високий рівень самоорганізаційної культури педагога.
Розглядаючи питання організації педагогічної праці, В. Сухомлинський висловлює думки щодо видів
документації, які необхідно чи непотрібно вести педагогові. Учений виступає проти надмірної писанини
й визначає як обов’язковий вид документації написання планів. Він дає поради щодо створення різних
видів планів – перспективного, тематичного, поурочного, плану виховної роботи. Радить обов’язково
складати перспективний план, на його думку, – дуже важливий орієнтир, за яким педагог щороку,
''читаючи й продумуючи програму, немов перевіряє сам себе – що вже зроблено і що потрібно зробити''
[1: 527]. Цікавою при цьому є його заувага щодо підходу до планування – він вважає, що це має бути
''цікава творчість'', ''необхідний інструмент творчої праці'' [4: 468].
Доцільним засобом організації при цьому професійної діяльності педагога В. Сухомлинський
визначає педагогічний щоденник, який, на його погляд, є ''джерело роздумів, творчості'', ''допомагає
зосередити думку'', ''спрямувати розумові зусилля'', ''вчить думати'' [1: 529–528]. При цьому щоденників
може бути декілька, і ведення кожного може мати свою мету: спостереження за учнями, аналіз власної
діяльності, цікавий досвід, висновки тощо. Таким чином, щоденник допомагає організувати роботу
вчителя й дійти важливих висновків.
На переконання вченого, щоденне читання, вибірковість у справах, уміння встановлювати пріоритети,
ведення конспектів та щоденників тощо створює резерв часу й сприяє збереженню здоров’я педагога. У
пораді ''Як виховувати самодисципліну в розумовій праці'' [1: 615–618] та ''Листах до сина'' [2: 648–652]
віднаходимо рекомендації щодо розподілу часу та розумної організації праці:
- важливо змусити себе читати щодня і не відкладати цієї роботи на завтра, оскільки, як зазначає
педагог, ''те, що упустив сьогодні, ніколи не компенсуєш завтра'' [1: 615; 2: 649];
- раціональне конспектування прочитаного чи почутого під час лекції ''вчить мислити й перевіряти
самого себе'', запобігає цілодобовому сидінню над конспектом;
- розподіл і планування розумової праці та відпочинку є внутрішнім стимулом, ''задає тон усьому
робочому дню'' (використання півтори ранкових години для найскладнішої розумової праці);
- система розумової праці має базуватися на розумінні ''співвідношення головного і другорядного'':
головним потрібно займатися щодня;
- потрібно виробляти уміння створювати собі внутрішні стимули: ''умій зосередитися на тонкощах
теорії ... такою мірою, щоб треба поступово перетворювалося на хочу'';
- варто окреслювати коло читання, виключати з нього те, що порушить режим праці;
- потрібно застосовувати вибірковість у обранні справ;
- не витрачати часу на дрібниці (''пусте базікання'', ''пусте проводження часу'', ''просиджування без
діла''), розмову з товаришами потрібно ''зробити джерелом свого духовного збагачення'';
- практикувати використання чіткої системи записів (ведення записних книжок) для полегшення
розумової праці й створення резерву часу;
- обирати раціональні способи діяльності для кожної роботи, уникати трафарету та шаблону;
- слід зважено обирати місця для здійснення розумової праці: вона має бути зосередженою;
- не відкладати на завтра роботу, яку слід виконати сьогодні;
- не припиняти щоденної розумової праці, яка є джерелом збагачення інтелектуальними цінностями і
одним із джерел часу.
Варто зазначити, що у Павлиській середній школі в організації роботи педагога важливим також було
питання просторової організації: розподіл місць для різного роду зон та куточків: наприклад, існувала
зона відпочинку в учительській, де було багато рослин, акваріум, столик із журналами та настільною
грою, м’які стільці; було створено тихий куточок, де можна було поміркувати чи просто посидіти;
існував куточок для дівчат, у якому зосереджувалася інформація тематичного спрямування тощо.
До режиму роботи школи було включено також правило із підтримання чистоти: кілька разів мити
своє взуття у спеціально призначених для цього місцях, щоб до школи не нести бруду. Контроль чистоти
взуття здійснювали чергові з допомогою білої полотняної тканини, на яку ставав кожен, хто заходив до
школи. Якщо вона забруднювалася, процедуру миття взуття слід було повторити, а також випрати
тканину. У такий спосіб заощаджувався час прибиральниць, а учнів привчали до чистоти.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, В. Сухомлинський, будучи
високоорганізованою особистістю, мудрим і виваженим прогностиком, далекоглядним педагогом,
визначив і змістовно обґрунтував складові самоорганізації: аналіз, планування діяльності та її
результатів, прогнозування ситуації (поведінки учнів), варіативність власної поведінки залежно від
обставин та ін. Попри те, він подає рекомендації та вчить прийомам раціональної організації власної
особистості та професійної діяльності, наголошує на важливості творчого зростання особистості
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педагога. Разом із тим, чітка організація простежується і в роботі очолюваної ним школи та колективу
(питання режиму, просторової організації, розподілу праці та ін.). Відтак, питання самоорганізації
особистості у педагогічній діяльності потребують подальшого розгляду і в баченні видатного педагога, й
у розумінні сучасних дослідників.
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Мирончук Н. Н. Взгляды В. Сухомлинского на организацию профессионально-педагогической
деятельности и личностной самоорганизации педагога.
На основе анализа творчества В. Сухомлинского определены подходы ученого к решению проблем
организации профессионально-педагогической деятельности и самоорганизации педагога. В своих
трудах ученый решает такие проблемы: как избежать истощения, где брать время, как правильно
спланировать отдых, как рационально организовать труд учеников и т.п. В. Сухомлинский раскрывает
специфику педагогической деятельности и акцентирует внимание на важности таких процессов и
характеристик: самопознание, рефлексия, самоконтроль, саморегулирование, умение владеть собой,
способность руководить ситуацией. Ученый определил и содержательно обосновал составные
самоорганизации педагога: анализ, планирование деятельности и ее результатов, прогнозирование
ситуации, вариативность своего поведения и др. Педагог дает советы касательно рационального
распределения времени и организации труда, определяет целесообразность планирования и
характеризирует его виды.
Ключевые слова: В. Сухомлинский, самоорганизация, организация педагогического труда, планирование,
рациональное распределение времени и деятельности, самообразование, самовоспитание.
Myronchuk N. M. V. Sukhomlynsky's Views on the Organization of Professional and Pedagogical Activities
and Personal Teacher’s Self-Organization.
The objective of this paper is the analysis of V. Sukhomlynsky's works. V. Sukhomlynsky's pedagogical heritage
is the result of his perseverance and highly organized work. Books "One Hundred Advice to a Teacher",
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"Conversation with a Young Director of School" are original advisers for self-organizing the teacher and
organizing pedagogical activities. The scientist solves the following problems in his writings: how to prevent
exhaustion, where to take time, how to plan rest, how to efficiently organize the work of students, etc.
The article analyses V. Sukhomlynsky's views on the personal self-organization of a teacher, the organization of
pedagogical activity, and means of effective self-organization. According to V. Sukhomlynsky, important
characteristics of teacher's pedagogical activity are self-knowledge, reflection, self-control, self-regulation,
ability to manage the situation. The scientist defines the components of self-organization: analysis, planning of
activity and its results, forecasting of the situation, variation of own behaviour, etc. He identifies the following
means of creating a time reserve: daily reading, selectivity in affairs, keeping notes and diaries, work schedule,
rational distribution of work and free time, self-education plans, systematic analysis, intelligent delegation of
tasks, etc.
The scientist gives advice for rational distribution the time and organization the work, determines the expediency
of planning and characterizes its types. He proposes to make various notes in a pedagogical diary: to record the
results of observation for students, to describe interesting experience, to analyze their own activities. He
considers that daily reading is an important mean of self-improvement and a source of time. The scientist
recommends distributing free time for intellectual needs, for creative work, for realization their own interests,
their own hobbies.
Key words: V. Sukhomlynsky, self-organization, organization of pedagogical work, planning, rational
distribution of time and activity, self-education.
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ФОРУМ-ТЕАТР ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ "ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ": ДО ПИТАННЯ
ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ
Стаття присвячена деяким питанням виховання підлітків уразливих категорій у загальноосвітньому
навчальному закладі. Автор розкриває переваги методики "Філософія для дітей", зокрема, такої форми
її реалізації як шкільний театр. В центрі уваги дослідника особливості форум-театру як інтерактивної
форми навчання й виховання учнів та його ефективність в роботі з підлітками уразливих категорій.
Ключові слова: уразливість, шкільний театр, креативне мислення, критичне мислення, піклувальне
мислення.
Постановка проблеми. На сьогодні в Україні одна з найгостріших проблем – уразливість сучасної
дитини, підлітка зокрема. Все більше осіб у віці 11–15 років починають практикувати ризиковану
поведінку, зростає кількість правопорушень неповнолітніх, а також проявів агресії і насильства у
навчально-виховному середовищі. Переважна більшість сучасних підлітків уразливих категорій, що
схильні до ризикованих способів міжособистісних та групових взаємодій, беруть на себе роль пасивного
слухача, а не активного партнера по спілкуванню, відрізняються нетерпимістю, упередженістю,
байдужою громадською позицією, проявами асоціальної поведінки та формальним мисленням. Однак ще
видатний педагог В. Сухомлинський наголошував, що "за своєю природою діти не можуть бути
"важкими", "поганими", а стають такими лише через помилки у вихованні та умови, в яких вони
перебувають" [1: 149]. Саме тому в роботі із зазначеними категоріями підлітків перевага має надаватися
таким виховним заходам, які спрямовані на розвиток креативності, відповідальності, альтруїстичності,
культури мовлення і комунікаційних навичок, а також на активне свідоме самовиховання учнів,
залучення ними сили волі для подолання властивих цьому віку проблем особистісного й
міжособистісного характеру (не сформованість внутрішньої позиції, відсутність комунікативної
компетентності, комплекс неповноцінності й ін.) та формування імунітету до шкідливих впливів
соціального оточення.
Відтак необхідним є створення позитивного емоційного клімату школи, активізація творчого потенціалу
учнів, розвиток їх загальної культури та особистості в цілому. Досягненню цих завдань найбільше сприяє
залучення вихованців до творчої, зокрема, театральної діяльності у навчально-виховному закладі. Вона
зумовлює особливий вид взаємодії педагогів і учнів, основу якого складає атмосфера свободи
самовираження, заохочення оригінальності й ініціативи кожного, відсутність певного зразка для
наслідування, наявність власної точки зору всіх учасників. Шкільний театр у такому випадку стає однією
із форм реалізації методики "Філософія для дітей", метою якої є комплексне виховання культурно
розвиненої, гармонійної особистості, відкритої до світу, його краси й радощів, тривог і проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. На
сьогодні розроблена професором філософії університету Монклер М. Ліпманом у 70-х роках XX століття
методика "Філософія для дітей" активно впроваджується у багатьох країнах – США, Канаді, Китаї,
Японії, Південній Кореї, Австралії, Німеччині, Австрії, Словаччині. Як зазначає дослідниця О. Дудник,
американський новатор М. Ліпман винайшов багато універсальних принципів, до яких можна
застосовувати приклади з національної та світової культури [2]. Наразі в Україні педагогічна стратегія
"Філософія для дітей" перебуває в колі наукового пошуку вчених Н. Адаменко, С. Ганаби, І. Дичківської,
Ю. Кравченко, О. Лесюка, І. Міщенко, Ю. Наріжного, Л. Пікуль та інш.
Рефлексія наукового доробку вчених України і світу з "Філософії для дітей" дозволяє стверджувати,
що ця методика покликана формувати у підростаючого покоління критичне, креативне та піклувальне
мислення, допомагати дітям і молоді долати без потрясінь різні соціальні ситуації, плавно входити у
"дорослий світ", маючи досвід діалогу й дискусії. Дослідження вчених Л. Бочкаревої, Л. Ворошніної,
Н. Карпінської, І. Медвєдєвої, О. Пометун, І. Реуцької, Л. Фурміної, Т. Шишової та ін. продемонстрували
тісний зв’язок розвитку вищезазначених особливостей учнів і їхніх художніх здібностей. В цьому
випадку вибір театральної форми роботи зумовлений її ефективністю в активізації творчого потенціалу
учня та розвитку його загальної культури й особистості в цілому. На значенні театру як обов’язкового
елементу системи виховання гармонійної, всебічно розвиненої особистості молодої людини наголошував
відомий чеський педагог-гуманіст Я. Коменський у своєму "Законі про театральні вистави" [3: 170].
Суголосною є думка українського педагога В. Сухомлинського, який вважав, що "казка, гра, неповторна
дитяча творчість – вірний шлях до серця дитини" [1: 81]. Підтверджують ці висновки сучасні вчені, які
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визначають театралізовану гру як таку, що створює максимальні умови для вільного емоційного
контакту учнів з дорослими й однолітками, сприяє формуванню доброзичливості та взаємної довіри,
розвиткові навичок самоаналізу та самоконтролю. Педагогічну значущість театру висвітлено у
науковому доробку дослідників І. Зязюна і Л. Масол, теоретико-методичні засади театральної діяльності
підростаючого покоління запропоновано у наукових працях вчених Н. Миропольської, Т. Гризоглазової
та інших.
Переваги театру як інтерактивної форми навчання й виховання учнів особливо виявляються, на нашу
думку, в роботі з підлітками уразливих категорій. Деякі питання уразливості молодого покоління
досліджено в роботах тих вчених, що аналізують труднощі психолого-педагогічної роботи з підлітками у
процесі їхньої соціалізації (В. Бочарова, І. Кон, А. Макаренко), проблеми визначення підлітками свого
місця в соціумі у різних соціально-педагогічних умовах є предметом наукової уваги дослідників
І. Звєрєвої, А. Капської, Ж. Петрочко.
Виокремлення невирішених раніше аспектів поставленої проблеми. Незважаючи на те, що
сучасна педагогічна думка пропонує широкий спектр наукових розвідок, які розглядають проблему
застосування театру в школі у різноманітних аспектах, на цей час можемо констатувати недостатність
досліджень, присвячених шкільному театру як формі реалізації методики "Філософія для дітей", а також
впливові театру на виховання підлітків уразливих категорій.
Формулювання мети статті. З огляду на викладене вище, вважаємо доцільним визначити метою
своєї статті окреслення проблемного поля застосування театру як форми реалізації методики "Філософія
для дітей" у сучасній школі, зокрема, з метою виховання підлітків уразливих категорій.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку дослідника Ю. Наріжного, функції вчителя, що
реалізує інноваційну стратегію "Філософія для дітей" полягають "не в маніпулюванні інформацією, а у
створенні певної культурної ситуації, що породжує уміння працювати із смислами, формує новий тип
мислення. Його найважливіше завдання – формування культури розуміння і особистісного творчого
потенціалу учнів" [4: 12]. Саме тому вважаємо вартим уваги те, що театральні форми роботи з учнями
різних вікових категорій впроваджуються в рамках особистісної орієнтованості навчально-виховного
процесу – врахування індивідуальних особливостей вихованців для вільного розвитку й повноцінного
прояву можливостей і здібностей кожного учня з метою самоорганізації, самовиховання, саморегуляції
поведінки, гармонійної взаємодії з оточуючим світом. Такий підхід відповідає виховній системі
видатного педагога В. Сухомлинського, яка передбачає глибоку повагу до внутрішнього світу дитини й
набуває особливої значущості в роботі з підлітками уразливих категорій.
У наш час психологія розглядає уразливість як підвищену чутливість особистості щодо дії
різноманітних несприятливих чинників, таку "особистісну особливість, що робить людину залежною від
будь-чого або будь-кого, її образливість, ранимість, наявність певної слабкості чи вади" [5: 168]. В
підлітковому періоді уразливість значно підвищується, оскільки в цьому віці учні перебувають у
перехідній віковій стадії від дитинства до юності, від незрілості до зрілості, яка характеризується
багатьма фізичними та психологічними змінами особистості. Крім того, підліткова уразливість
зумовлюється також політичною та економічною ситуацією в країні, впливом соціального оточення,
зокрема однолітків, важкими сімейними умовами. Особливо це стосується підлітків з тимчасово
переміщених родин. На сьогодні до уразливих відносять тих підлітків, які в силу певних обставин свого
життя більш схильні до негативних зовнішніх впливів з боку суспільства. Ними можуть бути підлітки з
проблемами у розвитку, які не мають певної клініко-патологічної характеристики; підлітки, які
залишилися без піклування батьків через різні обставини; підлітки з асоціальних сімей; підлітки з родин,
які потребують соціально-економічної та соціально-психологічної допомоги й інш. Для таких підлітків
найціннішим у навчанні й вихованні є взаєморозуміння, взаємодія, взаємозбагачення учасників навчальновиховного процесу, обмін інформацією та досвідом, відмінними поглядами, різним світосприйняттям. Такі
можливості для підлітків уразливих категорій відкриває шкільний театр. Саме тут учні мають змогу моделювати
ситуації, спільно шукати шляхи розв’язання проблем.
Необхідність залучення підлітків до такої діяльності підкреслював В. Сухомлинський, який наголошував:
"Наука і мистецтво виховання полягає передусім у тому, щоб уже з дитячих років, а особливо отроцтва і ранньої
юності людина не тільки знала, пам’ятала, що таке добро і зло, а й вірувала і переживала добро і зло; вірувала й
переживала в самій собі прагнення до добра, правди, честі, духовної непримиренності до зла, неправди, безчестя,
потворності. Справжнє виховання полягає в тому, щоб моральний ідеал добра, правди, честі, духовної краси жив
у кожному юному серці, утверджувався в активній діяльності як невід’ємна частина власного єства, власної
думки, почуттів, намірів" [1: 27]. Театр, таким чином, дає можливість задіяти не лише розум підлітка, але і його
емоції, вольові якості, спонукати його до творчості, тобто задіяти потенціал цілісної особистості. В діяльності
театру втілюється метод "рівний – рівному", який передбачає вплив одних учнів на інших з метою зміни
установок, переконань, поведінки останніх. Дослідники відзначають, що вистави за участю підлітків та
молоді найкраще сприймаються саме підлітковою аудиторією, оскільки передавання інформації від
однолітка до однолітка відбувається простіше й природніше через знання особливостей своєї
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субкультури, проблем підлітків і шляхів їх вирішення, натомість доступність дорослих до підліткового
середовища обмежена віком, соціальним статусом, стилями комунікації й ін. Особливу ефективність в
роботі з підлітками уразливих категорій показав форум-театр.
Тематикою вистав форум-театру, як правило, є ситуації пригнічення й насильства у найрізноманітніших
проявах, тому сам театр називається "Театр пригнічених". Пригнічені – це ті люди або групи, які за своєю
расовою, національною, статевою, соціальною, культурною, політичною, економічною чи ін. ознакою позбавлені
свого права на діалог і повагу до себе, на участь у людському суспільстві на рівноправних засадах тощо. Оскільки
підлітки уразливих категорій, в більшості випадків, як показали наші індивідуальні опитування та групові бесіди в
експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах, відмічають у себе внутрішній неспокій і
невпевненість, відсутність самоповаги, відчуття "меншовартісності", недовіру, а іноді й відверту неприязнь
чи агресію до "ворожого" оточуючого світу, театр пригнічених, відповідаючи їх внутрішньому стану,
дозволяє вивести його "назовні" і, тим самим, подолати. В цілому, театр пригнічених – це світовий
ненасильницький естетичний рух, який шукає миру, проте не визнає пасивності й завжди запрошує всіх присутніх
до діалогу. Саме тому ця форма роботи на сьогодні використовується приблизно в половині країн світу як засіб
перетворення суспільства, як спосіб відкриття себе та інших, як можливість самих людей змінити несприятливі
обставини. Форум-театр звертається до кожного і "працює" на кожного. Головна мета вистав такого театру – дати
можливість людині не лише усвідомити проблему і сформувати своє ставлення до негативного явища, а й здобути
навички пошуку шляхів для вирішення проблеми з використанням власного досвіду та досвіду інших людей,
включаючи можливості підсвідомості та емоційного інтелекту. Через це театр пригнічених визначається часто як
система вправ, що допомагають кожній людині розвинути в собі найсуттєвіші "людські" якості [6].
Специфіка проведення форум-театру для підліткової аудиторії полягає в наступному: 1) вибір проблеми з
орієнтацією на реальні історії; 2) використання аргументів, у тому числі, реальних цифр, які показують справжній
стан справ; 3) емоційний компонент; 4) задіяність глядачів не тільки в обговоренні того, що відбувається на сцені,
але й в інтеракціях з акторами.
У ході вистави форум-театру в ній можуть взяти участь всі бажаючі. Веде виставу джокер, або
модератор. Перед початком вистави джокер форум-театру знайомить усіх присутніх з проблемою, що її
висвітлюватиме вистава. Акторська група розігрує ситуацію з реального життя, а потім присутні мають
змогу "прожити" цю ситуацію на місці головної дійової особи, намагаючись покращити становище героя.
За сценарієм діють "жертва" – протагоніст, "агресор" – антагоніст, "свідки". Під час розробки сценарію
обов’язково враховується, що основою будь-якої драматичної дії є конфлікт, і тому сцена має
завершуватись на його вершині, а конфлікт має бути свідомо доведений до максимальної гостроти.
Джокер на протязі вистави має з’ясувати, чи усвідомлюють глядачі, хто саме потерпає від пригнічення у
змальованій ситуації, а хто, свідомо чи ні, стає пригноблювачем. Вистава зупиняється на
кульмінаційному моменті, і тоді джокер запитує зал, що саме можна змінити на краще в цій ситуації.
Один з глядачів, хто знає відповідь на питання джокера, заміняє головного героя, і вистава програється
вдруге. Однак у ході постановки кожна людина, не чекаючи зупинки джокера, може сказати "Стоп!",
зупинити хід вистави і програти ситуацію по-іншому, щоб власним прикладом показати, як, на її погляд,
протагоніст міг би діяти конструктивніше [6].
Форум-театр як форма реалізації методики "Філософія для дітей", у першу чергу, сприяє розвиткові
креативного мислення підлітка – учень під час підготовки вистави аналізує різні історії та ситуації,
шляхом "мозкового штурму" разом з іншими відбирає певну історію, бере участь в написанні сценарію
та відпрацюванні його елементів. У процесі роботи і безпосередньої презентації вистави підліток вчиться
критично мислити: під час "проживання" певних ситуацій він виявляє вміння бачити глибину проблеми,
приймає рішення, керуючись власним життєвим досвідом і знанням справи, вчиться вести діалог та
дискусію, зокрема, аргументувати своє рішення, уникаючи конфліктів, прислухатись до думок і оцінок
оточуючих та гідно приймати критику на свою адресу. Крім того, весь хід роботи від задуму до показу є
результатом спільної роботи команди, внеску кожного в реалізацію загальної ідеї, завдяки чому в
кожного з учасників формується піклувальне мислення – відкривається можливість, а іноді й
необхідність, розуміти і приймати іншого, підтримувати одне одного, довіряти й довірятися, виявляти
терпимість до тих партнерів по сцені, хто не одразу "вловлює" нюанси постановки, вирішуються
суперечливі ситуації на засадах доброзичливості, чуйності й самовладання, аналізується емоційний
досвід взаємодії з іншими людьми – власні враження, упередження, поведінкові реакції, стереотипи. При
цьому будь-який учасник впізнає себе як партнера по спілкуванню, відкриває в собі найрізноманітніші
сторони особистості: ті, які допомагають встановлювати гармонійні контакти з оточуючими, й ті, що
заважають цьому. Значення такої спільної творчої діяльності для формування ціннісного ставлення учнів
до самих себе й до оточуючих глибоко усвідомлював В. Сухомлинський: "Шкільне життя має бути таким,
щоб у ньому завжди діяла система відповідальності людини за людину, відповідальності людини перед
суспільством. Людина – колектив – суспільство – ось та система взаємовідносин, завдяки якій колектив
стає силою, що виховує активного громадського діяча, дуже чутливого до громадських, суспільних
потреб" [1: 79]. Ці зазначені вище результати переконливо підтверджують ефективність форум-театру як
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форми реалізації методики "Філософія для дітей" в роботі з підлітковою аудиторією, особливо з
підлітками уразливих категорій.
Висновки. Методику "Філософія для дітей", форум-театр зокрема, завдяки низці наведених нами
переваг вважаємо платформою для потужних перетворень в освітньому середовищі загальноосвітнього
навчального закладу. Її впровадження у навчально-виховний процес допоможе утримати підлітків від
поведінки, яка може їм зашкодити або призвести до потрапляння в кризові чи небезпечні ситуації, а
також сприятиме формуванню людини нового типу – самостійної, відповідальної, критичної, здатної до
саморозвитку, із власною позицією щодо морально-етичних ситуацій нашого життя, готовою до викликів
сучасності.
Перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі. На нашу думку, позитивна
соціалізація підлітків уразливих категорій у наш час можлива за умов поєднання класичної педагогічної
спадщини, в тому числі ідей В. Сухомлинського, та новітніх навчально-виховних методик. Саме тому ми
переконані у перспективності заявленої теми, зокрема, в необхідності розробки освітніх програм за
методикою "Філософія для дітей" із їхнім подальшим застосуванням у роботі з різними категоріями
уразливих підлітків.
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Нечерда В. Б. Форум-театр как форма реализации "Философии для детей": к вопросу воспитания
подростков уязвимых категорий.
Статья посвящена некоторым вопросам воспитания подростков уязвимых категорий в
общеобразовательном учебном заведении. Автор раскрывает преимущества методики "Философия для
детей", в частности, такой формы её реализации как школьный театр. В центре внимания
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исследователя особенности форум-театра как интерактивной формы обучения и воспитания учеников
и его эффективность в работе с подростками уязвимых категорий.
Ключевые слова: уязвимость, школьный театр, креативное мышление, критическое мышление,
заботливое мышление.
Necherda V. B. Forum-Theater as a Form of Realization of "Philosophy for Children": to the Issue of
Education of Adolescents of Vulnerable Categories.
The article considers one of the acute problems of our time – the vulnerability of adolescents. The author studies
domestic and foreign psycho-pedagogical literature, determines the concept of vulnerability, characterizes
adolescents of vulnerable categories and emphasizes that most vulnerable teenagers are characterized by
intolerance, prejudice, an indifferent social position, manifestations of antisocial behavior and formal thinking.
The article also reveals the advantages of the "Philosophy for Children" methodology, in particular, the form of
its implementation as a school theater. The focus of the researcher is the features of the forum theater as an
interactive form of training and education of students and its effectiveness in dealing with adolescents of
vulnerable categories. The author gives the results of individual interviews and group interviews in experimental
educational institutions. Their data indicate that adolescents of vulnerable categories are prone to distrust,
uncertainty, aggression to the world around them. Forum-theater responds to the internal state of vulnerable
teenagers, allows it to be taken outside and thereby overcome. In the author's opinion, the use of the peer-topeer method is especially important in this case. The researcher comes to the conclusion that the forum-theater
as a form of implementation of the methodology "Philosophy for Children" contributes to the formation critical,
creative, caring thinking in adolescents of vulnerable categories. Thus, this methodology, and forum-theater, in
particular, is a platform for powerful transformations in the educational environment of general educational
institutions.
Key words: vulnerability, school theatre, critical thinking, creative thinking caring thinking.
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ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ЦИКЛУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
У статті досліджено процес еволюції управлінського циклу в умовах розвитку освітніх систем.
Зроблено висновок, що в процесі розвитку освітніх систем від "жорсткої" до системи з делегованими
управлінськими повноваженнями, "м’якої", системи з мережевою взаємодією і синергетичної системи
управлінський цикл еволюціонує від "жорсткого" на основі централізованого управління до
розгалуженого, "м’якого", мережевого та синергетичного на основі консультування й узгодженої
взаємодії керуючих підсистем різних рівнів зазначених освітніх систем.
Ключові слова: еволюція; освітня система; керуюча підсистема; "жорсткий", розгалужений, "м’який",
мережевий, синергетичний управлінський цикл; централізоване управління; узгоджена взаємодія.
Постановка проблеми. Сучасні кардинальні суспільні трансформації в країні зумовлюють необхідність
модернізації управління соціальними, зокрема освітніми, системами. Водночас дотепер ще недостатньо
повно досліджено шляхи еволюції управлінського циклу в умовах розвитку освітньої галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вдосконалення управлінських рішень ґрунтовно
аналізувалися представниками філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної та економічної
наук. Їх досліджували В. Андрущенко, Г. Атаманчук, Л. Даниленко, Я. Зеленевський, Ю. Красовський,
М. Лукашенко, А. Мардас, М. Марков, О. Мармиза, В. Маслов, Є. Миронов, С. Пальчевський, М. Туленков,
К. Шендеровський та інші.
Метою даної статті є проаналізувати шляхи еволюції управлінського циклу в умовах розвитку освітніх
систем.
Виклад основного матеріалу. У сучасній науці під управлінським циклом розуміють логічну
послідовність повторюваних дій (операцій), що спрямовані на вирішення управлінських завдань і
досягнення бажаних результатів.
Науковці для детальнішого аналізу групують ці дії в окремі етапи (фази, стадії, блоки). Зокрема
виокремлюються такі етапи управлінського циклу: планування, організація, мотивація, контроль
(М. Маскон, М. Альберт, Ф. Хедоурі) [1]; інформаційна підготовка рішення, ухвалення управлінського
рішення, запуск рішення, організація виконання, контроль за виконанням, оцінювання кінцевих результатів
(Ю. Красовський) [2]; аналіз ситуації, визначення цілей, напрацювання і прийняття рішень, планування дій,
керівництво заходами, контроль за виконанням прийнятих рішень і реалізацією планів (А. Мардас,
О. Мардас) [3]; мета, проблемна ситуація, управлінське рішення, вишукуваний стан (М. Марков) [4];
визначення мети, планування процесу діяльності, вишукування ресурсів і створення необхідної
організаційно-технічної бази, реалізація, контроль (Я. Зеленевський) [5] тощо.
На основі системного підходу, враховуючи складність і значну швидкість змін соціальних систем та
їхніх зв’язків із зовнішніми структурами на сучасному етапі, пропонуємо виділити такі етапи
управлінського циклу:
діагностувальний (у залежності від управлінських завдань визначаються позитивні й негативні зміни в
системі та в зовнішніх структурах, що взаємодіють з нею, або сильні і слабкі сторони системи, сприятливі
для неї можливості й загрози);
моделювальний (моделюється майбутній бажаний стан системи);
організаційний (виконуються дії з досягнення модельованого стану системи);
контрольний (перевіряється хід реалізації дій з досягнення модельованого стану системи);
коригувальний (вживаються дії для ліквідації можливого відхилення від модельованого стану системи
та / або коригується модель);
підсумковий (аналізуються результати з досягнення модельованого стану системи, причини можливих
відхилень, діагностується новий стан системи).
Кожен з цих етапів, на нашу думку, також можна подати як послідовність окремих процедур, коротка
інформація щодо яких наведена в таблиці 1. Варто зазначити, що в залежності від ситуації, процедури на
окремих етапах управлінського циклу можуть відрізнятися. Зокрема, якщо метою є модернізація освітньої
системи, на етапі діагностування необхідно ґрунтовно проаналізувати її внутрішні й зовнішні збурення
(зміни, що впливають на ефективність функціонування системи) і на цій основі визначити загальний
напрям бажаних змін. Якщо метою є виконання певного конкретного завдання – важливо визначити сильні
© Пастовенський О. В., 2017
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і слабкі сторони освітньої системи, проаналізувати існуючі зовнішні загрози і сприятливі можливості для
вирішення зазначеної проблеми тощо [6].
Таблиця 1
Етапи та процедури управлінського циклу
Етапи

Процедури управлінського циклу

Підсумковий
(Аналіз
результатів)

Коригувальний

Контрольний

Організаційний

Моделювальний

Діагностувальний

Визначення внутрішніх негативних збурень (слабких сторін) системи
Аналіз внутрішніх позитивних збурень (сильних сторін) системи
Визначення зовнішніх негативних збурень (загроз) системи
Аналіз зовнішніх позитивних збурень (сприятливих можливостей) системи
Визначення загального напряму змін системи
Формулювання основних завдань діяльності
Вироблення критеріїв оцінювання результатів
Визначення основних напрямів діяльності
Визначення засобів досягнення цілей, етапів роботи і проміжних результатів
Розроблення плану дій (визначення завдань і виконавців, установлення термінів)
Підготовка (у разі необхідності створення, коригування) структур і окремих осіб-виконавців до
реалізації планів, визначення їхніх повноважень, інструктування, налагодження робочих
комунікацій
Конкретизація завдань, етапів, технологій, форм і методів діяльності
Забезпечення умов (правових, організаційних, психологічних, матеріальних, технічних,
фінансових) для впровадження плану дій
Робота з персоналом, стимулювання (мотивація) учасників діяльності з упровадження плану дій
Регулювання і координація діяльності з упровадження плану дій
Визначення мети та завдань контролю й експертизи
Формування контрольно-експертних груп
Здійснення контролю та експертизи результатів діяльності з упровадження плану дій
Аналіз результатів контролю та експертизи, вироблення пропозицій щодо коригування мети й
завдань, критеріїв оцінки, напрямів діяльності і плану дій
Оприлюднення результатів контролю та експертизи, пропозицій щодо коригування мети й
завдань, критеріїв оцінки, загального напряму дій
Корекція мети й завдань
Корекція критеріїв оцінювання результатів
Корекція напрямів діяльності та плану дій
Заміна окремих виконавців, доведення запропонованих змін до виконавців, додаткова мотивація
учасників діяльності
Удосконалення умов (правових, організаційних, психологічних, матеріальних, технічних,
фінансових) для впровадження плану дій
Коригування та координація діяльності з упровадження коригованого плану дій
Оцінювання рівня досягнення поставленої мети та реалізації завдань
Визначення причин можливих відхилень від поставленої мети та завдань
Діагностування нового стану системи, аналіз змін щодо сильних і слабких сторін системи,
визначення її критичних точок, залишкових проблем та їхніх причин
Аналіз змін щодо зв’язків системи із зовнішніми структурами, визначення нових загроз та
можливостей
Водночас, на нашу думку, в сучасних умовах посилення демократизації суспільства і децентралізації
влади важливим є дослідження проблеми еволюції управлінського циклу в залежності від рівня розвитку
освітніх систем.
Погодимося з тим, що в своєму розвитку ефективні освітні системи проходять такі фази:
"жорстка" система (СЖ) – управління здійснюється виключно керуючою підсистемою;
система з делегованими повноваженнями (СДП) – частина управлінських повноважень делегується
іншим підсистемам зазначеної системи;
"м’яка" система (СМ) – всі основні управлінські дії керуюча підсистема узгоджує з керуючими
підсистемами нижчого рівня;
система з мережевою взаємодією (СМВ) – до прийняття управлінських рішень через мережеву взаємодію
залучається широке коло зацікавлених структур;
синергетична система (СС) – участь в управлінні (діагностуванні, моделюванні, організації тощо) беруть
всі зацікавлені структури [7].
Розглянемо особливості еволюції управлінського циклу на різних етапах розвитку освітніх систем.
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В умовах "жорсткої" системи (СЖ) управління здійснює керуюча підсистема першого рівня S′
(керівництво закладів освіти). Тобто, керуюча підсистема здійснює діагностування системи, моделює її
майбутній стан і розробляє відповідний план дій, організовує, контролює й корегує хід реалізації планів,
аналізує отримані результати та діагностує систему в новому стані тощо. Інші підсистеми (педагоги, учні,
батьки тощо) виконують доведені до них управлінські рішення, а етапи управлінського циклу реалізуються
лінійно на основі здійснення керуючою підсистемою "жорсткого" централізованого управління.
Схема "жорсткого" (лінійного) управлінського циклу зображена на рис. 1.
S

S

Діагностування

S

Моделювання

S

Організація

S

Контроль

S

Аналіз
результатів

Коригування

Рис. 1. Схема "жорсткого" управлінського циклу
У системі з делегованими повноваженнями (СДП) частина управлінських повноважень від керуючої
підсистеми першого рівня S′ делегується до керуючих підсистем другого рівня S1′′, S2′′, …, Sn′′ (педагогічна
/ вчена рада, учком / студком, батьківський комітет, піклувальна / наглядова рада закладу освіти тощо).
Водночас керуюча підсистема першого рівня має пріоритет у прийнятті управлінських рішень.
Управлінський цикл у цих умовах реалізується таким чином: керуюча підсистема S′ пропонує
підсистемам S1′′, S2′′, …, Sn′′, яким делеговано певні управлінські повноваження, провести діагностування
підсистем, які вони представляють, і надати керуючій системі першого рівня відповідну інформацію. На
основі отриманих матеріалів S′ здійснює діагностування системи в цілому і надає до керуючих підсистем
другого рівня аналітичні матеріали для вироблення пропозицій щодо моделювання майбутнього стану
системи – постановки мети і завдань, вироблення основних напрямів діяльності та плану дій тощо.
Отримані пропозиції керуюча підсистема зводить у плані діяльності, який надає підсистемам S1′′, S2′′, …,
Sn′′ для організації роботи відповідно до переданих їм повноважень. Аналогічно реалізовуються етапи
управлінського циклу щодо контролю, коригування й аналізу результатів – керуюча підсистема S′ на всіх
цих етапах здійснює консультування щодо відповідних управлінських дій з підсистемами, яким делеговані
певні управлінські повноваження, але остаточні рішення приймаються саме нею.
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Рис. 2. Схема розгалуженого управлінського циклу
У цьому випадку етапи управлінського циклу реалізуються розгалужено на основі консультування
керуючої підсистеми першого рівня з керуючими підсистемами другого рівня.
Схема розгалуженого управлінського циклу зображена на рис. 2.
У "м’якій" системі (СМ) керуюча підсистема S′ не тільки здійснює консультації, а й координує на основі
методології "м’яких" систем (ММС) управлінські дії з підсистемами S1′′, S2′′, …, Sn′′, при необхідності
повторно розглядаючи й поступово узгоджуючи існуючі між підсистемами суперечності до їхнього
повного вирішення.
У цих умовах управлінський цикл реалізується таким чином: керуюча підсистема першого рівня S′
пропонує підсистемам другого рівня S1′′, S2′′, …, Sn′′, яким делеговано управлінські повноваження,
провести діагностування підсистем, які вони представляють, і надати керуючій системі першого рівня
відповідні пропозиції. На основі отриманих матеріалів S′ здійснює діагностування системи в цілому і надає
до керуючих підсистем другого рівня вироблені аналітичні матеріали для узгодження. Якщо в керуючих
підсистем другого рівня є певні заперечення щодо результатів діагностування системи, на основі ММС
вони опрацьовуються і знову передаються керуючій підсистемі першого рівня, після чого та їх узагальнює і
знову надає отримані матеріали керуючим підсистемам другого рівня для подальшого узгодження тощо. Ця
процедура може повторюватися кілька разів до повного вирішення суперечностей. Аналогічно
здійснюється етапи моделювання, організації тощо.
Підкреслимо, що в цих умовах кожен етап управлінського циклу (діагностування, моделювання,
організації тощо) реалізується на основі "м’якої" взаємодії (узгодження позицій) керуючих підсистем
першого і другого рівнів.
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Схема окремого етапу (діагностування, моделювання, організації тощо) "м’якого" управлінського циклу
зображена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема окремого етапу "м’якого" управлінського циклу
У системі з мережевою взаємодією СМВ керуючі підсистеми другого рівня S1′′, S2′′, …, Sn′′ під час
підготовки управлінських рішень здійснюють мережеві консультації з підсистемами нижчого (третього)
рівня S1′′′, S2′′′, …, Sk′′′ (методичні об’єднання, учнівські / студентські й батьківські комітети класів / груп,
ради гуртків, клубів, об’єднання за інтересами, асоціації, громадські об’єднання тощо) і на основі
отриманої інформації узгоджують управлінські дії керуючої підсистеми S′ через повторення розгляду на
основі методології "м’яких" систем можливих суперечностей до їхнього повного вирішення.
У цих умовах управлінський цикл набуває мережевих ознак і кожен його етап реалізується на основі
узгодження позицій керуючих підсистем першого та другого рівнів і консультування керуючих підсистем
другого і третього рівнів.
Схема окремого етапу мережевого управлінського циклу зображена на рис. 4.
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Рис. 4. Схема окремого етапу мережевого управлінського циклу
У синергетичній системі (СС) керуюча підсистема через підсистеми S1′′, S2′′, …, Sn′′, яким делеговано
управлінські повноваження, налагоджує інтегральну "м’яку" взаємодію з усіма зацікавленими
підсистемами нижчого рівня (S1′′′, S2′′′, …, Sk′′′) на кожному етапі управлінського циклу. Підсистеми даної
системи (S1′′, S2′′, …, Sn′′), яким делеговані певні управлінські повноваження, під час розгляду
управлінських рішень узгоджують позиції з підсистемами нижчого рівня (S1′′′, S2′′′, …, Sk′′′), після чого ці
узгоджені пропозиції підсистеми S1′′, S2′′, …, Sn′′ узгоджують з керуючою підсистемою S′, а отримані
результати знову узгоджуються з підсистемами нижчого рівня через повторення їхнього розгляду на основі
методології "м’яких" систем до повного вирішення можливих суперечностей.
У цих умовах кожен етап управлінського циклу (діагностування, моделювання, організації тощо)
реалізується на основі інтегральної узгоджуваної взаємодії керуючих підсистем усіх рівнів, у результаті
чого в системі СС розвивається самоорганізація і досягається синергетичний ефект.
Схему окремого етапу синергетичного (інтегрального) управлінського циклу в умовах самоорганізації
систем зображено на рис. 5.
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Рис. 5. Схема окремого етапу синергетичного управлінського циклу
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Етапи управлінського циклу

Фази
системи

Зазначимо, що для складних освітніх систем може збільшуватися кількість керуючих підсистем різного
рівня (наприклад, для системи освіти області керуючими підсистемами є органи управління освітою
області, районів, об’єднаних територіальних громад, керівництво закладів освіти, колегіальні органи
управління і громадського самоврядування закладів тощо), які з метою підвищення ефективності
управління повинні налагоджувати між собою постійні консультації й координацію діяльності.
Узагальнену інформацію щодо еволюції етапів управлінського циклу в умовах розвитку освітніх систем
наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Еволюція етапів управлінського циклу в умовах розвитку освітніх систем

"Жорстка"
система

Система
з делегованими
повноваженнями

Діагностувальний

Консультативнодіагностуваль-ний

Моделювальний
Організаційний
Контрольний
Коригувальний
Підсумковий

Консультативномоделювальний
Консультативноорганізаційний
Консультативноконтрольний
Консультативнокоригувальний
Консультативнопідсумковий

"М’яка"
система
Узгоджувальнодіагностувальний
Узгоджувальномоделювальний
Узгоджувальноорганізаційний
Узгоджувальноконтрольний
Узгоджувальнокоригувальний
Узгоджувальнопідсумковий

Система
з мережевою
взаємодією

Синергетична
система

Мережеводіагностувальний
Мережевомоделювальний
Мережевоорганізаційний
Мережевоконтрольний
Мережевокоригувальний
Мережевопідсумковий

Інтегральнодіагностувальний
Інтегральномоделювальний
Інтегральноорганізаційний
Інтегральноконтрольний
Інтегральнокоригувальний
Інтегральнопідсумковий

Висновки та перспективи. Наведене вище дає підстави стверджувати, що в процесі розвитку освітніх
систем від "жорсткої" до системи з делегованими управлінськими повноваженнями, "м’якої", системи з
мережевою взаємодією і синергетичної системи управлінський цикл еволюціонує від "жорсткого"
(лінійного) на основі централізованого управління до розгалуженого на основі консультування керуючої
підсистеми першого рівня з керуючими підсистемами другого рівня, "м’якого" на основі узгодження
позицій керуючих підсистем першого й другого рівнів, мережевого на основі узгодження позицій керуючих
підсистем першого та другого рівнів і консультування керуючих підсистем другого та третього рівнів і
синергетичного (інтегрального) на основі інтегральної узгодженої взаємодії керуючих підсистем усіх
рівнів.
Відповідно такі етапи управлінського циклу як діагностувальний, моделювальний, організаційний,
контрольний, коригувальний, підсумковий з розвитком освітньої системи змінюють свої атрибути від
лінійних до консультативних, узгоджувальних, мережевих та інтегральних.
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Пастовенский А. В. Эволюция управленческого цикла в условиях развития образовательных систем.
В статье исследован процесс эволюции управленческого цикла в условиях развития образовательных
систем. Сделан вывод, что в процессе развития образовательных систем от "жесткой" к системе с
делегированными управленческими полномочиями, "мягкой", системе с сетевым взаимодействием и
синергетической системе управленческий цикл эволюционирует от "жесткого" на основе
централизованного управления к разветвленному, "мягкому ", сетевому и синергетическому на основе
консультирования и согласованного взаимодействия управляющих подсистем различных уровней
указанных образовательных систем.
Ключевые слова: эволюция; образовательная система; управляющая подсистема; "жесткий",
разветвленный, "мягкий", сетевой, синергетический управленческий цикл; централизованное управление;
согласованное взаимодействие.
Pastovenskyi O. V. Evolution of the Control Cycle in the Conditions of the Development of Educational
Systems.
The evolution process of the control cycle in the conditions of educational systems development is investigated in
the article.
It is proposed to highlight the following stages of control cycle: diagnostic (the strengths and weaknesses of the
system, the opportunities and threats are determined); modeling (the desired state of the system is modeled);
organizational (actions are taken to achieve the modeled state of the system); control (the course of
implementation of planned actions is checked); corrective (actions are taken to eliminate possible deviation from
the modeled state); final (results of activity are analyzed).
It is concluded that in the process of developing educational systems from the "rigid" to the system with
delegated management powers, "soft" system, systems with network interaction and synergetic system, the
control cycle evolves from "rigid", to ramified, "soft", network and synergetic.
It is noted that "rigid" control cycle is implemented on the basis of centralized management; ramified – with the
advising of the controlling subsystem of the first level with controlling subsystems of the second level; "soft" – on
the basis of "soft" interaction of controlling subsystems of the first and second levels; network – with
coordination of positions of controlling subsystems of the first and second levels and advising subsystems of the
second and third levels; synergetic – on the basis of integral interaction of controlling subsystems of all levels.
Accordingly, the stages of the control cycle with the development of the educational system change their
attributes from linear to advisory, coordinated, network and integral.
Key words: evolution; education system; control subsystem; "rigid", ramified, "soft", network, synergetic control
cycle; centralized management; coordinated interaction.
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ОПОВІДАННЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ''ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ'' М. ЛІПМАНА
У статті здійснено аналіз освітньої програми ''Філософія для дітей'' (Philosophy for Children, P4C)
Метью Ліпмана та унікальної системи навчання й виховання у Павлиській середній школі
Василя Сухомлинського. З’ясовано, що філософсько-культурологічне наповнення художніх мініатюр
Василя Сухомлинського, стиль його казок, оповідань перегукується з текстами, написаними Метью
Ліпманом. Проаналізовано оповідання Василя Сухомлинського ''Я хочу сказати своє слово'' і ''Що
краще?'' у посібнику до програми ''Філософія для дітей'' ''Thinking Cats and Laughing Trees, Critical
Thinking, Philosophy for Children, Short Stories''.
Ключові слова: В. Сухомлинський, М. Ліпман, ''Філософія для дітей'', оповідання, ''Я хочу сказати своє
слово'', ''Що краще?''.
Постановка проблеми. Зараз у світі досить популярною й поширеною є освітня програма під назвою
''Філософія для дітей'' (Philosophy for Children, P4C), яку запровадив американський теоретик освіти,
філософ, професор університету Монклер Метью Ліпман (1922–2010) у 1970-х роках, враховуючи, що
філософія для дітей – це багатомірна, поліфонічна реальність, яка динамічно розвивається. Освітня
програма ''Філософія для дітей'' розрахована на навчання учнів з першого по випускний клас, містить
повний набір необхідних для цілісної педагогічної технології компонентів: спеціальні тексти для учнів,
навчально-методичні матеріали для вчителів (багатоваріантне планування організації навчальних
дискусій, системи вправ для дітей, відеозаписи уроків), спеціальну методику підготовки учителів [1].
Навчальна програма ''Філософія для дітей'' за оцінками ЮНЕСКО, Комісії з освіти Європарламенту,
Міністерства освіти США вважається одним з кращих освітніх проектів, що готує наступні покоління до
ризиків і загроз глобалізованого світу.
Кількість послідовників М. Ліпмана щороку зростає. Сьогодні ''Філософію для дітей'' реалізовують
більше, ніж у шістдесяти країнах світу (у тому числі й в Україні) як інструментарій розвитку
мисленнєвих навичок дітей. Методика ''Філософія для дітей'' готує дітей до свідомого та відповідального
життя в демократичному суспільстві, вчить самостійно приймати рішення.
У програмі Р4С значна увага надається доведенню необхідності формування філософського
(критичного) мислення, етичного розуму, демократичних процедур диспуту як важливих складових
демократичної культури і світоглядного плюралізму. Дітей вчать ставати повноцінними
співтовариствами дослідників, розвивати у собі почуття співпричетності до спільної справи, яка вища за
інтереси будь-кого. Базуючись на цих засадах, творчі педагоги трансформують класичну програму
Метью Ліпмана в авторські курси з урахуванням національних ментальних особливостей своєї країни.
До прикладу, сьогодні відомими є філософські програми ''Як уникнути дитячих запитань?'' (О. Бреніфьє),
''Чи здатна дитина бути філософом?'' (О. Жерс), (Франція); ''Філософування як адаптивна стратегія
дитинства'' (Л. Ретюнських), (Росія); ''Оцінка рівня моральності корейських дітей за результатами Тесту
на Моральні Судження (ТМС)'' (Дж. Парк і Е. Лім), (Корея); ''Етика з дітьми'' (Н. Дерек), (Туреччина);
''Раціональне мислення і філософія для дітей'' (М. Мадрід), (Мексика); ''Майстерня філософських
пошуків'' (А. Побоєвська), (Польща) [2; 3; 4].
Водночас в Україні ще з середини ХХ ст. Василем Олександровичем Сухомлинським була створена
унікальна система навчання й виховання у Павлиській середній школі, де, крім усього, вирішувалась
проблема розвитку мислення, ''освоєння дитиною світу, вироблення нею світогляду, моральності,
справжнього гуманізму'' [5]. Авторський педагогічний проект Василя Сухомлинського настільки
популярний в Україні, й в усьому світі, що, як зазначає Ольга Сухомлинська, і М. Ліпман включив у
підручник міжнаціонального рівня з ''Філософії для дітей'' оповідання павлиського педагога [5].
Тому на сьогодні актуальним видається дослідити вплив українського педагога Василя
Сухомлинського на всесвітньо відому методику.
Аналіз основних досліджень з проблеми. Ґрунтовний аналіз мети, змісту, концепції курсу
''Філософія для дітей'' здійснено у публікаціях Н. Юліної (2005) [6], Є. Смотрицького (2008) [7],
Ю. Кравченко (2011) [3]. У працях Г. Іванчук (2004) [8], Н. Адаменко (2011) [2], І. Міщенко (2013) [4],
О. Лютко (2014) [9] проаналізована наукова спадщина М. Ліпмана, програма ''Філософія для дітей'',
доцільність її упровадження у сучасній українській школі. Філософські аспекти спадщини Василя
Сухомлинського розкриті у наукових розвідках О. Сухомлинської (2002) [10; 11], Т. Тоцької (2013) [12],
І. Шпачинського та О. Войтенко (2016) [13]. Порівняльний аналіз педагогічних методів
© Петренко О. Б., 2017
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В. Сухомлинського і навчальної програми М. Ліпмана здійснили Л. Пікуль (2013) [14] та
О. Лютко (2015) [15].
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Водночас, окремого дослідження, яке б
стосувалось не лише аналізу перетину ідей українського педагога Василя Сухомлинського та
американського філософа Метью Ліпмана, а безпосередньо аналізу оповідань Василя Олександровича у
тексті підручників програми ''Філософія для дітей'' наразі немає. Саме тому завдання цієї статті ми
вбачаємо у здійсненні такої розвідки.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна освітня стратегія навчання ''Філософія для дітей'',
спрямована на те, щоб навчати дітей і молодь філософствувати, а не філософії як такої, зазначає
Н. Адаменко [2]. Філософія тут постає не предметом вивчення, а засобом розмірковування про світ і
орієнтації у ньому. Установка на тісний зв’язок філософії з практикою передбачає відмінні від
традиційної парадигми навчання завдання, зокрема: основна увага фокусується не на запам’ятовуванні
інформації, а на активному ''творенні'' філософії, що вимагає зусиль з боку інтелекту, розв’язання
проблем, пов’язаних з реальною життєдіяльністю дітей [2]. Методика допомагає ''набути сенсу життя …,
стати справжньою людиною за допомогою розуміння буття'', засвоїти цінності, ідеї та навчитись
рефлексивного ставлення до реальності [2: 277]. Кінцевою метою програми є формування критичного,
креативного та дбайливого (турботливого, піклувального) (як найчастіше перекладають слово ''caring''
послідовники М. Ліпмана) мислення (critical, creative, caring thinking) [1].
Систему навчання дітей філософії М. Ліпман побудував на основі використання написаних ним
дитячих текстів для читання, у яких в прихованій чи явній формі закладено одне чи кілька філософських
питань, а також навчально-методичної літератури для учителів, де викладається методична робота
педагога з цими текстами та теоретико-педагогічних робіт, у яких аналізуються досвід, досягнення і
недоліки навчання філософії у школі. Основним методом упровадження методики є сократівський діалог,
де усі учасники є рівноправними партнерами.
Філософія для дітей у розумінні американських учених це, першою чергою, відповіді на запитання:
''Чому завтра не стає сьогодні? Куди іде час? Де я був, коли не було мами і тата? Куди пішла бабуся, що
вмерла? Чому люди бувають гарні і погані?''. На думку російської дослідниці Н. Юліної, ''питання такого
роду, власне кажучи філософсько-метафізичні питання про природу часу, існування, взаємовідношення
людини і природи, самототожність, добро і зло тощо, як з рогу достатку надають на батьків, як тільки
дитина опановує мову і починає усвідомлювати себе і навколишній світ'' [6: 5]. Таким чином, ''під
філософією для дітей розуміють кардинальні питання філософії (як онтології, так і гносеології), але
поставлені і розв’язувані в дусі дитячого мислення професійними педагогами-філософами, що створили
чи створюють продуману систему ознайомлення, уведення дітей у пізнання й оволодіння світом мови
дитинства'' (О. Сухомлинська) [10: 8].
Програма ''Філософія для дітей'' відрізняється від усіх філософських програм для шкіл тим, що вона
розрахована на весь період соціального навчання дитину – від дитячого садка до закінчення школи й має
усі необхідні для цього теоретичні й дидактичні матеріали. Найважливішим виміром програми є
унікальна технологія отримання філософського знання. Ця технологія базується на спонтанних
уявленнях дитини, актуалізації й стимулюванні її природньої допитливості, на справжній співтворчості
дітей у процесі вирішення філософських проблем. Класичне заняття Р4С починається із зачитування
тексту або діалогу, в якому ''приховано'' тему уроку або виховного заходу. М. Ліпман написав тексти для
кожного вікового періоду дітей (''Марк'', ''Кіо і Гас'', ''Ліза'', ''Елфі'' та ін.), проте вони не перекладені
українською мовою та відображають риси ментальності американців.
Методика М. Ліпмана, як зазначає О. Лютко [15], має низку перетинів з досвідом навчання й
виховання дітей у плані філософського пізнання й освоєння світу Василя Сухомлинського: філософія для
дітей Василя Сухомлинського була спрямована на розвиток самосвідомості особистості, її мислення, на
формування уміння роздумувати над вчинком наодинці із самим собою. На думку Василя
Олександровича, завдання вчителя при цьому полягає у тому, щоб вийти з учнями за межі школи, класу,
відчути життя, причому обов’язково зіштовхнути їх з моральним вибором, вчинком.
Як свідчить аналіз, наведені М. Ліпманом питання у ''Філософії для дітей'' перегукуються з тими, які
ставив і вирішував Василь Олександрович принаймні на п’ять, а то й десять років раніше
(В. Сухомлинський практично з початку 1960-х років упроваджував у Павлиській школі систему
морально-етичного, духовного виховання, у той час як М. Ліпман у 1969 р., викладаючи курс логіки в
Колумбійському університеті, написав першу філософську повість ''Відкриття Гаррі Стотлмейєра''
[6: 14]). Подібними темами і сюжетами наповнені сторінки творів обох учених, особливо ті, що
стосуються морально-етичного виховання дітей. Розвиток інтелекту і моральності дитини обидва
педагоги визнавали за головну мету діяльності учителя. Василь Сухомлинський, як і Метью Ліпман,
вважав, що учень повинен уміти ''філософствувати – мислити широкими суспільно-політичними,
моральними поняттями'' [16: 155]. Причому, моральність трактувалась обома в дусі загальнолюдської
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моралі, загальнолюдських цінностей, хоча ці педагоги вчать дітей філософствувати на різних текстах,
тобто зміст освіти відрізняється, відбиваючи різний спосіб мислення і соціум дітей [10].
Філософсько-культурологічне наповнення художніх мініатюр Василя Сухомлинського, стиль його
казок, оповідань перегукується з текстами, написаними Метью Ліпманом. Цей аспект потребує окремого
аналізу.
У підготовці статті ми звернули увагу на публікацію Ореста Лесюка ''''Філософія для дітей'' – нове
слово у розвитку демократії'' за 15.10.2014 р. на сайті ''gazeta.ua'', у якій стверджується, що ''Ольга
Сухомлинська згадувала, що її батько певний час листувався з Метью Ліпманом – засновником методики
Р4С, і американський новатор використав багато ідей українського педагога Василя Сухомлинського''
[17] та на публікацію О. Дудник ''''Філософія для дітей'' – інноваційна концепція та практика формування
демократичного світогляду нового покоління'' на сайті ''osvita.ua'' за 21.02.2015 р., у якій авторка,
посилаючись на статтю О. Лесюка, також стверджує, що ''Сухомлинський певний час листувався з
Метью Ліпманом – засновником методики Р4С, і американський новатор використав багато ідей
українського педагога Василя Сухомлинського'' [18]. При цьому вони не посилалися на відповідні
джерела, що знижує наукову валідність і доказовість тверджень. Такого роду ''фантазування'' від науки,
перекручування фактів вважаємо неприпустимим, тому більш докладно зупинимось на цьому, позаяк
М. Ліпман не листувався з Василем Олександровичем Сухомлинським і про це ніколи ''не згадувала''
Ольга Василівна Сухомлинська.
Отже, Метью Ліпман свою ''Філософію для дітей'' створив у 70-х рр. ХХ ст. з колективом однодумців
(нагадаємо, що Інститут розвитку філософії для дітей при Монклерському державному університеті був
утворений у 1974 р., а В. Сухомлинський помер у 1970 р.), постійно упродовж життя удосконалюючи
тексти програми, зміст методичних посібників і т. п. Очевидно, що це відбулось пізніше, ніж Василь
Олександрович створив свою систему, у якій реалізувались ''ідеї про поєднання знання і художньоестетичного його ілюстрування, доповнені вільною бесідою, діалогом, спонтанними, великою мірою
рефлексивними емоційно-ціннісними міркуваннями, що виникають завдяки настрою дитини, її
світобаченню, рівню розумового, мовленнєвого розвитку'' [19: 7].
Однак, на початку 2000-х років Метью Ліпман листувався з донькою Василя Сухомлинського Ольгою
Сухомлинською щодо художньої спадщини педагога, зацікавився нею і запропонував їй написати статтю
про цю сторінку спадщини павлиського педагога для американського видання, а також надав їй як
головному редактору українського педагогічного журналу ''Шлях освіти'' право на публікацію двох
власних статей, які й з’явилися там у 2005 році [20]. Відповідно, у 2002 році у журналі ''Thinking''
(Мислення), який видавався Інститутом розвитку філософії для дітей, некомерційним навчальним
закладом у Монклерському державному університеті (США), була надрукована стаття Ольги
Сухомлинської ''Philosophizing with Children In soviet Ukraine: The Heritage of Vasyl Sukhomlinky''
(Філософствування з дітьми в радянській Україні: спадщина Василя Сухомлинського) [11]. (Усі
відомості надані особисто О. В. Сухомлинською із сімейного архіву родини Сухомлинських).
У статті Ольга Василівна обґрунтовує тезу про те, що перегляд традиційних проблем педагогіки
зумовив зміщення акцентів з репродуктивного, асиміляційного розвитку інтелекту дитини на розробку
активно-пошукових, критично-творчих шляхів оволодіння знаннями. Що стосується морально-етичного
виховання дітей, то соціальна еволюція зумовила нові ціннісні пріоритети, які руйнують звичні канони
[11: 42]. Педагогічна спадщина В. Сухомлинського розглянута нею у контексті розвитку радянської
педагогічної науки крізь призму філософії для дітей. Філософія для дітей Сухомлинського – це жива і
затребувана педагогіка (наука) і практика, яка включає школу й сім’ю, дітей-дослідників і вчителів. Вона
спрямована на формування усвідомленого прийняття моральних правил і норм, зразків духовної
культури, вміння слухати і чути іншого, спілкуватися з іншими, передбачає розвиток рефлексивного,
творчого і критичного мислення, мовлення. Як філософію для дітей Василя Сухомлинського Ольга
Сухомлинська розглядає насамперед праці ''Як виховати справжню людину'' та ''Хрестоматію з етики'',
адже у них через художні образи педагог розкрив проблеми розвитку творчої пізнавальної діяльності
школярів, формування в дітей моральної свідомості, моральних відносин, моральної діяльності,
моральних цінностей [21; 22]. У ''Хрестоматії з етики'' Василь Олександрович уперше в історії радянської
педагогіки звернувся до таких етичних категорій і понять, як народження і смерть людини, сенс життя,
зло, горе, лихо, страждання, розпач, любов, совість, терпимість у загальнолюдському понятті цих
явищ [10].
Казками й оповіданнями Василя Сухомлинського сьогодні ''користуються вчителі початкової школи
не тільки в нашій країні, а й в деяких інших державах світу'', – ще у 2002 році зауважила
О. Сухомлинська в інтерв’ю газеті ''День'' [23].
Як ми зазначали вище, донька педагога дійсно згадує (є доступне для перегляду інтерв’ю з
О. Сухомлинською) про те, що до своєї методики М. Ліпман включив казки й оповідання
Сухомлинського. Це не дивно, адже саме філософсько-педагогічне переважає у художній спадщині
Сухомлинського.
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Саме Ольга Василівна переслала М. Ліпману книжечку оповідань і казок В. Сухомлинського ''Співуча
пір’їнка'' англійською мовою, видрукувану у Москві [24], з якої американський педагог обрав до своєї
''Філософії для дітей'' два оповідання Василя Олександровича: ''Я хочу сказати своє слово'' і ''Що краще?''
[24: 5; 24: 11].
Таким чином у книзі ''Thinking Cats and Laughing Trees, Critical Thinking, Philosophy for Children, Short
Stories'' (Думаючі коти й дерева, що сміються, Критичне мислення, Філософія для дітей, Короткі
оповідання) з’явилися казки Василя Сухомлинського ''I want to say my own word'' (''Я хочу сказати своє
слово'') і ''Which is better?'' (''Що краще?'') [19; 25]. Наводимо тексти з українського й американського
видання для порівняння. (Американський варіант подаємо у максимально близькому до оригіналу
перекладі).
''Я хочу сказати своє слово''
''I want to say my own word''
Катерина Іванівна повела своїх малюківУчитель привів своїх вихованців на поле. Був
першокласників у поле. Був тихий ранок ранньої
тихий ранок ранньої осені. Далеко в небі летіла
осені. Далеко в небі летіла зграя перелітних птахів. зграя перелітних птахів. Птахи тихо
Птахи тихо курликали, і від цього в степу було
перекликались, тому це був сумний день у полі.
Учитель сказав своїм дітям:
сумно.
''Давайте складемо розповідь про осінь, небо й
Катерина Іванівна сказала дітям:
– Сьогодні ми писатимемо твір про осінь, небо, мігруючих птахів, яких ми бачили сьогодні.
Кожний з вас описує небо. Тепер будьте уважні й
про перелітних птахів. Кожен із вас нехай скаже,
подумайте.
яке зараз небо. Дивіться, діти, уважно, думайте.
Вибирайте в нашій рідній мові красиві, точні
Діти замовкли. Вони дивилися на небо й
слова.
думали. Через хвилину з’явилися перші
Діти принишкли. Вони дивилися на небо й
композиції:
думали. Через хвилину почулися перші твориНебо блакитне …
мініатюри:
Небо світло-блакитне ...
– Небо синє-синє ...
Небо чисте …
– Небо голубе ...
Небо блідо-голубе ...
І це було все. Діти повторювали ті ж самі слова
– Небо чисте ...
знову й знову: синє, блакитне, чисте, блідо-голубе.
– Небо блакитне …
Маленька дівчинка із блакитними очима
І все. Діти знову й знову повторювали ті самі
мовчки стояла осторонь. ''Чому ти мовчиш,
слова: синє, голубе, чисте, блакитне.
Дженніфер?'' – запитав учитель.
Осторонь стояла маленька синьоока Валя і
мовчала.
''Я хочу сказати своє власне слово''.
– А ти чому мовчиш, Валю?
''Добре, що б ти сказала про небо?''
– Я хочу сказати своє слово.
''Небо ніжне'', сказала Дженніфер і тихо
посміхнулася. Діти замовкли. У цей момент вони
– Ну, яке ж твоє слово про небо?
змогли помітити те, чого раніше не бачили.
– Небо ласкаве ... – тихо сказала Валя й сумно
Небо сумне ...
посміхнулася.
Небо тривожне ...
Діти принишкли. І цієї миті вони побачили те,
Небо зажурене ...
чого не бачили досі:
Небо крижане ...
– Небо сумне ...
Небо грало, тремтіло, дихало, посміхалося, як
– Небо тривожне ...
Небо зажурене ...
жива істота, а діти дивилися в сумні блакитні очі
Небо студене ...
осіннього неба.
Небо грало, тріпотіло, дихало, посміхалося – як
жива істота, і діти дивилися в його сумні сині-сині
осінні очі.
[19: 439–440; 25].
''Що краще?''
Which is better?
Одна маленька дівчинка любила ставити
Колись була маленька дівчинка, яка любила
питання.
ставити запитання. Їй особливо подобалося
– Що краще, – запитувала вона свою маму, ставити запитання ''Що краще?''.
яблуко чи груша? Троянда чи гладіолус? Вода чи
Вона сказала матері: ''Що краще, яблука чи
ситро? М’ячик чи лялька?
груші? Вода чи лимонад? М’яч чи лялька?''
Мама терпляче відповідала, але про себе
Її мати терпляче відповідала, хоча в неї були
дивувалася. Насправді, хіба можна сказати, що свої сумніви. Як ви можете сказати, чи м’яч краще,
краще – м’ячик чи лялька, троянда чи гладіолус?
ніж лялька, або троянда краще ніж тюльпан?
Та ось одного дня дівчинка запитала:
Одного разу дівчинка запитала: ''Мамо, що
— Мамо, що краще – казка чи пісня?
краще: казки чи пісні?''
— А ти подумай, що краще – сонце чи небо?
Її мати відповіла: ''Якщо ти скажеш мені, що
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краще, сонце чи небо, то я скажу тобі, що краще,
казки чи пісні''.
Маленька дівчинка думала довго й важко, але
це не дало користі. Вона підняла очі на небо й на
яскраве кругле сонце. Вони були настільки
прекрасні, і ви не могли б бачити одне, не бачачи
іншого.
Після цього дівчинка більше не запитувала, що
краще. У неї були інші питання: що найкраще в
казках? І що найкраще в піснях?
І її мати із задоволенням відповідала на ці нові
питання.

Якщо відповіси на це питання, тоді я тобі скажу,
що краще – казка чи пісня, – відповіла мама.
Довго думала дівчинка і не могла нічого
придумати. Вона дивилася на небо, на яскраве
сонечко. Вони були прекрасні й нероздільні.
Після цього дівчинка перестала запитувати, що
краще? Вона запитувала інакше: чим гарна казка?
Чим гарна пісня? І мама із задоволенням їй
відповідала.

[19: 448; 25].
У московському перекладі оповідання мають назви ''I Want to Have My Say'' ''What’s Best?'', а сам
переклад, стиль речень, на нашу думку, досить тенденційний, швидше відображає директивну радянську
педагогіку, аніж гуманістичну педагогіку Василя Сухомлинського. Порівняльний аналіз трьох текстів –
В. Сухомлинського, московського видавництва ''Радуга'' та М. Ліпмана дає підстави для висновку про те,
що кожен варіант оповідання відображає позицію автора, однак такий аналіз потребує окремої наукової
розвідки.
Здійснений аналіз уможливив висновок про те, що М. Ліпман адаптував оповідання
В. Сухомлинського до свого стилю, змінив імена, інші деталі відповідно до культури своєї країни, однак
залишив основний філософський й педагогічний зміст оповідань українського учителя задля кінцевої
мети, яку обидва педагоги вбачали в максимальному розвитку потенціалу дитини, розвитку інтелекту і
моральності в дитини, її адекватному включенні у складний, різновекторний, суперечливий світ.
Представлені у таблиці тексти свідчать про те, що переклад оповідань В. Сухомлинського зроблений
М. Ліпманом особливо коректно й обережно; ціннісно-емоційні відтінки передані практично повністю, і,
що, на нашу думку, головне, збережена сенситивність української філософської ментальності.
Висновки. Таким чином, у трактуванні обох дитячих філософів набагато більше подібного, ніж
розбіжностей, позаяк їхні оповідання й казки прищеплювали дітям універсальні гуманістичні
загальнолюдські цінності. І Василь Сухомлинський, і Метью Ліпман були переконані, що здоров’я
суспільства безпосередньо залежить від педагогічних зусиль з лікування виразок суспільства, що будьяка криза може бути подолана системою освіти. І Василь Сухомлинський, і Метью Ліпман
використовували проблемно-діяльнісний метод використання філософії: в казках, оповіданнях, притчах,
які читають діти, відбувається багато подій, що є типовими проблемними ситуаціями для дітей,
незалежно від країни. Етико-правові принципи вводяться у тексти у вигляді художньо оформлених
сюжетів, які дають змогу розмірковувати на близькі дитині теми.
Для нас особливо важливим і цінним є те, що у відомій і затребуваній у світі програмі ''Філософія для
дітей'' є українські акценти, є авторські оповідання відомого українського педагога-практика, філософа,
науковця Василя Олександровича Сухомлинського, за якими вчаться мислити мільйони дітей різних
національностей і релігій. І можливо, саме ті діти, які засвоять філософію для дітей, зможуть вибудувати
новий світ, світ без воєн і конфронтацій, світ ''взаєморозуміння, на якому будуть будуватися нові виховні
парадигми'' (О. Сухомлинська) [10]. А навички критичного, креативного, дбайливого мислення,
можливо, полегшать новим поколінням орієнтацію у життєво важливих питаннях, допоможуть стати
відповідальними громадянами своєї країни, відповідальними жителями планети Земля.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні морально-психологічних цінностей
''Філософії для дітей'' М. Ліпмана та Василя Сухомлинського; у здійсненні порівняльного аналізу трьох
текстів – В. Сухомлинського, московського видавництва ''Радуга'' та М. Ліпмана; в аналізі авторських
текстів українського та американського педагогів для розробки методичних рекомендацій щодо
практичного впровадження навчальної програми у різних країнах.
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Петренко О. Б. Рассказы Василия Сухомлинского в ''Философии для детей'' М. Липмана.
В статье осуществлен анализ образовательной программы ''Философия для детей'' (Phіlosophy for
Chіldren, P4C) Метью Липмана и уникальной системы обучения и воспитания в Павлышской средней
школе Василия Сухомлинского. Выяснено, что философски- культурологическое наполнение
художественных миниатюр Василия Сухомлинского, стиль его сказок, рассказов перекликается с
текстами, написанными Метью Липманом. Проанализированы рассказы Василия Сухомлинского ''Я
хочу сказать свое слово'' и ''Что лучше?'' в пособии к программе ''Философия для детей'' ''Thіnkіng Cats
and Laughіng Trees, Crіtіcal Thіnkіng, Phіlosophy for Chіldren, Short Storіes''.
Ключевые слова: В. Сухомлинский, М. Липман, ''Философия для детей'', рассказы, ''Я хочу сказать свое
слово'', ''Что лучше?''.
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Petrenko O. B. The Story of Vasyl Sukhomlynsky in ''Philosophy for Children'' by M. Lipman.
The author analyzes the educational program ''Philosophy for Children'' (P4C) by American education theorist,
philosopher Matthew Lipman and unique system of training and education in Pavlysh high school Ukrainian
teacher Vasyl Sukhomlynsky. We found out that the development of the intellect and morality of the child both
teachers recognized as the main goal of the teacher; that philosophical-cultural artistic content thumbnail Vasyl
Sukhomlynsky style of his tales and stories goes back to texts written by Matthew Lipman. Also, we analysed
stories by Vasyl Sukhomlynsky ''I want to say my own word'' and ''Which is better?'' guide to the program
''Philosophy for Children'' ''Thinking Cats and Laughing Trees, Critical Thinking, Philosophy for Children,
Short Stories''. Author proved that M. Lipman adapted the story of V. Sukhomlynsky. Besides M. Lipman
changed the names and other details according to the culture of their country, but left the basic philosophical
and pedagogical content for the ultimate goal, which both teachers saw the maximum capacity of the child, and
intellectual development Morality in the child, its adequate inclusion into a complex, multi-vectored,
contradictory world. Vasyl Sukhomlynsky and Matthew Lipman used problem-activity method of using
philosophy: in fairy tales, stories, parables, children who read, there are many events that are typical
problematic situations for children, regardless of country. We noted that the translation of the stories of
V. Sukhomlynsky is made especially correctly and with caution; value-emotional shades are transferred
practically completely, and the sensitivity of the Ukrainian philosophical mentality is preserved.
Key words: V. Sukhomlynsky, M. Lipman, ''Philosophy for Children'', story, ''I want to say my own word'',
''Which is better?''.
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ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ФІЛОСОФІЇ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті представлено проблему формування гуманістичних цінностей у дітей на основі аналізу
педагогічної спадщини В. Сухомлинського. До основних засобів філософії для дітей, що були успішно
реалізовані в Павлиській середній школі, віднесено казку, притчу, розповідь, зміст яких спрямовано на
формування моральних уявлень дитини про оточуючий її світ. З’ясовано, що філософія для дітей
В. Сухомлинського ґрунтується на етичних засадах і дає можливість розв’язати проблеми моральноетичного розвитку в дусі гуманістичних цінностей.
Ключові слова: філософія для дітей, гуманістичні цінності, засоби філософії, педагогічна спадщина
В. Сухомлинського.
Актуальність. Сьогодні світова педагогічна громадськість традиційно звертає увагу на проблеми
виховання підростаючого покоління, адже останні події в світі (криза урбанізації, екологічні катастрофи,
загострення міжнаціональних суперечностей і конфліктів) неодноразово демонструють зменшення
вартості життя Людини, визнання її як особистості, нівелювання її потреб та інтересів. Це підтверджує
важливість реформування освітньої сфери, зокрема ґрунтовну розробку її філософського підґрунтя. Саме
філософія вводить моральність у виховання, спрямовує увесь процес на формування моральних
переконань, почуттів і звичок, що спираються на моральні принципи.
В центр сучасної виховної системи поставлено дитину, наділену індивідуальністю, з властивими їй
інтересами, здібностями й потребами. Такий підхід потребує формування у неї гуманістичних цінностей,
що за своєю сутністю є універсальним, загальнолюдськими.
Найбільш повно відповідають вимогам сучасності, сприяють поглибленню гуманістичної
спрямованості виховного процесу у загальноосвітній школі теоретичні погляди і практичний досвід
В. Сухомлинського з виховання всебічно розвиненої особистості. У розв’язанні завдань розвитку
системи української національної освіти на сьогодні велике значення має вивчення і впровадження в
життя гуманістичних ідей В. Сухомлинського, який віддав свої серце, розум, життя пізнанню, розвитку,
щастю сотні школярів Павлиша. Сьогодні його педагогічні ідеї вивчає і шанує педагогічна громадськість
світу.
До проблеми гуманізму в педагогіці звертались в різні часи К. Роджерс, Дж. Браун, К. Паттерсон,
А. Маслоу, Ш. Амонашвілі, М. Гузик. Різні аспекти проблеми формування гуманістичних цінностей в
педагогіці В. Сухомлинського були темами наукових пошуків: виховання моральних цінностей
(А. Семез, Л. Бондар), формування загальнолюдських цінностей (Л. Бондар, М. Сметанський), виховання
етичних цінностей (В. Ликов).
Мета статті: проаналізувати проблему формування гуманістичних цінностей у дітей засобами
філософії В. Сухомлинського.
Завдання: розглянути гуманістичну педагогіку В. Сухомлинського, виділити підходи до організації
навчально-виховного процесу в школі на засадах філософії для дітей В. Сухомлинського, визначити
актуальність його ідей в сучасних освітніх реаліях.
Виклад основного матеріалу. Виховна система педагога пронизана ідеями людяності, гуманізму,
любові, поваги до людини, високої вимогливості, розуміння серцем інших людей, співчуття і допомоги,
реалізація яких відображена в 50 монографіях і книгах, 625 статтях В. Сухомлинського, а саме:
''Виховання патріотизму у школярів'', ''Праця і моральне виховання'', ''Народження громадянина''.
Як зазначає українська дослідниця Л. Бондар, Василь Олександрович ''один із перших повернув у
теорію виховання такі категорії, як совість, сором, честь і порядність, щедрість душі, моральні емоції,
повагу до батьків, до дідусів і бабусь, узагалі до людей похилого віку, культ матері. Найвищі людські
цінності, за Сухомлинським, становлять особистість, сім’я, колектив, народ, людство'' [1: 47].
Дійсно у тоталітарному суспільстві відбулось знецінення людського життя: вивчали діяльність
видатних осіб, забуваючи про власних предків. А В. Сухомлинський повертає на почесний п’єдестал
родину з її звичаями, традиціями. Він щиро вірить в духовне багатство сім’ї, невичерпні джерела
народної педагогіки і мудрість батьківського виховання. ''Нехай у школі (так само і в сім’ї) панують
правда і довір’я'' [2: 333].
У пошуках нових підходів до організації навчально-виховного процесу у школі
Василь Сухомлинський на перший план ставить гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі
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особистості дитини, турботи про її розвиток. Такий підхід передбачає визначення кожного вихованця як
унікальної особистості, його прав на життя і щастя, ставлення до нього як суб’єкта власного розвитку,
опору у його вихованні на сукупність знань про людину та високу педагогічну майстерність. В основу
такої системи великим вченим було покладено принципи: народність, природо і культуровідповідність,
гуманізм і демократизм, самостійність, активність, громадянської зрілості.
Гуманістична основа навчально-виховного процесу ґрунтується у Сухомлинського на положеннях
про безумовну цінність і неповторність людини, її індивідуальну свободу і гідність, право на щасливе
життя і творчість, на створення умов всебічного розвитку особистості кожної дитини. Педагогічне кредо
гуманіста – безмежна любов до дітей, віра в талановитість кожної дитини, в добру її основу. ''Віра в
людину – могутня моральна сила, яка втілює в собі саму суть відносин в нашому суспільстві, ...хороший
вчитель – це, насамперед, вихователь, який запалює перед вихованцями яскраве світло розуму, веде їх
вперед, допомагає переборювати труднощі... хто у кожному своєму вихованцеві бачить велику людину в
майбутньому'' [3: 205–206].
Ідея врахування і розвиток індивідуальних особливостей і можливостей кожної дитини пронизувала
всю систему життя і діяльності школи Сухомлинського:
- в своїх працях педагог виділяє завдання навчально-виховної роботи (виявити і розвивати
неповторну людську індивідуальність з 1-го класу, розкрити творчі сили кожної дитини);
- основні принципи і умови розвитку дитини (любов, оптимізм, повага гідності, справедливості,
підтримки, захищеність від зла, мудра вимогливість, відповідальність за кожну дитину, поблажливість до
дитячого невміння та нерозуміння тощо);
- зміст навчання і виховання (зв’язок з життям, з історією рідного краю, народу, України, світу;
диференціація учбової інформації в залежності від рівня розвитку, можливостей, інтересів дітей; підбір
учбового матеріалу, системи занять з перспективою досягнення успіху, почуття гідності і розвитку
кожної дитини);
- методику організації життя, навчання, виховання в школі, сім’ї, в навколишньому середовищі з
перспективою виховання гідної всебічно розвинутої щасливої справжньої Людини і патріота
Батьківщини.
Любов і повага, віра в добре начало в кожній дитині і висока мудра вимогливість до її життя, бажання
зрозуміти, допомогти у розвитку розуму і серця кожного вихованця, захистити від зла і навчити
людяності, оптимізму, творчому підходу, активності в житті – ці і ще багато інших основ гуманізму до
душі, серця, розуму, почуттів, діяльності кожного вихованця Павлиської школи. Духовним началом в
мудрій людській любові Сухомлинський вважав потребу в людині, відданість один одному; поваги до
людини, шанування її свободи, доброї волі, обов’язку перед іншими людьми, державою. ''Щоб уберегти
себе від байдужості, треба опанувати співчуття, жалість і разом з тим високу принциповість і
вимогливість, нетерпимість і непримиренність до зла, уміння відрізнити невинні людські слабкості від
вад, що калічать душу'' [4: 192].
Такі високо моральні вимоги ставив педагог перед кожним вихованцем, бо любив ''не ту дитину, яка
вона є, а ту, якою вона повинна бути'', і чим складніша дитина в морально-інтелектуальному, фізичному
розвитку, тим більше він любив її, приділяв увагу, роками створював умови для повноцінного розвитку.
В роботі ''Як виховати справжню людину'' йдеться про моральний гуманістичний ідеал, що увібрав в себе
найкращі риси менталітету українського народу. Педагог розкриває конкретні принципи, істини,
повчання, настанови, рекомендації щодо гуманістичного виховання і становлення кожної дитини
(Чотирнадцять законів дружби, Десять правил не можна, Десять негідних речей і т.д.), що й становлять
''педагогічну систему, яка може бути взірцем органічного поєднання національних традицій із
загальнолюдськими цінностями'' [5: 122]. Бо формування ставлення до людини повинно починатися з
раннього дитинства з любові і поваги до батьків, до представників старшого покоління, до рідних, до
оточуючих, до людей, що потребують допомоги.
Тільки в роботах Сухомлинського є такі гуманні розділи як ''Розуміння життя, добра і зла в ньому'', де
найвищою цінністю визнано життя людини, в якому є щастя і горе, біда і страждання, радість, тривога і
біль душі. Цьому теж треба вчити кожну дитину, готуючи її до життя серед людей, до гідного місця в
суспільстві. ''Духовний зв’язок з людьми, почуття співучасті в ділах і пристрастях людських,
одухотворення радостями людськими і страждання горем близьких і далеких своїх співвітчизників – таке
ж щастя, як чисте повітря; осягає людина це щастя найглибше тоді, коли втрачає його. Мудрість
виховання полягає в тому, щоб людина дорожила цим щастям тим більше, чим більше його має.
Страшною бідою є порожнеча душі. Це значить, що в людини немає нічого святого за душею, нічим вона
не дорожить і нічому не поклоняється'' [6: 224]. Байдужість, безвільність, пасивність – це вже шлях до
зла, яке починається з етичної неграмотності, з незасвоєння азбуки людської культури, що примножує
справедливість, гідність, велич, щастя кожної людини.
Аналіз педагогічної спадщини В. Сухомлинського дає змогу розглядати родинно-шкільне виховання
як складову школи гуманності. На думку педагога-новатора, умова співпраці сім’ї та школи є однією з
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найважливіших для виховання всебічно розвиненої особистості. Постійно використовуючи і
поповнюючи надбання народної педагогіки, він відродив і започаткував у Павлиській школі багато свят.
Адже школа стає осередком культури, якщо в ній панують чотири культи: Батьківщина, Людина, Матір і
Рідне Слово, які шанують і в родині.
Важливою складовою виховної системи В. Сухомлинського є патріотичне виховання дітей, бо
серцевина людини – любов до Батьківщини – закладається в дитинстві. Він підкреслював, що
Батьківщина – це не абстракція, не відхилене поняття, а жива дійсність, реальні люди, в числі яких і ми,
кожний вчинок проти неї є вчинком проти самих себе. Ми – в Батьківщині, а Батьківщина в нас. Без
цього немає цілісної особистості, немає цілісного характеру. Ми тим більше пізнаємо самих себе, чи м
щедріше віддаємо себе Вітчизні, одночасно вбираючи її щедроти і повертаючи їй набагато більше.
Патріотичне виховання в Павлиській школі, як і кожен напрямок, проходило через серце – розум – руки
кожної дитини. Всі діти брали активну участь в добрих справах для школи, сім’ї, села, країни, людей
світу. Наприклад, кожний учень вирощував за 10 шкільних років 100 дерев, пов’язаних з різними
ритуалами і традиціями: алеї пам’яті героїв і дружби, дубовий гай героїв, куточки краси, розарії. Ця
діяльність особливо благодатно впливала на виправлення душ важких дітей, піднімала їх гідність,
значимість їх життя і діяльності для радості і щастя інших людей.
Велике значення в розвитку дитини мала праця. Дуже мудро Василь Олександрович знаходить
виховні коріння дитячої праці в прадавніх традиціях українського народу: ''Найвища педагогічна
мудрість трудового виховання полягає в тому, щоб утвердити в дитячому серці народне ставлення до
праці. Праця для народу є не тільки суттєвою необхідністю, без якої немислиме людське існування, та й
сферою багатогранних проявів духовного життя, духовного багатства особистості. В праці розкривається
багатство людських стосунків. Виховати любов до праці неможливо, якщо дитина не відчуває краси цих
стосунків. В трудовій діяльності народ бачить найважливіший засіб самовираження, самоутвердження
особистості. Без праці людина стає порожнім місце, говорять у народі. Важливе виховне завдання
полягає в тому, почуття власної гідності, особистої гордості вихованця ґрунтувалося на трудовому
успіху'' [4: 239]. Особливо важлива роль радісної творчої праці для дітей, які відстають у розумовому
розвитку. Для них праця і успіх в її результатах – стежка для розвитку пам’яті, думки, розуму, логічного
мислення.
Через творчу, емоційно насичену, одухотворену гуманізмом і радістю успіху працю, за думкою
педагога, можливо і необхідно всебічно розвивати кожну дитину, особливо ту, яка має якісь недоліки в
розвитку. Триєдність виховання через серце → розум → руки дитини для важких дітей, за
Сухомлинським проходить через серце → руки → розум. Через працю відбувається розвиток задатків і
здібностей, інтелекту, почуття людської гідності, щастя людського життя. Це особливо важливо для
дитини, обділеної в чому-небудь долею. В Павлиській школі для цього були створені всі умови: діти
вирощували хліб і сади (по традиції навесні учні 1-го класу садили ''Сад матері''), кожна дитина за
шкільні роки вирощувала 100 дерев (це було пов’язано з різними традиціями), конструювали діти моделі
машин і механізмів (48 гуртків в школі), доглядали тварин, будували теплиці, майстрували, працювали в
полі, вивчали с/г техніку тощо.
Різнобічний розвиток кожної дитини проходив і через естетичне виховання: малювання, співи,
слухання музики і звуків природи, гра на музичних інструментах, художньо-творча самодіяльність. Вони
милувалися і творили красу в своїй душі і в довкіллі для людей, країни, майбутнього.
Процес пробудження і формування дрімаючих сил дитячої душі, серця і розуму, за Сухомлинським,
проходив складний шлях: спостереження → здивування перед довкіллям (емоції, уява) → цікавість,
допитливість, інтерес, прагнення пізнати світ (музика, малювання, казка, читання, творчість) → розвиток
розуму, здібностей (праця, навчання, радість успіху творення краси і добра для людей і природи,
щасливе повноцінне життя кожної Людини).
Висновки. В гуманістичній педагогіці В. Сухомлинського в центрі уваги неповторна дитина, її
особливості, умови життя і розвитку, виховання справжньої щасливої Людини і Громадянина України.
Безсумнівно, досвід В. Сухомлинського і розроблені ним методики становлять значний науковий і
практичний інтерес, розширюють наукові уявлення про багатоманітність світових ідей і методик,
спрямованих на розвиток мислення дитини, формування в неї пізнавальних і етичних уявлень і
орієнтирів.
Подальшого вивчення заслуговують неопубліковані праці та публіцистика В. Сухомлинського з
питань гуманізації та демократизації навчання та виховання учнів, історіографія та дослідження питань
сімейного, трудового, естетичного, правового виховання молоді з позиції педагогіки гуманізму.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бондар Л. С. Загальнолюдські цінності у спадщині В. Сухомлинського / Л. С. Бондар // Шлях освіти. – 1997.
– № 2. – С. 47–49.
2. Сухомлинський В. О. Духовний світ школяра / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв. : В 5т. – К., 1976. – Т. 1. –
C. 209–400.

93

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
3. Сухомлинський В. О. Людина неповторна / В. О. Сухомлинський. – К., 1962.
4. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв. : В 5 т. – К., 1977. – Т. 3. –
670 с.
5. Мухин М. И. Гуманистические традиции и новаторство в педагогическом опыте В. А. Сухомлинського :
автореф. дис. на cоискание уч. степени док. пед. наук / М. И. Мухин. – М., 1995. – 69 с.
6. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв. : В 5 т. – К., 1976. –
Т. 2. – 670 с.
7. Сухомлинська О. Філософія для дітей як педагогічна проблема / О. Сухомлинська // Психолого-педагогічні
проблеми сільської школи. − 2002. − № 2. − С. 8–19.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Bondar L. S. Zagal'noliuds'ki tsinnosti u spadshhyni V. Sukhomlyns'kogo [Universal Human Values in the
inheritance of V. Sukhomlynsky] / L. S. Bondar // Shliakh osvity [Way of Education]. – 1997. – № 2. – S. 47–49.
2. Sukhomlynsky V. O. Dukhovnyi svit shkoliara [Spiritual World of a Pupil] / V. O. Sukhomlynsky // Vybr. tv. :V 5 t.
[Selected Works : in 5 Volumes]. – K., 1976. – T. 1. – C.209–400.
3. Sukhomlynsky V. O. Liudyna nepovtorna [A Person is Unique] / V. O. Sukhomlynsky. – K., 1962.
4. Sukhomlynsky V. O. Sertse viddaiu ditiam [I Give My Heart to Children] / V. O. Sukhomlynsky // Vybr. tv. :V 5 t.
[Selected Works in 5 Volumes]. – K., 1977. – T. 3. – 670 s.
5. Mukhin M. I. Gumanisticheskiie tradytsii i novatorstvavо v pedagogicheskom opyte V. A. Sukhomlynskogo
[Humanistic Traditions and Innovation are in Pedagogical Experience of V. Sukhomlynsky] : avtoref. dis. na
soiskaniie uch. stepeni dok. ped. nauk. – M., 1995. – 69 s.
6. Sukhomlynsky V. O. Yak vykhovaty spravzhniu liudynu [How to Bring up the Real Man] / V. O. Sukhomlynsky //
Vybr. tv. :V 5 t. [Selected Works in 5 Volumes]. – K., 1976. – T. 2. – 670 s.
7. Sukhomlynska O. Filosofiia dlia ditei yak pedagogichna problema [Philosophy for Children as a Pedagogical
Problem] / O. Sukhomlynska // Psykhologo-pedagogichni problemy sil's'koi shkoly [Psychological and Pedagogical
Problems of a Rural School]. − 2002. − № 2. − S. 8–19.

Сараева Е. В. Формирование гуманистических ценностей у детей средствами философии
В. Сухомлинского.
В статье представлена проблема формирования гуманистических ценностей у детей на основе анализа
педагогического наследия В. Сухомлинского. К основным средствам философии для детей в Павлышской
средней школе отнесены сказка, притча, рассказ, содержание которых направлено на формирование
нравственных представлений ребенка про окружающий его мир. Определено, что философия для детей
Сухомлинского опирается на этические основы и дает возможность решать проблемы моральноэтического развития детей в контексте гуманистических ценностей.
Ключевые слова: философия для детей, гуманистические ценности, средства философии,
педагогическое наследие В. Сухомлинского.
Saraieva O. V. The Formation of Children's Humanistic Values by Philosophy of V. Suhkomlynsky.
The article presents the problem formation of the children's humanistic values on the basis of the analysis of
V. Sukhomlynsky's pedagogical heritage. The main means of philosophy for children that have been successfully
implemented in Pavlysh secondary school include a fairy tale, a parable, a narrative, the content of which is
aimed at shaping the child's moral ideas about the surrounding world.
The purpose of the research is to analyze the problem of the formation of children's humanistic values by means
of philosophy of V. Sukhomlynsky.
Objective: to analyze the humanistic pedagogy of V. Sukhomlynsky, to identify approaches to the organization of
the educational process in the school on the principles of philosophy for children of V. Sukhomlynsky, to
determine the relevance of his ideas in contemporary educational realities.
The philosophy of V. Sukhomlynsky for children, based on ethical principles, makes it possible to solve the
problems of moral and ethical development in the context of humanistic values.
The ideas of the uniqueness of the child, the consideration and development of its individual peculiarities and
abilities pierced the entire system of life and activity of the V. Sukhomlynsky's school: the tasks of educational
work (to discover and develop a unique human personality from the 1st grade, to reveal the creative forces of
each child); the basic principles and conditions of the child's development (love, optimism, respect for dignity,
justice, support, protection from evil, wise demandingness, responsibility for every child, indulgence in
childhood inability and misunderstanding, etc.); the content of education and upbringing (connection with life,
with the history of the native land, people, Ukraine, the world; differentiation of educational information
depending on the level of development, opportunities, interests of children, selection of educational material,
systems of occupations with the prospect of success, sense of dignity and the development of each child); the
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methodology of organization of life, education, education in school, family, in the environment with the prospect
of education of a well-developed, happy, true Human and patriot of the Motherland.
The philosophy of V. Sukhomlynsky for children significantly influenced the emotional and aesthetic
development of children of all ages. For this, the teacher used such means of education as nature, music, fairy
tale, artistic word and environment.
Key words: philosophy for children, humanistic values, means of philosophy, pedagogical heritage of
V. Sukhomlynsky.
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ СПЕЦКУРСУ ''ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА''
У статті розглядається проблема формування наукової комунікативної компетентності магістрів
медсестринства. Актуальність проблеми зумовлена вимогами, які ставить суспільство перед
здобувачами вищої освіти. Метою статті є висвітлення змісту спецкурсу ''Формування науково
комунікативної компетентності магістрів медсестринства'', на основі якого забезпечується
підвищення якості підготовки магістрів медсестринства у вищих медичних навчальних закладах.
Для досягнення мети використано метод поглибленого контент-аналізу тексту (Text Mining).
Обґрунтовано кількість кредитів ECTS, що виділяються на спецкурс, і як оцінювати слухачів цього
курсу. На опанування спецкурсу необхідно 2 кредити ECTS, 60 годин: 6 лекцій (12 годин), 12 практичних
занять (24 години), 24 години самостійної роботи.. Програма спецкурсу включає три змістових модулі,
в кожному модулі по 2 лекції, 4 практичних заняття та по 8 годин самостійної роботи студентів.
Кожна тема спецкурсу складається з трьох блоків: корегуючого, навчаючого і контролюючого.
Розроблений спецкурс орієнтований на студентів вищих медичних навчальних закладів, що здобувають
освітній ступінь магістра медсестринства у галузі 22 ''Охорона здоров'я'' і спеціальності 223
''Медсестринство'' і може бути використаний як у денній, так і в заочній (дистанційній) формі
навчання.
Ключові слова: медсестринство, наукова комунікативна компетентність магістри медсестринства,
наукометричні технології.
Вступ. Проблема формування наукової комунікативної компетентності набула особливої
актуальності у зв'язку з тим, що основна спрямованість Закону України ''Про вищу освіту'' від
01.07.2014 р. № 1556-VII полягає у підвищення якості вищої освіти шляхом широкого залучення
здобувачів вищої освіти до наукової діяльності [1: 4].
Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується
вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної
освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою
програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС,
обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов'язково
включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків [1: 4].
Другий (магістерський) ступінь вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню
Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та / або
практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціальностями), загальних засад
методології наукової та / або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного
виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності''.
Необхідно відмітити, що задовго до затвердження вищезазначеної концепції на законодавчому рівні,
вітчизняними та зарубіжними дослідниками були детально розроблені основні засади та намічені
перспективні підходи щодо підвищення якості вищої освіти (магістратури) шляхом поєднання освіти з
наукою і виробництвом. Дослідженню загальних підходів та пошуку шляхів підвищення якості
підготовки магістрів присвячені дослідження О. Є. Антонової, С. С. Вітвицької, О. В. Вознюка,
О. А. Дубасенюк та ін. Перспективні підходи до вирішення проблеми формування наукової
комунікативної компетентності магістрів медсестринства висвітлено у роботах Я. В. Карлінської
В. З. Свиридюка, В. Й. Шатила, Н. В. Шигонської, П. В. Яворського, С. О. Ястремської та ін. Але
залишаються невирішеними питання щодо кількісного виміру за допомогою методів наукометрії
значимості результатів проведених наукових досліджень, належної презентації результатів на
міжнародному рівні з використання сучасних засобів комунікації в науці та захисту авторських прав на
об'єкти інтелектуальної власності, створювані магістрами.
Постановка проблеми. Основною тенденцією сучасного розвитку науки є інтенсивне впровадження
інформаційно-комп'ютерних наукометричних технологій. Наукометрія окрім дослідженням різних
аспектів комунікацій в науці, займається кількісним виміром значимості наукових результатів і
розробленням перспективних підходів до кількісного визначення величини наукової складової у вищій
професійній освіті. Тому однією з проблем підготовки магістрів медсестринства є науково-методичне
забезпечення формування в них наукової комунікативної компетентності засобами інноваційних
© Свиридюк В. В., 2017
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наукометричних технологій [2: 512; 3: 109].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконалення якості вищої освіти, модернізація
структури, змісту й організації освіти на засадах компетентністного підходу є одними з ключових
напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [4: 2].
Нині результати наукової діяльності оцінюються з використанням кількісних і якісних
наукометричних показників, які дозволяють у числовій розмірності отримати важливі відомості про
актуальність певної тематики і навпаки про застарілість, рівень опису сучасних проблем тощо [2: 512;
3: 109; 5: 385].
У дисертації Іванової С. М. висвітлено використання EРrints – як засобу інформаційно-комунікаційної
підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук. Розробники Eрrints пропонують нові
можливості для користувача, зокрема: оперативно надають необхідні відомості чи дані у будь-яке місце і
час у різних форматах; інтегруються з такими сучасними комунікаційними сервісами, як електронна
пошта, соціальні сервіси, веб-конференції тощо [3: 109; 6: 18].
Биков В. Ю., Спірін О. М., Лупаренко Л. А. підкреслюють, що важливим інструментом
розповсюдження результатів наукових педагогічних досліджень є web-орієнтовані вітчизняні й
міжнародні наукометричні бази даних наукових публікацій. Використання міжнародних наукометричних
систем у підготовці магістрів і докторів філософії підтверджено і на законодавчому рівні: Згідно статті
30 розділу 4 Закону України про вищу освіту одним із критеріїв, за якими науково-освітній установі
надається статус дослідницького університету є кількість публікацій за показниками визнаних
міжнародних наукометричних баз [1: 37; 3: 109; 7: 4].
Гальчевська О. А. аналізуються критерії добору наукометричних баз відкритого доступу при
проведенні наукових досліджень та зроблено огляд найбільш популярних наукометричних баз
відкритого доступу: Google Scholar, Рiнц, Scholarometer, Index Copernicus, Microsoft Academic
Search [3: 110; 8: 3].
Для оцінки вагомості результатів наукових досліджень в галузі природничих і гуманітарних наук
широко використовуються наукометричні критерії теорії фракталів [9: 21–33; 10: 13; 11: 1].
Але проблема наукового обґрунтування методичного забезпечення формування у магістрів
медсестринства наукової комунікативної компетентності вивчена недостатньо, тому метою статті є
висвітлення змісту спецкурсу ''Формування науково комунікативної компетентності магістрів
медсестринства'', на основі якого забезпечується підвищення якості підготовки магістрів медсестринства
у вищих медичних навчальних закладах.
Для досягнення мети використано метод поглибленого контент-аналізу тексту (Text Mining).
Результати та їх обговорення. Формування змісту навчального матеріалу здійснювали в 3 етапи:
аналізу, планування і проектування спецкурсу [3: 111].
На етапі аналізу було визначено, що спецкурс ''Формування наукової комунікативної компетентності
магістрів медсестринства'' має істотно доповнити навчальну дисципліну ''Методологія наукової роботи'' в
частині сучасних підходів до оцінки результатів наукових досліджень за наукометричними критеріями
[3: 111].
На етапі планування було визначено мету спецкурсу – оволодіння студентами системою знань, умінь
і навичок наукової комунікативної компетентності на основі сучасних інформаційно-комп'ютерних
наукометричних технологій [3: 111].
Досягнення мети спецкурсу забезпечується через опанування теоретичного матеріалу і оволодіння
магістрантами практичними навичками використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, таких як: вміння користуватися інформаційно-пошуковими системами, вміння працювати з
наукометричними базами і їх хмарними сервісами, прикладного використання теорії фракталів з
обчисленням індекса Херста, розмірності Хаусдорфа-Безіковича, індекса Хірша тощо [3: 111; 9: 21–33;
10: 15; 11: 1].
Лавиноподібне накопичення наукових даних при оприлюдненні та оцінюванні результатів власних
досліджень ставить перед науковцем завдання аналізу, обговорення, порівняння і цитування раніше
відомих результатів. Одним із можливих інструментів, що дозволяє полегшити розв'язання такого
завдання є сервіси наукометричних баз даних [3: 111].
Загалом наукометричні бази даних є інформаційно-аналітичними системами, що дозволяють
науковцям здійснювати моніторинг оприлюднення і розповсюдження власних результатів науководослідницької діяльності, а також пошук та аналіз наукових публікацій для проведення
досліджень [3: 112].
Передумовами використання наукометричних баз даних у науково-дослідницькій діяльності є:
відкритий доступ;
- використання міжнародної наукової мови (англійської);
висока якість наукових матеріалів;
- різноманітність контенту, що передбачає різні можливості його використання;
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можливість оприлюднення (презентації) власних наукових доробок (об'єктів інтелектуальної
власності);
- монігоринг упровадження результатів наукових досліджень (індекси цитування, якщо вважати, що
цитування є однією з форм упровадження) [3: 112; 12: 91–95].
Остання теза щодо такого роду упровадження потребує уточнення. Упровадження (використання
іншими людьми) об'єктів інтелектуальної власності має супроводжуватися, як мінімум, продажем
ліцензії на право користування. Дійсно, більшість результатів у галузі гуманітарних наук є
непатентоздатними, однак всі, без винятку, результати наукових пошуків мають проходити перевірку на
патентоздатність. У цьому контексті, як показує практика, науковці України ведуть себе не тільки
некоретно, але й легковажно. Вони не сприймають результати своїх наукових пошуків як товар і об'єкт
інтелектуальної власності. Поспішними публікаціями, демонстраціями і доповідями з розкриттям ''ноухау'', передачею замовникам звітів по науково-дослідних розробках без відповідних попередніх правових
зауважень, вивозом за кордон зразків і діючих моделей, розробники насамперед обкрадають себе самих,
а в кінцевому підсумку і державу. Замість того, щоб здійснити передачу розробленої технології на
правовій основі, наприклад ліцензійній, і потім впродовж багатьох років отримувати винагороду
(наприклад, у вигляді роялті), вони втрачають права на створені ними об'єкти інтелектуальної власності
[13: 1–15].
І це в той час, коли уже більше 700 років для захисту прав на інтелектуальну власність слугує
патентна система, котра при належній її організації ефективно забезпечує конкурентоздатність,
економічні, правові та навіть геополітичні інтереси окремих осіб, фірм і цілих держав. На сьогодні
багатою є та країна, де належним чином налагоджена і функціонує патентно-ліцензійна справа [13: 1–
15].
Вмілий Інтернет-маркетинг поєднує широку рекламу об'єктів інтелектуальної власності без
розголошення ''ноу-хау''. На жаль, науковці або недооцінюють, або переоцінюють значимість власних
розробок. Ті, що недооцінюють, не турбуються про захист прав на створені об'єкти інтелектуальної
власності і не займаються їх маркетингом. Ті, що переоцінюють, мабуть розраховують на премію Нобеля
чи принца Астурійського негайно, коли так поспішають викласти результати власних наукових
досліджень у світовій інформаційній мережі без оформлення охоронних документів на право власності.
Більшість же, на нашу думку, просто не знає міжнародного законодавства стосовно інтелектуальної
власності і не володіє основами Інтернет-маркетингу.
Підтвердженням є існування наукометричних баз, доступ до яких здійснюється за передплатою (Web
of Science. SciVerse Scopus. Mendeley тощо). Щоправда існують і безкоштовні наукометричні бази, які
перебувають у відкритому доступі (Google Scholar, Academia.edu, Index Copernicus, Scholarometer тощо).
Міжнародні наукометричні бази відкритого доступу в обмін на оприлюднення результатів наукових
досліджень надають можливість хизуватися величиною індекса Хірша, у той час коли Білл Гейтс заробив
свій перший мільярд доларів у 33 роки на торгівлі об'єктами інтелектуальної власності – програмним
забезпеченням для персональних комп'ютерів, так званим Software, на відміну від Hardware (матеріальні
складові комп'ютера: кристали кремнію з розміщеними на них мікросхемами, жорсткі магнітні диски, CD
i DVD диски, провідники, транзистори, ''флешки'', клавіатура, принтери, сканери тощо), де ''живе''
інформація. Потрібно мати на увазі, що безкоштовний доступ до наукометричних баз, є лише певний
маркетинговий хід менеджерів відповідних інформаційних медіакомпаній.
У 2014 році було створено вітчизняну інформаційно-аналітичну систему ''Бібліомегрика української
науки'' (http://www.nbu-viap.gov.ua/bpnu/). Система призначена для надання науковцям цілісної картини
стану вітчизняного наукового середовища, його галузевої, регіональної та відомчої структури. До
системи станом на початок 2016 року включено понад 13 тис. бібліометричних портретів учених і кілька
сотень журналів [3: 112; 1: 2].
Зазначені наукові підходи дозволили розробити структуру спецкурсу ''Формування наукової
комунікативної компетентності магістрів медсестринства'' на опанування якого передбачено 2 кредити
ECTS (60 годин).
У таблиці 1 представлено структуру спецкурсу з поділом годин на лекційні, практичні заняття,
самостійну й індивідуальну роботу.
Кількість кредитів і, відповідно годин, розрахована таким чином, щоб спецкурс було вивчено до
початку виробничої практики студентів магістратури у 13-у семестрі на 7-у році навчання.
Співвідношення між лекціями і практичними заняттями становить 1 до 2, аудиторні заняття складають
60 %, самостійна індивідуальна робота – 40 %.
Для опанування спецкурсу пропонується наступна тематика лекційних занять.
Дві лекції до першого змістового модуля:
1. Комунікативна компетентність. Зміст, структура, різновиди, класифікація.
2. Наукова комунікативна компетентність. Модель її формування у магістрів медсестринства.
Дві лекції до другого змістового модуля
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1. Інформаційна комунікативна компетентність. Інформатизація освіти та медицини.
2. Наукометрія. Теоретичні та практичні аспекти формування наукометричних баз.
Дві лекції до третього змістового модуля
1. Інноваційні підходи до проведенні наукових досліджень в медсестринстві та формування наукової
комунікативної компетентності магістрів медсестринства. .
2. Комерціалізація науки. Інтернет-маркетинг. Перехід від компетентістної парадигми до концепції
підготовки конкурентоздатної особистості.
Тематика практичних занять.
До першого змістового модуля передбачено 4 практичних заняття за наступними темами:
1. Комунікативна компетентність, її різновиди та складові. Побутова і професійна комунікативні
компетентності. Концепція компетентісно-орієнтованої освіти.
2. Педагогічна комунікативна компетентність магістрів медсестринства. Особливості професійної
(медичної) комунікативної компетентності медичних сестер. Емпатія і асертивність.
Таблиця 1
Структура спецкурсу ''Формування наукової комунікативної компетентності магістрів
медсестринства''
Тема

Лекції

Практичні
заняття

Самостій
на робота

Індивідуальна
робота

Змістовий модуль 1
Комунікативна компетентність магістрів медсестринства, її різновиди та складові
1. Комунікативна компетентність, її різновиди та
2
2
2
Підготовка
складові. Побутова і професійна комунікативні
огляду наукової
компетентності.
літератури стосовно обгруту2. Концепція компетентісно-орієнтоваеної освіти.
2
2
вання та терміПедагогічна комунікативна компетентність магістрів
нологічної
медсестринства
визначеності
3. Особливості професійної (медичної)
2
2
2
поняття
комунікативної компетентності медичних сестер.
''наукова
Емпатія і асертивність.
комунікативна
4. Наукова комунікативна компетентність, її
2
2
компетентскладові і традиційні (рутинні) підходи до
ність''.
формування.
Змістовий модуль 2
Основні закономірності сучасного етапу розвитку наукового інформаційного простору та інноваційні
підходи до формування наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства засобами
інформаційно-комунікаційних комп'ютерних технологій
5. Інформаційна комунікативна компетентність при
2
2
2
Проведення
плануванні і проведенні наукових . досліджень в
патентноінформедсестринстві. Патентно-інформаційний пошук
маційного
засобами сучасних комп'ютерних технологій.
пошуку та
підготовка
6. Наукометрія. Контент-аналіз. Теорія фракталів та
2
2
списку
її використання в педагогічних наукових
бібліографічних
дослідженнях, в медицині та медичній освіті.
джерел за
Фрактальний аналіз. Індекс Херста.
темою
7. Наукометрія. Теоретичні та практичні аспекти
2
2
2
магістерської
формування наукометричних баз. Міжнародні
роботи з
наукометричні бази: Web of Science Scopus, Index
використанням
Copernicus, РИНЦ.
сервісів
8. Наукометрія. Імпакт-фактор журналів, ORCID,
2
2
міжнародних
індекси цитування. Індекс Хірша. Використання
наукометриччотирьохпільної abcd-таблиці для обчислення
них баз.
коефіцієнтів повноти цитування, сподівань,
своєрідності та забутих публікацій.
Змістовий модуль 3
Формування готовності магістрів медсестринства до наукової комунікативної взаємодії засобами
інноваційних технологій
9. Вітчизняна наукометрична база ''Бібліометрика
2
2
2
Створення
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укранської науки''. Створення і реєстрація
особистого
особистого наукометричного профілю за даними
наукометричпублікацій у вітчизняній і міжнародних
ного профілію
наукометричних базах. .
за ORCID та
результатами
10. Комерціалізація науки. Створення об’єктів
2
2
власних публіінтелектуальної власності за результатами наукових
кацій з викоридосліджень. Особливості створення, презентації та
станням чотизахисту авторських прав на об'єкти інтелектуальної
рьохпільної
власності в медицині.
abcd-таблиці,
11. Інтернет-маркетинг. Інноваційні засоби
2
2
2
сервісів.Google
оприлюднення та реклами об'єктів інтелектуальної
scholar і ''Бібвласності у світовій інформаційній мережі.
ліометрика
Характеристика конкурентно-здатної особистості.
української
12. Підсумковий модульний контроль
2
2
науки''.
Всього:
12
24
24
3. Наукова комунікативна компетентність та традиційні (рутинні) підходи до її формування.
Моделювання. Модель формування наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства.
4. Лінгвістична складова наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства.
До другого змістового модуля також передбачено 4 практичних заняття:
1. Інформаційна комунікативна компетентність при плануванні і проведенні наукових досліджень в
медсестринстві. Патентно-інформаційний пошук засобами сучасних комп'ютерних технологій.
2. Наукометрія. Контент-аналіз. Теорія фракталів та її використання в педагогічних наукових
дослідженнях, в медицині та медичній освіті. Фрактальний аналіз. Індекс Херста.
3. Наукометрія. Теоретичні та практичні аспекти формування наукометричних баз. Міжнародні
наукометричні бази: Web of Science Scopus, Index Copernicus, РИНЦ.
4. Наукометрія. Імпакт-фактор журналів, ORCID, індекси цитування. Індекс Хірша. Використання
чотирьохпільної abcd-таблиці для обчислення коефіцієнтів повноти цитування, сподівань, своєрідності та
забутих публікацій
В структурі третього змістового модуля передбачено 3 навчальні практичні заняття та одне практичне
заняття для підсумкового модульного контролю.
1. Вітчизняна наукометрична база ''Бібліометрика укранської науки''. Створення і реєстрація
особистого наукометричного профілю за даними публікацій у вітчизняній і міжнародних
наукометричних базах.
2. Комерціалізація науки. Створення об’єктів інтелектуальної власності за результатами наукових
досліджень. Особливості створення, презентації та захисту авторських прав на об'єкти інтелектуальної
власності в медицині.
3. Інтернет-маркетинг. Інноваційні засоби оприлюднення та реклами об'єктів інтелектуальної
власності у світовій інформаційній мережі.
Характеристика конкурентно-здатної особистості.
4. Підсумковий модульний контроль.
Завдання для самостійної роботи до першого змістового модуля:
1. Підготовка огляду наукової літератури та написанная реферату за однією з тем стосовно
компетентісного підходу в медичній освіті.
2. Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем стосовно
професійної педагогічної комунікативної компетентності магістрів медсестринства.
3. Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем стосовно
професійної медичної комунікативної компетентності медсестер.
4. Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем стосовно наукової
комунікативної компетентності магістрів медсестринства.
Завдання для самостійної роботи до другого змістового модуля:
1. Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем стосовно .
інформатизації освіти та охорони здоров'я. Дистанційне навчання та робота в хмарному науковоосвітньому середовищі.
2. Патентно-інформаційний пошук засобами сучасних комп'ютерних технологій. Алгоритми пошуку
публікацій за темою магістерської роботи.
3. Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем стосовно етапів
розвитку наукометрії.
4. Підготовка публікації за темою магістерської роботи для вітчизняного фахового видання.
Завдання для самостійної роботи до третього змістового модуля:
1. Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем стосовно теорії
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фракталів та її використання в медицині і медичній освіті.
2. Створення наукометричного профілю науковця в Google scholar. Реєстрація власного
наукометричного профілю в інформаційно-аналітичній системі ''Бібліометрика української науки''.
3. Підготовка статті за темою магістерської роботи за вимогами міжнародних наукометричних баз для
публікації у зарубіжному фаховому журналі.
4. Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем стосовно
мереживного маркетингу об'єктів інтелектуальної власності створених за результатами наукових
досліджень в медсестринстві.
Завдання для індивідуальної роботи.
1. Підготовка огляду наукової літератури стосовно обґрунтування та термінологічної визначеності
поняття ''наукова комунікативна компетентність''.
2. Проведення патентно-інформаційного пошуку та підготовка списку бібліографічних джерел за
темою магістерської роботи з використанням сервісів міжнародних наукометричних баз.
3. Створення особистого наукометричного профілю за ORCID та результатами власних публікацій з
використанням чотирьохпільної abcd-таблиці, сервісів.Google scholar і ''Бібліометрика української
науки''.
Після проходження спецкурсу ''Формування наукової комунікативної компетентності магістрів
медсестринства'' студенти магістратури мають знати:
- сутність та основи наукової комунікативної компетентності;
- понятійний апарат професійної та наукової комунікативної компетентності медичних
працівників, термінологію наукової комунікативно компетентності та її основні поняття: ''комунікативна
компетентність'', ''професійна комунікативна компетентність'', ''наукова комунікація'', ''наукова
комунікативна компетентність'', ''інновація'', ''наукометрія'', ''теорія фракталів'', ''індекс Херста'',
''інформаційна комунікативна компетентність'', ''інформаційно-комп'ютерні технології'', ''міжнародна
наукометрична база даних'', інформаційно-аналітичні сервіси'', ''хмарні технології'', ''репозитарій'', ''індекс
цитування'', ''індекс Хірша'', ''імпакт-фактор'' тощо;
- основні підходи до організації наукових досліджень в медицині на основі сучасних
інформаційних технологій;
- правила використання міжнародних наукометричних баз відкритого доступу та їх хмарних
сервісів в освіті і науці;
- сутність, зміст та особливості використання методу комп'ютерного моделювання в науці
загалом, і в освіті і медицині зокрема;
- зміст та особливості комунікативних ситуацій створення і презентації за результатами
наукових досліджень об'єктів інтелектуальної власності на наукових форумах та в наукометричних
базах.
В процесі вивчення спецкурсу ''Формування наукової комунікативної компетентності магістрів
медсестринства'' студент повинен вміти:
- планувати наукові дослідження, (ставити мету, формулювати гіпотезу, проводити патентноінформаційний пошук);
- працювати з міжнародними (Google scholar) та вітчизняними (Бібліометрика української науки)
наукометричними базами даних;
- обґрунтовувати власні підходи до організації і проведення наукових досліджень на основі
сучасних інформаційних технологій (визначати завдання і методи дослідження, ставити експеримент);
- за допомогою сучасних комп'ютерних технологій обробляти та аналізувати результати, робити
науково обґрунтовані висновки;
- використовувати методи комп'ютерного моделювання при проведенні наукових досліджень;
- за результатами наукових досліджень створювати об'єкти інтелектуальної власності,
прогнозувати шляхи та способи їх використання у практичній діяльності;
- презентувати об'єкти інтелектуальної власності на регіональних, загальнодержавних та
міжнародних наукових форумах;
- розміщувати власні об'єкти інтелектуальної власності у національній та міжнародних
наукометричних базах та створювати особистий наукометричний профіль у різних наукометричних
базах;
- аналізувати інформацію про власний науковий рейтинг на основі індексу Хірша й
використовувати її відповідно до потреб особистісного й професійного розвитку.
Ступінь сформованості наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства вважаємо
за доцільне поділити на 4 рівні: початковий, середній, достатній і високий.
Виходячи з того, що мінімальна кількість балів за 100-бальною шкалою підсумкового
стандартизованого ліцензійного інтегрованого тестового екзамену ''Крок М'', який використовується в
медичній галузі, становить 55,5 бала, решту 44,5 балів розподілено між 4 рівнями за наступним
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алгоритмом обчислення: 44,5 / 4 ≈ 11,1.
Максимальна кількість балів для початкового (репродуктивного, низького рівня) сформованості
наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства становить: 55,5 + 11,1 = 66,6 балів.
Інтервал балів для цього рівня лежить в межах 55,6 – 66,6 балів.
Максимальна кількість балів для середнього (адаптивного рівня) становить: 66,6 + 11,1 = 77,7 балів.
Інтервал балів для цього рівня лежить в межах 66,7 – 77,7 балів.
Максимальна кількість балів для достатнього (конструктивного рівня) становить: 77,7 + 11,1 = 88,8
балів. Інтервал балів для цього рівня лежить в межах 77,8 – 88,8 балів.
Максимальна кількість балів для високого (творчо-пошукового становить: 88,8 + 11,1 ≈ 100,0 балів.
Інтервал балів для цього рівня лежить в межах 88,9 – 100,0 балів.
Низький (репродуктивний) рівень характеризується [14: 258]:
- відсутністю інтересу до наукової діяльності, засвоєнням професійних знань на рівні, коли
практичне значення їх не усвідомлюється (знання застосовуються лише в стандартних ситуаціях);
- недостатнім володінням професійними вміннями та навичками;
- незадоволенням вибором професії;
- байдужістю до власного професійного зростання, до власного самовдосконалення;
- опорою на запозичений досвід;
- переважно неадекватною самооцінкою;
- володіння базовими інформаційно-комп'ютерними технологіями підвищення своєї фахової
майстерності засобами Інтернету на рівні недосвідченого користувача. [14: 258].
Студент не повною мірою володіє способами самонавчання. Наукометричні показники на рівні
мінімальних вимог до захисту магістерської роботи: 2 доповіді з публікацією тез на наукових форумах
переважно регіонального рівня.
Середній рівень (адаптивний) характеризується [14: 258]:
- позитивним ставленням до професії;
- прагненням до самостійності, потребою у самовдосконаленні при виникненні труднощів;
- проявом інтересу до наукової діяльності;
- широким використанням інформаційно-комп'ютерних технологій у професійній (педагогічній і
науковій) діяльності на рівні досвідченого користувача, використанням мультимедійних засобів
підвищення якості викладання у навчальному процесі [14: 258].
На цьому рівні майбутні магістри здатні розв’язувати завдання, що передбачають взаємне
рецензування і планування професійної діяльності, прогнозування її наслідків, але без глибокої
аргументації, без урахування специфіки як діяльності, так і вікових, індивідуальних особливостей
студентів. У них наявні елементи пошуку нових рішень, окреслюється перехід від репродуктивної
діяльності до продуктивної (конструктивної). Студент володіє елементарними способами діагностики й
саморозвитку, налаштований на самовдосконалення. Наукометричні показники включають від 3 до 5
доповідей і публікацій тез га регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях [14: 258].
Достатній (конструктивний) характеризується [14: 258]:
- позитивним ставленням до професії, розвиненою громадянською позицією, що проявляється в
усвідомленні своїх можливостей і вчинків, прагненні до внесення змін у навчально-виховний процес
освітнього закладу;
- переконанням у необхідності впровадження інноваційних технологій;
- магістр володіє спеціальними і психолого-педагогічними знаннями на рівні міжнародних вимог
державного стандарту;
- здатен оцінити себе у професійній діяльності; володіє методами контролю і самоконтролю,
діагностики, самодіагностики і саморозвитку;
- широким використанням інформаційно-комп'ютерних технологій у професійній (педагогічній і
науковій) діяльності на рівні досвідченого користувача, включаючи використання сучасного
програмного забезпечення підготовки, організації і проведення занять за дистанційною формою
навчання, розробки електронних підручників і посібників, широкого використання мультимедійних
засобів у навчальному процесі [14: 258]:
Наукометричні показники для цього рівня включають:
- до 5–10 доповідей з публікацією тез га регіональному, всеукраїнському та міжнародному
рівнях;
- наявність дипломів за найкращу наукову розробку та її презентацію на всеукраїнських та
міжнародних наукових форумах;
- наявність публікацій, які увійшли до інформаційних фондів міжнародних наукометричних баз;
- наявність публікацій на міжнародній науковій мові;
- наявність публікацій у виданнях, що входять до переліку затвердженого департаментом
атестації науково-педагогічних кадрів МОН України;
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- наявність ORCID та власного наукометричного профілю у вітчизняній наукометричній базі
''Бібліометрика української науки''.
Високий рівень (креативний) рівень) характеризується [14: 259]:
- глибоким усвідомленням цінності педагогічної професії, зацікавленим ставленням до педагогічної
науки і бажанням оволодіти сучасними психолого-педагогічними концепціями, технологіями,
інтерактивними методами навчання, різними нестандартними формами навчання та виховання студентів
і учнів;
- володінням системними знаннями концептуальних засад, теорії і методології професійної
(медичної) освіти
- магістр володіє спеціальними і психолого-педагогічними знаннями на рівні міжнародних
вимог, здатен до їх критичної оцінки і удосконалення [14: 259].
Цей рівень передбачає винахідливість і нестандартність розв’язання навчально-виховних задач,
альтернативність рішень, фантазію, прогнозування своїх дій, об’єктивне оцінювання своїх і студентських
можливостей, усвідомленість вчинків, культуру спілкування, педагогічний такт, емпатію, асертивність і
рефлексію [14: 259].
За ступенем опанування інформаційно-комп'ютерними технологіями творчо-пошуковий рівень
передбачає створення об'єктів інтелектуальної власності (розробка програмного забезпечення для
комп'ютерних центрів дистанційної освіти, ноу-хау, винаходів) та їх презентацію у засобах масової
комунікації, міжнародних наукометричних базах, створення власного Web-сайту з метою поглиблення
наукової і викладацької компетентності, участі у віртуальних наукових форумах або вебінарах, на яких
обговорення доповідей відбувається on-line [14: 259].
Наукометричні показники для високого рівня сформованості наукової комунікативної компетентності
магістрів медсестринства включають:
- більше 10 доповідей з публікацією тез переважно на всеукраїнському та міжнародному рівнях;
- наявність дипломів за найкращу наукову розробку та її презентацію на всеукраїнських та
міжнародних наукових форумах;
- наявність публікацій, які увійшли до інформаційних фондів міжнародних наукометричних баз;
- наявність публікацій на міжнародній науковій мові;
- наявність публікацій у виданнях, що входять до переліку затвердженого департаментом
атестації науково-педагогічних кадрів МОН України;
- наявність ORCID та власного наукометричного профілю у міжнародних наукометричних базах
(Google scholar) вітчизняній наукометричній базі ''Бібліометрика української науки''.
- наявність посилань (цитувань) іншими дослідниками на результати наукових досліджень і,
відповідно, індексу Хірша;
- наявність власного Web-сайту;
- участь у наукових дослідженнях за державними і міжнародними грантами;
- наявність власних (або у співавторстві) монографій, підручників, посібників, патентів та інших
об'єктів інтелектуальної власності.
Набутий нами досвід підготовки магістрів медсестринства в Житомирському інституті
медсестринства дозволяє стверджувати, що впродовж двох років навчання всі магістри медсестринства
опановують перші два рівні, хоча є певні труднощі з прослуховуванням лекцій on-line на іноземних
мовах. Що до третього рівня, то його досягають більшість магістрів-випускників Житомирського
інституту медсестринства. Четвертий рівень на сьогодні є досяжним не для всіх магістрів, однак в
інституті робиться все, щоб медичні сестри із завершеною вищою освітою, які не досягли цього рівня в
інституті, були здатні опанувати його самостійно на післядипломному етапі самоосвіти і професійного
удосконалення.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. Розроблений спецкурс орієнтований, передусім, на студентів медичних (медсестринських) вищих
навчальних закладів, що здобувають освітній ступінь магістра медсестринства у галузі 22 ''Охорона
здоров'я'' зі спеціальності 223 ''Медсестринство'' і може бути використаний як у денній (очно
дистанційній), так і в заочній (дистанційній) формі навчання.
2. Обґрунтовано кількість кредитів ECTS. На опанування спецкурсу необхідно 2 кредити ECTS,
60 годин,: 6 лекцій (12 годин), 12 практичних занять (24 години), 24 години самостійної роботи,
індивідуальної роботи.
3. Кожна тема змістових модулів спецкурсу складається з трьох блоків: корегуючого – містить
проблемні питання для актуалізації знань студентів з теми заняття; навчаючого – передбачає підготовку
та презентацію індивідуальних і групових проектів, розв'язання ситуаційних задач, інтерактивний
тренінг тощо; контролюючого – складається з поточного та підсумкового тестового контролю.
4. Новизна спецкурсу вимагає відповідної структурованості і максимальної гнучкості як до
визначення його обсягу, так і до визначення рівнів сформованості наукової комунікативної
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компетентності магістрів медсестринства.
Подальші розвідки полягають в обґрунтуванні нових наукометричних критеріїв формування наукової
комунікативної компетентності медичних сестер із завершеною вищою освітою – магістрів
медсестринства.
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Свиридюк В. В. Содержание учебного материала спецкурса ''Формирование научной
коммуникативной компетентности магистров медсестринства''.
В статье рассматривается проблема формирования научной коммуникативной компетентности
магистров медсестринства. Актуальность проблемы обусловлена требованиями, которые общество
предъявляет к получателям высшего образования.
Целью работы есть освещение содержания спецкурса ''Формирование научной коммуникативной
компетентности магистров медсестринства'', на основании которого обеспечивается повышение
качества подготовки магистров медсестринства в высших медицинских учебных заведениях.
Для достижения цели использовано метод углубленного контент-анализа текста (Text Mining).
Обосновано количество кредитов ECTS, которые выделяются на спецкурс, и систему оценивания
слушателей курса. На овладение спецкурсом необходимо 2 кредита ECTS, 60 часов: 6 лекций (12часов),
12 практических занятий (24 часа). 24 часа самостоятельной работы. Программа спецкурса включает
три содержательных модуля, в каждом модуле по 2 лекции, 4 практических занятия и по 8 часов
самостоятельной работы студентов. Каждая тема спецкурса состоит из 3 блоков: корригирующего,
учебного и контрольного. Разработанный спецкурс ориентирован, прежде всего, на студентов высших
медицинских учебных заведений, которые получают степень магистра медсестринства в области 22
''Здравоохранение'' специальности 223 ''Медсестринства'' и может быть использован как в дневной,
так и в заочной (дистанционной) форме обучения.
Ключевые слова: медсестринство, научная коммуникативная компетентность, магистры
медсестринства, наукометрические технологии.
Svyrydiuk V. V. Contents of Educational Material of the Special Course "Forming of Scientific
Communicative Competence of Master's Degrees in Nursing".
The problem of forming of scientific communicative competence of Master's degrees in Nursing is examined in
the article. Actuality of problem is predefined by requirements that are put by society before the bread-winners
of higher education.
The aim of the article is illumination of maintenance of the special course "Forming scientific communicative
competence of Master's degrees in Nursing", on the basis of that upgrading of preparation of Master's degrees
in Nursing is provided in higher medical educational establishments.
For gaining end the method of deep content analysis of text (Text Mining) is used.
Results. The amount of credits of ECTS, that is distinguished on the special course, is reasonable, and how to
estimate the listeners of this course. On a capture the special course it is necessary 2 credits of ECTS, 60 hours:
6 lectures (12 hours), 12 practical employments (24 hours). 24 independent work hours in the program of the
special course includes three semantic modules, in every module for 2 lectures, 4 practical employments and for
8 independent works of student's hours. Every theme of the special course consists of three blocks: correctuтп,
teaching and supervisory.
Conclusions. The worked out special course is intended for the students of higher medical educational
establishments that obtain an educational Master's degrees in Nursing", in industry 22 ''Health protections" and
speciality 223 "Nursing" and can be used both in daily and in the in absentia (remote) form of studies.
Key words: Nursing, scientific communicative competence, Master's degrees in Nursing, scientometric
technologies.
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ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГІКИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті визначено темпоральні характеристики педагогічної теорії і практики педагогічної
діяльності Василя Олександровича Сухомлинського. Визначено зв'язок між часом та провідними
педагогічними поняттями, що знаходять своє місце у теорії В. Сухомлинського – навчанням,
вихованням, розвитком особистості дитини. З’ясовано темпоральний зміст провідних процесуальних
характеристик розвитку особистості – діяльності, мислення, поведінки й комунікацій. Встановлено
рівні функціонування темпоральної педагогіки (час як період життя людини; як поняття щоденного
життя особистості; як цінність). Сформульовано висновок про близькість темпоральних ідей Василя
Сухомлинського та Януша Корчака.
Ключові слова: Василь Сухомлинський, темпоральність, педагогічна теорія.
Постановка проблеми дослідження. Зростання темпів щоденного життя кожної особистості, тиск
глобальних соціокультурних процесів, нарощування динаміки процесів навчання і виховання в умовах
навчальних закладів різного типу і рівнів, трансформації реального та віртуального соціальних
середовищ в житті особистості – все це спонукає до теоретичних пошуків в раніше недоторканних з
точки зору теорії соціалізації особистості наукових площинах. До таких ''неходжених'' наукових площин
можна віднести дослідження в галузі часу, які початково стали об’єктом вивчення представників
філософської й природничо-математичних наук, за якийсь час – філології й мистецьких дисциплін,
згодом – соціології й психології, проте лише фрагментарно використовуються сучасною педагогікою.
Водночас у класичних педагогічних теоріях ХХ століття, до яких традиційно відносять педагогічні
теорії Антона Макаренка, Василя Сухомлинського, Григорія Ващенка та ін., присутні елементи
темпоральності як в окресленні процесуальних характеристик навчання і виховання дітей, так і в
педагогічних оцінках результативності навчально-виховного процесу.
Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського досить добре вивчена: з точки зору історіографії
(Л. Пархета [1], О. Сараєва [2] та ін.), філософії дитинства (Т. Кочубей [3], В. Кравцов [4], М. Чепіль [5]
та ін.), педагогіки творчої особистості (М. Антонець [6], Г. Бондаренко [7] та ін.), місця і ролі
В. Сухомлинського в світовій педагогічній думці (О. Сухомлинська [8], Л. Цзихуа [9] та ін.), проблем
підготовки та діяльності вчителя (Л. Бондар [9], О. Околович [10], В. Радул [11] та ін.). Про роль книжки
та художнього слова у вихованні особистості (як їх тлумачив В. О. Сухомлинський) пишуть у своїх
працях Л. Заліток [12], Г. Ткаченко [13], Г. Сагач [14] та ін.
Водночас темпоральність як особливий складник педагогічної теорії В. О. Сухомлинського, на нашу
думку, залишилася поза увагою вітчизняних учених, що й зумовлює актуальність обраної для
дослідження проблеми.
Мета статті – визначити темпоральні характеристики педагогіки Василя Сухомлинського на
матеріалі його основних наукових праць.
Виклад основного матеріалу. Складність вивчення феномена часу в педагогічному відношенні
визначається, на нашу думку, такими чинниками:
1)
інтуїтивно-алогічним характером самого феномена часу;
2)
загальнолюдським характером його прояву в різних соціальних середовищах та соціальних
ситуаціях;
3)
відсутності належного методологічного інструментарію для вивчення феномена часу в
педагогічному відношенні;
4)
суперечливості означеного феномена в педагогічній площині – його максимальній
узагальненості, з одного боку, та вимогах максимальної точності – з іншого.
Як виняток із загального правила розглядати час у педагогіці інструментально (як час проведення
занять, час безпосередніх комунікацій дитини або ж її вільний час в школі та поза її межами) можна
назвати хіба що публікації Л. Абульханової-Славської [15], В. Ільїна [16], де час потрактовано як
категорію буття дитини в соціумі.
© Сєрадзка-Базюр Б., Сейко Н. A., 2017
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Водночас на дослідженні проблеми часу виросли цілі наукові галузі і напрями досліджень, які можна
об’єднати під назвою ''темпоральні'' – темпоральна психологія (психологія часу), теорія поля К. Левіна
[17], числова теорія часу Аристотеля, причинна темпоральна теорія К. Юнга і Д. Юма, теорія соціального
часу або ж хроносоціологія (Е. Гідденс, Ж. Гурвіч, Н. Еліас та ін.) [18], імплікативна філософія
М. Брайчевського [19] та інші. Між тим темпоральні характеристики діяльності, мислення, соціалізації,
соціальних комунікацій, цінностей, процесів пізнання, оцінки – тобто притаманні педагогічній науці
темпоральні категорії – потребують окремого осмислення й наукового аналізу. До педагогічних
досліджень часу можна з певною часткою умовності віднести дослідження Т. Парсонса [20], який вважав
час важливою умовою взаємодії між людьми, а на цьому побудував свою соціально-педагогічну теорію.
У зв’язку з педагогічною специфікою часу варто, на нашу думку, розглядати його у зв’язку з кількома
рівнями його протікання – як індивідуальний час, груповий та суспільний. Особистісний рівень часу
особистості в педагогічному сенсі може бути представлений, насамперед, хронологічною й
хронометричною орієнтацією дитини в її соціальному середовищі – сім’ї, навчальному закладі, групах
ровесників, які представляють груповий та суспільний рівні протікання часу.
Як свідчить аналіз наукового доробку Василя Сухомлинського, час може розглядатися в його
наукових працях на трьох основних рівнях:
1 рівень – час як весь період життя особистості (дитини, дорослого); при цьому надважливе значення
має проблема ставлення дитини до народження і смерті як крайніх точок буття;
2 рівень – час як поняття щоденного життя людини (школа, родина, коло спілкування та ін. як
визначальні темпоральні інститути);
3 рівень – час як аксіологічний феномен (цінність часу; оцінювання часу залежно від віку особистості
та ін.).
На першому рівні основоположними поняттями темпорального змісту є поняття ''народження'',
''життя'', ''смерть''. На підставі узагальнення численних наукових праць В. Сухомлинського та інших
видатних вітчизняних вчених-педагогів академік О. В. Сухомлинська, виходячи з необхідності наукового
обґрунтування педагогічної танатології зазначає, що в період колективізації і особливо після другої
світової війни тема часу як періоду життя (і смерті) особистості стала тлумачитися по-іншому з огляду на
смерть як подвиг. … Добре вихована дитина мала бути підготовлена до життя і смерті на завдання партії.
Досить часто педагогічну теорію Василя Сухомлинського порівнюють зі здобутками теорії і практики
діяльності Януша Корчака (див., наприклад, роботи К. Рейвенскрофта [21], О. Сухомлинської [22]).
Зазначимо, однак, що в темпоральних питаннях ці педагоги суттєво відрізняються один від одного; у
Я. Корчака читаємо: ''Побоюючись, аби смерть не забрала у нас дитини, забираємо у дитини життя; не
бажаючи, аби дитина померла, не даємо їй жити'' [23: 57)]. Натомість В. Сухомлинський пише у своїй
відомій праці ''Як виховати справжню людину'': Смерть людини – не просто згасання і припинення
життєвих процесів. Це подія у процесі життя поколінь, що називається наступністю'' [24: 47–48].
Деталізуючи своє бачення часу на його щоденному рівні, видатний педагог пише: ''Діти живуть своїми
поняттями про добро і зло, честь і ганьбу, про людську гідність. … Вони мають свої критерії краси,
навіть свій вимір часу: у дитинстві день здається роком, а рік – вічністю'' [25: 58].
Як стверджує у своїх наукових пошуках В. Горбунов [26: 8], осмислення часу має кілька напрямів:
об’єктивістський (абсолютизація часу), проміжний (фрагментарна відносність часу), та
суб’єктивістський (час як атрибут індивідуального досвіду і свідомості). Ці напрями сформувалися ще за
часів античності й у більш пізні періоди залічували до своїх шерег тих чи інших науковців, що розвивали
об’єктивістські чи суб’єктивістські позиції. У науковому доробку представників обох напрямів час
інтерпретовано як об’єктивну реальність, що суб’єктивно інтерпретується; при цьому обидві сторони
означеної реальності взаємодоповнювані, а не суперечливі одна стосовно іншої.
Педагогічна специфіка часу спонукає до окреслення його основних функцій у процесі навчання та
виховання, і загалом у процесі соціалізації дитини. Такими функціями можна вважати:
1)
Організаційну, завдяки якій відбувається впорядкування процесу соціалізації особистості,
переважно внаслідок встановлення ієрархії окремих подій та їх впливу на соціалізаційні процеси. Так,
перші дні перебування дитини в дитячому садочку чи школі можуть задати новий напрям соціалізації
(залежно від ефективності дії агентів та провідників соціалізації) і тому такі події часто вважаються
вирішальними в темпоральному відношенні.
2)
Інтеграційну, що визначає процеси синхронізації в часовому відношенні; так, у процесі
соціалізації синхронно може відбуватися розвиток кількох соціальних ролей і соціальних статусів дитини
(роль сина, учня, друга; високий соціальний статус в середовищі однолітків і занижений – у власній
родині та ін.).
3)
Соціально-пізнавальну – що визначає швидкість, глибину, ефективність пізнавальних процесів
у часі і просторі соціалізації дитини; так, зміст навчального матеріалу засвоюється різними дітьми з
різним успіхом упродовж одного й того самого часу; так само по-різному відбувається інтеріоризація
зовнішньої соціальної інформації на різних вікових етапах та в різних соціальних умовах.
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4)
Координаційну, що відображає своєчасність тієї чи іншої події в часі і просторі. Наприклад,
традиційно вважається, що успішна соціалізація дитини в шкільному колективі залежить від того, чи є це
колектив однолітків (адже дитина може потрапити до школи на рік пізніше чи раніше встановленого
терміну). Так само по-різному старшокласники оцінюють своєчасність першого статевого досвіду,
окремих девіантних проявів поведінки (першої цигарки, першого факту вживання алкоголю тощо).
5)
Соціально-рефлексивну, яка дає можливість встановити роль соціальної пам’яті в процесі
соціалізації особистості дитини та глибину інтеріоризацій них процесів, що відбуваються при цьому.
Крім означених вище понять, важливий темпоральний зміст для педагогічної науки в інтерпретації
Василя Сухомлинського має поняття віку дитини. Час визначає соціалізаційну диференціацію
біологічного зростання дитини, сукупність соціальних ролей, які відіграє дитина в процесі соціалізації,
формуючи таким чином матрицю процесу соціалізації особистості. У зв’язку з цим великий педагог
вирізняє особливу вікову групу – ''дитинство'' – і наполягає на її особливих характеристиках. Доречним у
цьому відношенні його порівняння з позицією Я. Корчака, котрий зазначає: ''Діти відрізняються від
дорослих, в їхньому житті чогось бракує, а чогось є більш аніж в нашому, але це відмінне від нашого
дитяче життя є реальністю, а не привидом. Що нами було зроблено, щоб пізнати це життя і створити
умови, в яких могло би існувати і розвиватися дитинство?'' [23: 60]. Схожі міркування бачимо у
В. Сухомлинського: ''Моя турбота про дитину починається з того, як харчується і спить дитина, яке її
самопочуття, як вона бере участь у грі, скільки годин протягом дня перебуває на свіжому повітрі, чи має
улюблену працю і скільки часу присвячує їй дитина'' [27: 108]. Відзначаючи вікові особливості дитячого
часу, педагог водночас переконаний у величезному його прогностичному значенні: ''Ми приходимо в цей
світ маленькими для того, щоб залишити слід на землі, прожити життя справжніми людьми. Людське
життя дуже коротке. Людина смертна: врешті-решт ми відходимо в небуття. Одночасно людина
безсмертна: твоє безсмертя в тому, що зможеш створити щось важливе для інших людей'' [24: 25].
Згідно з висновками В. Сухомлинського можемо констатувати, що різноманітні агенти й провідники
соціалізації особистості в дитячому віці (родина, школа, формальні і неформальні групи й об’єднання
ровесників) мають свої темпоральні характеристики на рівні сприйняття часу (часу спілкування, вільного
часу, часу дозвілля, часу пізнання і т.п.) і дають можливість структурувати:
1)
рівень і глибину освоєння часу – як співвідношення інтеріоризаційних і екстеріоризаційних
процесів у дитини на кожному віковому етапі;
2)
ранжування темпоральних цінностей – тобто визначення пріоритетних способів і форм
освоєння часу (навчального, вільного, пізнавального, комунікативного тощо);
3)
спосіб вироблення темпоральних стратегій (тобто способів освоєння часу залежно від обраної
життєвої стратегії);
4)
спрямованість темпоральних орієнтацій (надання переваги тому чи іншому способу освоєння
часу).
У зв'язку з цим особливого значення набуває ставлення В. Сухомлинського до режиму навчання,
праці і відпочинку дитини. Режим, на думку видатного вченого – це запорука не лише успішного
навчання дитини, але й її розвитку упродовж всього часу дорослішання в шкільному та позашкільному
середовищі. При цьому педагог віддає належне співвідношенню навчального і вільного часу і досить поособливому тлумачить таке співвідношення, зазначаючи: ''Відсутність праці під час уроку, відсутність
розумової діяльності там, де вона повинна бути – головна причина того, що дитина не має вільного часу''
[24: 75]. При цьому вчений виділив кілька, на його думку, неприпустимих речей, які руйнують
ефективний режим часу дитини в школі і поза нею, а заодно порушують весь процес розвитку дитини:
''Зовсім неприпустимо, щоб одразу після уроків учень протягом кількох годин виконував домашнє
завдання, чи по суті був зайнятий такою само інтенсивною розумовою працею, як і в школі. … 10-12
годин щоденного сидіння над книжками, слухання, коментування, пригадування, відтворення – це понад
сили, це тяжка праця, яка врешті-решт знищує сили дитини, викликає байдужість до знань, призводить
до того, що дитина має лише уроки і не має інтелектуального життя'' [27: 141].
Означені вище особливості структурування часу дитини в контексті окреслення режиму навчання,
праці і відпочинку у спадщині В. Сухомлинського дають можливість стверджувати також індивідуальну,
а не лише вікову специфіку сприйняття й освоєння часу. Ця специфіка пов’язана, на нашу думку, з
розумінням вченим індивідуальних психологічних особливостей кожної дитини – рівнем розвитку її
основних психічних процесів, емоційності, сформованістю здатності до комунікативної взаємодії в часі і
просторі, рівнем сформованості соціальної мобільності та ін. Індивідуальне сприйняття часу в процесі
навчання і виховання дитини виявляє себе в тому, як дитина переживає час, відчуває його, вміє його
витрачати, усвідомлює цінність часу – як робочого (навчального), так і вільного. Ця індивідуальна
матриця часу залежить також від локальних соціокультурних детермінант (насамперед, сімейних), що
дають можливість встановлювати аксіологічний ряд ''минуле-теперішнє-майбутнє'', задати певні
темпоральні зразки життєдіяльності дитини (співвідношення вільного й зайнятого часу, його діяльнісна
насиченість тощо), окреслити співвідношення ''самочасу'' і часу взаємодії з навколишнім середовищем
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соціалізації. У педагогіці В. Сухомлинського це співвідношення може бути представлене такою цитатою:
''Не дивуйтеся того, що під час уроку, задивившись, як на стіні класу віддзеркалюється тінь дерева,
дитина не чує абсолютно нічого з того, що їй говорить вчитель. Так, дитина не чує, тому що її впіймав
інший час – час дитинства, який вона відчуває зовсім інакше, аніж дорослі. Не кричіть на неї, не
виставляйте перед усім класом як неуважну, нездатну дитину. Тихенько підійдіть до учня, візьміть його
за руку, пересадіть з прекрасного човна дитинства до корабля пізнання. … А найважливіше – нехай не
буде вам шкода часу аби пересісти до дитини до її дитячого човна, побути з нею, подивитися на світ її
очима'' [28: 495–496].
Отож, у науковому доробку В. Сухомлинського вводяться й інтерпретуються окремі темпоральні
поняття – подія, час дитинства, пам’ять, зміни, розвиток, режим та ін. На особливу увагу в контексті
темпоральної педагогіки в творчості В. Сухомлинського, на нашу думку, заслуговує поняття соціальної
пам’яті, що поєднує минуле, теперішнє і майбутнє і дає можливість визначити зміст та специфіку
індивідуальних соціально-темпоральних змін, що відбуваються, як правило, внаслідок накопичення
множини окремих подій, які впливають на соціалізацію дитини, і перехід цих кількісних змін у якісні.
Таким чином, індивідуальний процес навчання і виховання, репрезентований у педагогічній спадщині
В. Сухомлинського є не лише темпоральним, але й діалектичним. Різноманітні типи подій в житті
дитини (взаємодія чи конфлікти в сім’ї, залучення до груп ровесників, події дружби і любові, навчальні
події, вчинки дитини, досягнення успіху як подія, переживання того чи іншого факту в житті дитини
згідно з її віковими та індивідуально-психологічними особливостями і т.п.) дають певний кумулятивний
ефект, що й підтверджує означений діалектичний зв'язок.
У своїй творчості вчений орієнтувався не лише на теперішній час, а й переживання дітьми подій
минулого, представлених вчителями – подвигів у часи воєн, традицій своєї родини, спогадів своїх
близьких про пережиті події в минулому тощо. З цим пов’язані у педагога поняття завершеності
людського життя і потенційного безсмертя, що, до речі, зовсім не співпадало з традиціями радянської
педагогіки про співвідношення минулого, теперішнього і майбутнього. Так, Василь Олександрович
пише: ''Людина народжується не для того, щоб зникнути без сліду невідомою істотою. Людина залишає
слід після свого життя, насамперед, в людині. … В цьому наше безсмертя. Живемо для того, щоб
відтворитися в синові чи дочці, жити їх успіхами і їхньою працею'' [24: 50].
Таким чином, пам’ять як темпоральне поняття у спадщині В. Сухомлинського відображає зв’язок з
минулим, теперішнім і майбутнім у ході соціалізації відображає всі три названі перспективи, тому їх
можна інтерпретувати таким чином:
1)
орієнтація на минуле дає можливість інтеріоризувати події минулого відповідно до їх
індивідуального сприйняття дитиною;
2)
події минулого, завдяки кумулятивному ефекту, певним чином впливають на інтеріоризацію
наявних на теперішній час подій та згодом екстеріоризувати їх;
3)
інтеріоризація подій теперішнього дозволяє говорити про прогностичний характер соціалізації
в майбутньому, тобто екстеріоризацію майбутнього дитини в соціальному становленні й розвитку.
Оцінка минулого й майбутнього в житті дитини відбувається, таким чином, з позицій нинішнього для
кожної дитини часу.
Використання темпоральних характеристик пам’яті у теорії і практиці діяльності В. Сухомлинського
дає можливість говорити про подієвий характер часу в його спадщині. Водночас подієвість не є єдиною
темпоральною характеристикою розвитку особистості; особливої уваги заслуговує також сприйняття
часу кожною дитиною зокрема, тобто суб’єктивне відображення в свідомості дитини тривалості,
швидкості, послідовності подій і явищ. Сприйняття дитиною часу відноситься науковцями (Б. Цуканов
[29], Л. Біленька [30], М. Немировська [31], Т. Тушнова [32]) до соціально-перцептивних якостей
особистості. При цьому темпоральність виражається в кількох основних аспектах:
1)
хронометричному, тобто відліку часу за допомогою заданих його відрізків (наприклад,
тривалості уроку, заняття, доби, навчального дня і т.п.);
2)
хронологічному – способу відображення часу залежно від загальноприйнятих темпоральних
явищ: віку (кількості років), пори року та ін.; хронологія соціалізації відносить нас до таких понять, як
соціальний вік, етапи соціалізації;
3)
хроногнозичному, тобто суб’єктивному індивідуалізованому сприйняттю часу, що дає
можливість суб’єктивно переживати ті чи інші події залежно від їх значущості, очікуваності, емоційності
тощо; так, щоденну перевірку домашніх завдань батьками діти сприймають індивідуально – від
спокійного очікування до стресового стану внаслідок непрогнозованих наслідків цієї події.
У зв’язку з цим можемо визначити провідні темпоральні характеристики педагогічної спадщини
В. О. Сухомлинського, а саме:
1) еластичність і гнучкість часу як педагогічного феномена у працях вченого;
2) відзначення ролі спільного часу в діадах ''вчитель-учень'', ''учень-батьки'', ''учень-учень'';
3) окреслення вільного часу як часу на розвиток особистості дитини – як у школі, так і поза нею.
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Своєрідним підсумком темпоральних характеристик педагогічної спадщини В. Сухомлинського
можуть стати його слова: ''Виховує кожна хвилина життя і кожен куточок землі, кожна людина, з якою
дитина має можливість зустрітися навіть випадково'' [33: 15].
Висновки. Таким чином, нами зроблено спробу визначити темпоральні характеристики навчання і
виховання дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського залежно від сутності, функцій,
структурування часу як всезагальної категорії буття людини. Визначено провідні темпоральні поняття
педагогіки В. Сухомлинського – час дитинства, зміна, режим, подія, пам'ять і т.п. Обґрунтовано
хронометричні, хронологічні та хроногнозичні особливості педагогічної спадщини вченого. Перспективу
подальших досліджень вбачаємо у науковому обґрунтуванні темпоральних цінностей особистості в
процесі соціалізації.
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Сeрадзкая-Базюр Б., Cейко Н. А. Темпоральные характеристики педагогики Василия Сухомлинского.
В статье определены темпоральные характеристики педагогической теории и практики
педагогической деятельности Василия Александровича Сухомлинского. Установлена связь между
временем и ведущими педагогическими понятиями, которые находят свое место в теории
В. Сухомлинского – учебой, воспитанием, развитием личности ребенка. Выяснено темпоральное
содержание ведущих процессуальных характеристик развития личности – деятельности, мышления,
поведения и коммуникаций. Установлены уровни функционирования темпоральной педагогики (время как
период жизни человека; как понятие ежедневной жизни личности; как ценность). Сформулирован
вывод о близости темпоральных идей Василия Сухомлинского и Януша Корчака.
Ключевые слова: Василий Сухомлинский, темпоральность, педагогическая теория.
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Sieradzka-Baziur B., Seiko N. A. Temporal Characteristics of Vasyl Sukhomlynsky's Pedagogy.
As the title implies the temporal characteristics of pedagogical theory and practice of Vasyl Sukhomlynsky's
teaching activity are defined in the article. Much attention is given to V. Sukhomlynsky's main concepts and
ideas concerning bringing up children. Further the author writes about the temporal characteristics of
pedagogical theory and practice of V. Sukhomlynsky's teaching activity. Connection is set between time and
leading pedagogical concepts that find their way in the theory of V. Sukhomlynsky, namely studies, education,
development of child's personality. The main idea of the article is to determine the main temporal characteristics
of V. Sukhomlynsky's pedagogy on the material of his main scientific works. Temporal content of leading
procedural descriptions of personality's development is found out, they include activity, thinking, behavior and
communications. The levels of temporal pedagogics functioning (for example time as a period of human life; as
a concept of personality's daily life; as a value) are set. In conclusion the author writes about the closeness of
the temporal ideas of Vasyl Sukhomlynsky and Janusz Korczak.
Key words: Vasyl Sukhomlynsky, temporality, pedagogical theory.
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДО ПРИРОДИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАСАДАХ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ ЛІТЕРАТУРНИХ
ТВОРІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті висвітлюються теоретичні основи формування пізнавальних інтересів до природи у дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку, виокремлюються філософські ідеї літературних творів
В. О. Сухомлинського, розглядаються проблеми формування пізнавальних інтересів до природи у дітей.
Розкривається вплив філософських ідей літературних творів В. О. Сухомлинського на формування
пізнавальних інтересів до природи у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Обґрунтовується
необхідність формування пізнавальних інтересів дітей дошкільного і молодшого шкільного віку до
природи на засадах філософських ідей літературних творів В. О. Сухомлинського.
Ключові слова: пізнання, пізнавальні інтереси, природа, філософія, філософські ідеї
В. О. Сухомлинського.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. В українському суспільстві формується нова філософія державної політики
щодо навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Фундаментальним
принципом освіти дітей є створення умов для кожної дитини, які дають змогу почуватися їй
повноправним громадянином, цінною та захищеною особистістю, любити і поважати людей, бережливо
відноситися до природи, розвиватися всебічно.
Процес розвитку дитини відбувається шляхом оволодіння історико-культурним досвідом людства.
Основою для такого засвоєння є пізнавальний інтерес. Формування у дітей активного ставлення до
навколишньої дійсності, природи та ініціативи – один із головних напрямів виховання, так як власна
активність дитини є однією з умов її повноцінного розвитку. Вченими доведено, що інтерес відіграє
важливу роль у будь-якому пізнавальному процесі, він завжди є вирішальною умовою діяльності дитини
та її розвитку.
Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та їх
активності визначаються всією специфікою загального психічного розвитку дитини в цей період.
Соціальна ситуація її розвитку характеризується спільною діяльністю дитини з дорослими людьми.
Положення про те, що розвиток дитини здійснюється через спільну діяльність з дорослими, є одним з
основних принципів вітчизняної вікової і педагогічної психології (Л. Виготський, А. Леонтьєв,
А. Запорожець). Діяльність дитини стосовно навколишнього середовища, природи обумовлена її
інтересами.
У навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку важливе місце
відведено ознайомленню дітей з природою, вихованню любові до природи, до рідного краю. Формування
елементарних понять про природу здійснюється вже в дошкільному віці. Діти на другому-третьому році
життя здобувають знання про деякі явища, що відбуваються в неживій природі, а саме: іде сніг, дощ,
світить сонце; дістають відомості про дерева (акація, ялина, калина, тополя); квіти (ромашка, кульбаба),
овочі і фрукти. Завдання вихователя дошкільного навчального закладу полягає в тому, щоб на основі
програми виховання розширити і поглибити знання про природу. Це надасть можливість учням
початкових класів більш успішно справлятися з освітньою програмою.
Сьогоднішній розвиток школи, як соціального інституту, характеризується пошуками нової стратегії
освіти, яка спрямована як на максимальний розвиток сутнісних сил і потенцій дитини, так і включення в
складний, різноманітний світ зі швидкою зміною техніки і технології. Сьогодні від освіти, школи
суспільство очікує творчої спрямованості, що певною мірою повинна випереджати потреби суспільства
не тільки в інтелектуальній, але й у матеріальній, виробничій сферах. Тому з’являються нові підходи до
практики навчання і виховання дітей. Усі вони спрямовані на творчий пошук нових навчальних
технологій, оригінальних виховних ідей, форм і методів виховання.
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При всій різноманітності інноваційних підходів до навчання і виховання дітей усі вони стосуються
двох основних педагогічних проблем, найтісніше пов’язаних між собою: це проблеми формування
пізнавальних інтересів і проблеми їх морально-етичного виховання.
Ці проблеми педагогічної науки сьогодні кардинально переглядаються. Педагогіка прагне до
розробки активно-пошукових, критично-творчих шляхів оволодіння дітьми дошкільного і молодшого
шкільного віку знаннями. Ми підтримуємо думку вчених, що науковий і практичний інтерес
спрямований на розвиток мислення дітей, формування у них пізнавальних уявлень і установок багато в
чому залежить від звернення до "Філософії для дітей".
"Філософія для дітей" готує молодь до свідомої і відповідальної участі в демократичному устрої, який
спонукає громадянина самостійно приймати рішення. Кінцевою метою "Філософії для дітей" є
формування критичного, креативного та піклуючого мислення (critical, creative, caring thinking).
Аналіз основних досліджень і публікації із зазначеної проблеми. Аналізуючи історикопедагогічний досвід минулого, ми дійшли висновку, що проблема формування пізнавальних інтересів до
природи у дітей набула великого значення та розглядалась у працях багатьох видатних філософів,
психологів, педагогів: Аристотеля, Канта, Гегеля, Дж. Локка, Ф. Рабле, Ф. Аквінського, М. Аврелія,
Е. Ротердамського, Г. Ващенка, І. Огієнка, Б. Грінченка, А. Макаренка, В. Сухомлинського.
Різні аспекти ціннісного ставлення до людини досліджували (Г. Балл, І. Бех, О. Бодальов,
Я. Коломийський, В. Семиченко, Л. Виготський, В. М’ясищев, Л. Божович, В. Білоусова, О. Докукіна,
В. Киричок, Т. Поніманська, К. Чорна та ін.).
Проблема інтересу привертала до себе увагу таких педагогів, як Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці,
К. Д. Ушинський. Стала предметом спеціальних досліджень (А. А. Гордон, О. М. Леонтьєв,
М. Ф. Добринін, Г. І. Щукіна).
Ідея виховання в дітей культури взаємин на основі поваги, людинолюбства, ціннісного ставлення до
людини, інтересу до природи знайшла своє відображення у "Філософії для дітей": М. Ліпмана,
В. Сухомлинського.
Перш за все розглянемо поняття "інтерес". Інтерес (від латинського interest – має значення, важливо)
– форма прояву пізнавальної потреби, яка забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення
діяльності й тим самим сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому
відображенню дійсності [1: 147].
Інтерес являє собою спонукальну силу до учіння, до оволодіння основами наук, важливий засіб
навчання. Інтерес у навчанні перш за все, це активне пізнавальне ставлення дітей до навчання і праці,
його виховання й методичне використання. Саме інтерес є одним з найістотніших стимулів набуття
знань, розширення кругозору про природу. При наявності інтересу знання засвоюються ґрунтовно,
міцно. Завдання навчання полягає у формуванні в дитини в міру її розвитку все ширшого кола стійких
позитивних інтересів до оточуючого середовища, природи [1].
Так, Г. І. Щукіна стверджує, що термін "пізнавальний інтерес", більш точно виражає цей вид інтересу,
оскільки в зоні пізнавального інтересу в молодшого школяра знаходяться не тільки знання, обмежені
навчальними програмами, а й численні відкриття сучасності [2: 11].
До таких відкриттів можна віднести і "Філософію для дітей".
"Філософія для дітей" (Philosophy for Children) була створена у ХХ столітті американським
професором Монклер Метью Ліпманом і його співробітниками з Інституту розвитку філософії для дітей
при Монтклерському державному університеті.
Філософія вчить: мистецтву мислити, формуючи інтелект; мистецтву переживати, формуючи
екзистенційну сферу; мистецтву жити, формуючи ціннісний і духовний світ людини [3].
На думку М. Ліпмана, метою освіти повинна стати підготовка розумних, розсудливих громадян. Адже
людина може багато знати, але при цьому не бути розсудливою, розумною, творчою. Така людина має в
своєму арсеналі багато інформації, але погано мислить, недоброзичливо ставиться до людей, оточуючого
середовища, природи.
"Філософія для дітей" має за мету підготовку дітей до подолання різних ситуацій без потрясінь,
покликана сприяти плавному входженню дитини в світ природи, соціум, культуру [3].
Сутність методики американського вченого полягає в тому, що в основу покладено принцип
залучення дітей до філософії та її проблематики: усі дисципліни розглядаються крізь призму
філософських проблем, які задають параметри світоглядного характеру. Дисципліни повинні будуватись
за моделлю філософської дискусії та філософського дослідження [3].
Безпосередній метод викладання, який пропонує професор М. Ліпман – це сократичний діалог між
вчителем і учнем.
Сьогодні ця методика активно просувається і впроваджується в багатьох країнах світу. Розвинені
східні держави, такі як: Південна Корея, Японія старанно вивчають і впроваджують методику Р4С.
Система Р4С в Кореї впроваджується на протязі багатьох років, і тільки зараз почали з’являтися вагомі
результати. "Тож і українцям не варто сподіватися на отримання негайного ефекту, можливо, і вам
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доведеться чекати 40-45 років, але вже тоді ці результати будуть справжніми і матимуть велику вагу", –
наголосив професор Джінван Парк з Південної Кореї на науково-методичному семінарі "Освіта для
демократії: методика Р4С (Philosophy for Children)" [4].
Слід зазначити, що елементи методики Р4С достатньо активно впроваджувалися і в українських
школах, наприкінці ХХ – початку ХХІ століть.
Цей досвід тим більш цікавий, що в Україні є свої наробки в навчанні і вихованні дітей у плані
філософського пізнання й освоєння світу, світу живої і неживої природи. У зв’язку з цим актуальною є
проблема посилення уваги до "Філософії для дітей".
Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є звернення до педагогічної і літературної спадщини
відомого вченого-практика В. О. Сухомлинського. На особливу увагу заслуговують написані ним казки,
оповідання для дітей, розроблена система занять, яку Василь Олександрович упроваджував в практику
роботи Павлиської середньої школи. Відомий науковець написав багато оповідань для дітей, що
стосуються різних сторін розвитку, формування і виховання дитини. І серед них оповідання, що будять
допитливість, "радість пізнання", як говорить про це Він сам, що дають уявлення про конкретні чи
абстрактні предмети, відображені в словах, діях; процес пізнання в дитячих відчуттях, сприйнятті, уяві,
оточуючого середовища, природи.
У своєму дослідженні ми виходимо з того, що педагогічну спадщину видатного науковця пронизує
ідея проектування людини. "Якщо дитина відчуває, що поруч з нею – люди, що своїми вчинками вона
приносить їм радість, то змалечку навчиться узгоджувати свої власні бажання з інтересами людей. А це
дуже важливо для виховання доброти й людяності" [5: 3: 86]. Для того, щоб педагогіка виконувала таку
функцію, вона має спиратися на філософські знання, відійти від емпіричних узагальнень у досягненні
цілей навчання й виховання, використовувати технологію активного перетворення педагогічної
дійсності. Головною метою при цьому повинен бути всебічний розвиток особистості. Його можна
досягти залученням дітей до різних видів діяльності, постійним і планомірним формуванням
пізнавальних інтересів.
На думку видатного вченого В. О. Сухомлинського, "Пізнання саме по собі дивний, незвичайний,
чудовий процес, який пробуджує живий і незгасний інтерес у природі речей, в їх відношеннях і
взаємозв’язках, у рухові й зміні, в людських думках, у всьому, що створила людина, – невичерпне
джерело інтересу" [6: 2: 479].
Говорячи про пізнавальні інтереси, на наш погляд, одним з найважливіших завдань теоретичної та
практичної діяльності Василя Олександровича Сухомлинського стало формування інтересу у дітей до
оточуючого середовища, природи. Він створив ефективну систему – філософію для дітей у центрі якої
завжди була дитина, з її внутрішнім світом і самобутністю, з фантазіями, баченням світу живої і неживої
природи. Філософія дитинства вченого ґрунтується на філософії любові, поваги до дитини.
З цього приводу він пише: "…А треба виховувати в дитячому серці справжню людську любов –
тривогу, хвилювання, турботу, переживання за долю іншої людини. Справжня любов народжується
тільки в серці, яке пережило турботу про долю іншої людини" [5: 3: 87].
Реальністю нашого повсякденного життя став дефіцит людяності, милосердя, співчуття, доброти,
турботи. Зросла небезпека виростити бездуховне покоління, яке зневажливо ставиться до культурних
цінностей людства. Варто зазначити, що в таких умовах неоціненна роль філософії дитинства, у навчанні
і вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Філософсько-педагогічна, літературна
спадщина учителя-практика, його думки про людину, дитину як найвищу цінність сьогодні так необхідні
майбутнім педагогам.
Тому, ми вважаємо за необхідне, безпосередньо звернутися до філософських літературних надбань
українського вченого В. О. Сухомлинського.
Формулювання мети і завдань статті. Висвітлити філософські ідеї літературних творів
В. О. Сухомлинського з формування пізнавальних інтересів до природи у дітей дошкільного і молодшого
шкільного віку, показати можливості їх використання у сучасних закладах освіти.
Виклад основного матеріалу з обґрунтування отриманих наукових результатів. Філософські
напрями процесу навчання й виховання В. О. Сухомлинського формувалися під впливом творів
Г. Сковороди, де відображені боротьба добра і зла, радість і смуток, краса й потворність. Філософія
Г. Сковороди визначила характер поглядів Василя Олександровича на дитину і спонукала до написання
книги під назвою "Серце віддаю дітям", головна думка якої, що дитина завжди була, є і залишається
дитиною.
Відомий науковець переконаний, що виявом прекрасного в людині було і залишається добро. Бо
краса й добро властиві кожній людині від природи. На його думку: "Природа є джерелом добра, її краса
впливає на духовний світ людини тільки тоді, коли юне серце облагороджується вищою людською
красою – добром, правдою, людяністю, співчутливістю, непримиренністю до зла" [5: 3: 539].
Василь Олександрович все життя провів в оточенні живого світу природи.
Природу Павлиський науковець розглядає як важливий засіб емоційного, естетичного, морального
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аспектів виховного процесу. І при цьому наполягає на повноцінному включенні природи і в навчальну, і
у виховну роботу. В той же час застерігає: природа не повинна лишатися простим знаряддям розумових
зацікавлень. Саме тому він вбачає необхідність продумано включати силу краси оточуючого світу
природи в процес виховання розуму й почуттів. Його переконання, що вміння читати й розуміти мову
природи виховується так само, як і вміння читати, сьогодні привертає до нас увагу необхідністю навчати
і виховувати дитину в прекрасному світі гармонії і мислення.
"Ми йшли в природу – в ліс, в сад, на поле, луг, берег річки, – слово ставало в моїх руках знаряддям,
за допомогою якого я відкривав дітям очі на багатство навколишнього світу" – пише Василь
Олександрович [5: 3: 202].
Видатний педагог-практик запропонував власну "Філософію для дітей". Мета "Філософії для дітей"
В. О. Сухомлинського – комплексне виховання гармонійної і культурної людини з прекрасною душею.
Він побудував концепцію навчання дітей філософії яка складається з: 1) написаних ним текстів для
дітей (дитяче читання), де закладені одне чи кілька філософських питань; 2) навчально-методичної
літератури для вчителів, де викладається методика роботи педагога з цими текстами; 3) з теоретикопедагогічних робіт, де аналізуються досвід досягнення і недоліки навчання філософії в школі.
Філософія для дітей видатного вченого спрямована на розвиток самосвідомості особистості, її
мислення. Для цього Василь Олександрович у Павлиській школі запроваджує "уроки мислення".
Основними завданнями "уроків мислення" є розвиток уміння спостерігати за явищами
навколишнього світу, збагачення життєвого та чуттєвого досвіду, накопичення конкретного природного
матеріалу як основи розвитку абстрактного мислення; усвідомлення окремих предметів і явищ природи,
їх взаємодії та взаємозв’язку; розвиток уміння визначати спільні та відмінні властивості процесів, що
відбуваються у природі, порівнювати й узагальнювати їх; розвиток уміння самостійно робити висновки;
розвиток мислення і мовлення дітей; розширення пізнавальних інтересів; спонукання до творчості
засобами слова, образотворчого мистецтва, музики, праці; розвиток уяви та фантазії, розвиток пам’яті.
Він був переконаний, що "Вже в роки дитинства кожен – має вчитися відкривати красу природи, щоб
духовне життя дитини і природа немовби поєднувались інтелектуальними, емоційними, естетичними,
творчими нитками" [5: 3: 557].
Одночасно із засвоєнням знань у класі учні проходили школу мислення під відкритим небом. Ця
школа складається із шістдесяти уроків, об’єднаних декількома темами: "Як природа готується до зими і
весняного пробудження", "Життя тварин і рослин у зимовому саду", "Природа прокидається від зимового
сну", "Живе і неживе в природі", "Як природа творить красу", "Життя мурах і бджіл", "Життя лугу і
степу від ранкової до вечірньої зорі", "Природа, людина і праця". Кожний урок мислення – це
спостереження, бачення, здивування перед загадкою природи, думання, відкриття істини, переживання
радості пізнання і гордості мислителя.
"Прийшла перша весна, "школа радості", задзюркотіли струмочки, зацвіли проліски, зазвучала
бджолина арфа в білому розливі яблунь та груш. У ці дні ми слухаємо музику весни лісу, блакитного
неба, лугів і степів.
"Що це таке?" – прошепотів Ваня.
"Це музика весняних лугів, – кажу дітям. – У ставку ви бачите, віддзеркалення блакитного небозводу.
На великій глибині – величезний дзвін з кришталю. Там, у чудовому палаці, живе красуня Весна.
Золотим молоточком торкнулася вона кришталевого дзвіночку – і покотилася луна лугами" – пише
В. О. Сухомлинський [5: 3: 63]. Дванадцять уроків мислення присвячені спостереженням за маленькою
вишневою брунькою. Спостерігати у природі вчили не тільки учнів початкових класів, але і
дошкільників, майбутніх учнів першого класу.
Василь Олександрович підкреслює, що у Павлиській школі "Розробили програму прогулянок
дошкільників у природу, визначили об’єкти, які повинні стати предметом спостережень" [5: 3: 149].
"...День у дитинстві здається безконечним, луг безмежним, поле – безкраїм ...Чого воно так?", запитує
дитина і тут же ми знаходимо відповідь: "Мабуть тому, що саме в дитинстві перед нами відкриваються
найтонші, найніжніші барви рідної землі" [7: 4: 66].
Праці "Серце віддаю дітям", "Як виховати справжню людину" В. О. Сухомлинського, присвячені
саме формуванню пізнавальних інтересів у дітей до природи. Зокрема, у книзі "Як виховати справжню
людину" вчений наголошує, що саме молодші школярі о цій порі, як ніколи глибоко сприймають світ: і
трави здаються зеленішими, і сонце теплішим, а дорослі мудрими й добрими.
Водночас в своїх творах він порушує багато проблем виховного впливу як на дитину дошкільного,
так і молодшого шкільного віку.
Василь Олександрович наголошує: "Мене дуже непокоїла байдужість окремих дітей до живого і
прекрасного в навколишньому світі, тривожили вчинки, що свідчили про незрозумілу, на перший погляд,
дитячу жорстокість. Як пробудити в дітей добрі, світлі почуття, як утвердити в їхніх серцях
доброзичливість, дбайливе ставлення до живого й прекрасного" [7: 4: 56]. Він був глибоко переконаний:
"Добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність, доброзичливість
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народжуються в праці, в турботах, хвилюваннях про красу навколишнього світу. Добрі почуття,
емоційна культура – це серцевина людяності. Якщо добрі почуття не виховані в дитинстві, їх ніколи не
виховати" [7: 4: 56].
Отже, такі виховні цінності, як моральні почуття і якості необхідно формувати з дошкільного і
молодшого шкільного віку. Такими почуттями, в першу чергу, є милосердя, доброта, працелюбність,
чесність, порядність, ввічливість, терпимість, любов до людей похилого віку, однолітків, до рідного
краю, до батьківської оселі, Батьківщини.
Видатний вчений залишив, учителям, вихователям, батькам і дітям, надзвичайно цінний скарб, а
саме, свою літературну творчість. Твори педагога-практика спонукають до розуміння почуттів дітей і
педагогів, до аналізу та осмислення вчинків героїв, до прийняття виважених рішень.
В. О. Сухомлинський пише: "Ми думаємо, де знайти ту сферу взаємодії людини з природою, із
знаннями, в якій її можна одухотворити пізнанням" [6: 2: 484].
Учитель, який працює з дітьми повинен постійно удосконалювати свою майстерність, бути в пошуку
нових шляхів впливу на дитину.
Педагог-практик наполягає на тому, що "Учитель початкових класів повинен домагатися, щоб
кругозір дитини поступово розширювався від рідних полів і лісів до картин природи і життя нашої
Вітчизни і всієї землі" [5: 3: 149].
Збірки оповідань Василя Олександровича – це неоціненний скарб для всіх нас, що вчать мудрості і
людяності. Так в оповіданні "Які ж ви щасливі". Він пише: "Ми затамуємо дихання й побачимо, як
соловейко, прокинувшись, п’є краплину роси. Прийдемо на світанку до великої гарбузової квітки й
застукаємо там ледачого джмеля, який щойно прокинувся й чистить крила. Ви щасливі, діти, бо все це
побачите…" [8: 64]. Маленькі діти дуже щасливі від того, що у них попереду життя, і у них є багато часу
для того, щоб навчитись бачити, помічати красу природи, відчувати цю красу, якщо вони не будуть
байдужими до неї, якщо вони навчаться її берегти та примножувати. Але діти будуть щасливі лише тоді,
коли їх виховує небайдужий педагог, який вміє помічати красу, не проходить сам повз дива природи,
зупиняється, щоб показати ці дива дітям. Що має неоціненне значення у вихованні дітей дошкільного і
молодшого шкільного віку.
В оповіданні Василя Олександровича "Чому Сергійкові було соромно" написано: "Коли стемніло,
Сергійко подумав: "За один день синички не загинуть… Завтра хтось погодує…".
Молодець, Сергійко! – похвалила вчителька. – Дивіться, аж два шматочки сала повісив.
Ще й досі клюють синички. Йому було соромно підвести очі й глянути на вчительку" [8: 148].
Так в оповіданні для дітей В. О. Сухомлинського:
"Дідусь і смерть"
Навіщо ти дерева садиш? – питає смерть.
Ти ж завтра помреш".
І тут же знаходимо відповідь: "Людям, – каже дідусь"; [9: 148; 149].
Василь Олександрович в оповіданні "Навіщо кажуть, "спасибі"?"нагадуає:
"Ми ж не вовки, а люди. Розумієш навіщо людина говорить "спасибі"?. А знаєш, кого це слово
вшановує, звеличує, підносить?" [8: 85].
"Важко бути людиною" – цим оповіданням педагог підкреслює особливу роль людини.
"Чому? Ну, скажи, чому це треба обов’язково зробити: – питає Роман.
Адже ми так потомилися…
Бо ми люди" [8: 104].
Зміст тем, що піднімає В. О. Сухомлинський в оповіданнях націлений на пробудження подиву,
міркування про світ природи. Кожне оповідання, В. О. Сухомлинського містить у собі питання, іноді
кілька питань, що педагог разом з дітьми може творчо вирішувати, пробуджуючи інтерес у дитини до
природи. Частина оповідань несуть в собі ситуацію морального вибору, а саме вибір дитини між
відповідальністю і безвідповідальністю, жалем і черствістю, співчуттям і байдужістю, духовністю і
порожнечею душі.
"Я завжди вчив своїх вихованців співпереживати почуттям інших людей, прагнув до того, щоб
дитина ставила себе на місце того, кому потрібна увага, допомагала й сердечна турбота, переживала його
почуття. Горе іншої людини має стати особистим горем дитини, примусити замислитись над тим, як
допомогти тому, хто потребує цього" – наголошує Василь Олександрович [5: 3: 227].
Крім того, оповідання побудовані на принципах розвивального навчання (чому – питань),
спрямованих всередину дитини, на її самопізнання і саморефлексію.
Для дітей письменник залишив багато книг: "Казки школи під голубим небом", "Чиста криниця",
"Співуча пір’їнка", "Гаряча квітка", "Голубі журавлі", "Вічна тополя".
На наш погляд, мета вивчення літературних творів Василя Олександровича – розвиток пізнавальних
інтересів і моральності у дітей які трактуються на загальнолюдській моралі, загальнолюдських
цінностях; вчити дітей філософствувати на різних текстах, тобто допомагати дітям встановлювати
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зв’язки в явищах навколишнього світу, щоб сформувати, зміцнити й розвинути у них допитливий
гострий, спостережливий розум.
Велике значення майже у всіх книгах відводиться питанням виховання любові, поваги і відданості
рідним і близьким, потреби людини в людині, почуттів жалю, співпереживання, співчуття, поваги до
горя, чуйності. Павлиський вчитель настоював на тому, що головним завданням вихователя повинно
бути вироблення у дітей таких рис характеру і звичок, як совісність, вірність, відданість, скромність,
безкорисливість, непримиренність до зла, чуйне ставлення до світу природи.
Вчений був глибоко переконаний, що: "Джерело дитячої совісті, готовності робити добро іншим –
співпереживання почуттів тих людей, у яких на серці горе" [5: 3: 227].
Тому далеко не випадково серед літературних творів В. О. Сухомлинського провідне місце належить
оповіданням, казкам, притчам, легендам, билинам, епосу українського народу. Вони ґрунтуються на
культурі, у якій живе дитина, близькі і зрозумілі дітям, стосуються звичних і повсякденних, буденних
речей і подій.
Василь Олександрович пише: " Я розповідав про казкових істот, створених фантазією народу, – про
русалок, про мавок, Красуню Осінь, яка, за народним повір’ям, розносить тихими серпневими ночами
дари родючості" [5: 3: 108].
Саме казки, оповідання видатного педагога, включені до підручників для молодших школярів
початкової школи. Таких, як: Літературне читання; Українська мова (2, 3, 4 клас). Автори підручників:
М. С. Вашуленко, О. Я. Савченко.
Перебуваючи на педагогічній практиці, студенти ІІІ курсу факультету дошкільної і початкової освіти
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського провели обстеження учнів
початкових класів з метою з’ясування, як формуються пізнавальні інтереси у дітей до природи читаючи
оповідання В. О. Сухомлинського. Так у підручнику для 2 класу передбачено вивчення оповідання
"Покинуте кошеня".
"Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки.
Замуркотіло. Раде – радісіньке".
У 3 класі читали оповідання "Красиві слова і красиве діло".
"Він мовчки зняв із себе сорочку й дав її змоклому хлопчику. Той скинув мокру сорочку й одягнув
суху. Гарні не красиві слова. Гарні – красиві діла".
У підручнику Літературне читання для 4 класу читали оповідання "Не забувай про джерело".
"Напившись води, не забувайте про джерело, з якого вона витікає".
"Зайчик і місяць"
"– Спасибі, любий Місяць.
Тепер твої промені теплі-теплі.
Чи справді промені місяця були теплі?".
"Жайворонок"
"Ось бачите – жайворонок уже в небі. Дивіться, піднімається сірою грудочкою. Бачите? Став
червонуватим. Це він зустрічає сонечко".
Аналіз зібраного матеріалу дозволив зробити висновки, про характер пізнавальних інтересів учнів
молодших класів. Одні учні, проявляючи інтерес до філософських оповідань В. О. Сухомлинського,
прагнули пізнати зміст явищ природи, усвідомити закони і закономірності їх розвитку. Ці учні говорили,
що на уроках вони дізнаються про нові, невідомі явища, які відбуваються у природі, будову рослин,
тварин.
Інтерес до оповідань Василя Олександровича, другої групи учнів, пробуджував розумову діяльність
"Люблю міркувати над прочитаним оповіданням", – відповідали школярі.
У третій групі учнів, оповідання викликали інтерес своїм практичним значенням. Мотивуючи тим, що
без знань про ті інші явища, що відбуваються у природі, повадки тварин, особливості будови рослин не
можна знайти їм застосування.
Четверта група учнів свій інтерес до оповідань пов’язує з неповторною красою природи. Їм
подобається спостерігати за процесами, що відбуваються у природі, робити досліди, милуватися красою
живої і неживої природи, надавати допомогу тваринам.
Це дозволило зробити висновок про те, що пронизані любов’ю до всього живого твори Майстра вчать
у кожній ситуації прислухатися не до своїх примх і амбіцій, а до голосу людського серця. В основі змісту
оповідань лежать любов, доброта, щирість. Саме поєднання їх формує в дитині найголовніше –
людяність.
Визначення пізнавальних інтересів учнів надали можливість з’ясувати, що дітей особливо цікавить
знайти шляхи розвитку в них пізнавальних прагнень. На думку відомого вченого, "Пізнання саме по собі
дивний, незвичайний, чудовий процес, який пробуджує живий і незгасний інтерес. У природі речей, в їх
відношеннях і взаємозв’язках, у рухові й зміні, в людських думках, у всьому, що створила людино, –
невичерпне джерело інтересу" [6: 2: 479].
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Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Під філософією для дітей слід
розуміти кардинальні питання філософії (як онтології, так і гносеології), але поставлені і розв’язувані
видатним педагогом В. О. Сухомлинським в дусі дитячого мислення, що створив систему ознайомлення,
уведення дітей у пізнання й оволодіння світом природи.
Впровадження літературних творів філософського спрямування В. О. Сухомлинського у навчальновиховний процес освітніх закладів сприяє формуванню пізнавальних інтересів до природи у дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку.
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Соколовская А. С., Сичко И. О. Формирование познавательных интересов к природе у детей
дошкольного и младшего школьного возраста на принципах философских идей литературных
произведений В. А. Сухомлинского.
В статье освещаются теоретические основы формирования познавательных интересов к природе у
детей дошкольного и младшего школьного возраста, выделяются философские идеи литературных
произведений В. А. Сухомлинского, рассматриваются проблемы формирования познавательных
интересов к природе у детей. Раскрывается влияние философских идей литературных произведений
В. А. Сухомлинского на формирование познавательных интересов детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Обосновывается необходимость формирования познавательных интересов к
природе у детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе философских идей
литературных произведений В. А. Сухомлинского.
Ключевые слова: познания, познавательные интересы, природа, философия, философские идеи
В. А. Сухомлинского.
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Sokolovska A. S., Sichko I. O. Formation of Сognitive Interests to Nature in Preschool and Junior
Schoolchildren on the Basis of Philosophical Ideas of Literary Works by V. O. Sukhomlinsky.
The article covers the theoretical foundations of cognitive interests formation to nature in children of preschool
and junior school age, philosophical ideas of literary works of V. O. Sukhomlynsky are singled out, problems of
formation of cognitive interests to nature in children are considered. The influence of philosophical ideas of
V. O. Sukhomlynsky's literary works on the formation of cognitive interests in nature in children of preschool
and junior school age is revealed. Attention is drawn to the need to deliberately include the power of the beauty
of the environment surrounding nature in the process of raising the mind and feelings. Ability to read and
understand the language of nature, as well as the ability to read, educate the child in the beautiful world of
harmony and thinking. The role of philosophy of childhood in teaching and upbringing of children of preschool
and younger age is determined. Influence of the philosophical and pedagogical, literary heritage of the teacher
V. O. Sukhomlinsky's practice, his thoughts on the person, the child as the highest value on the formation of
professional skills of future teachers. The necessity of formation of cognitive interests of children of preschool
and junior school age to nature is grounded on the basis of philosophical ideas of literary works of
V. O. Sukhomlynsky. The author explain such notions as development of the ability to observe the phenomenon
of the surrounding world, enrichment of life and sensory experience, the accumulation of specific natural
material as the basis of the development of abstract thinking; awareness of certain objects and phenomenon of
nature, their interactions and interconnections; the development of the ability to determine the common and
distinctive properties of processes occurring in nature; development of the ability to draw conclusions
independently; development of thinking and speech of children; expansion of cognitive interests; induction of
creativity by means of word, fine arts, music, work; the development of imagination, the development of memory.
Key words: cognition, cognitive interests, nature, philosophy, philosophical ideas of V. O. Sukhomlynsky.
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ОПОВІДАННЯ ТА КАЗКИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В
УКРАЇНІ І СВІТІ
В статті розглядаються публікації художніх творів для дітей Василя Сухомлинського в дитячих
журналах, педагогічній пресі, окремих виданнях. Наголошено на їх особливостях та показано поетапне
зростання інтересу до художньої спадщини педагога, що проявляється у збільшенні випуску різними
видавництвами збірників його оповідань та казок, включенні окремих мініатюр до підручників і
посібників для дітей. При аналізі джерел застосовано хронологічний та країнознавчий підходи, що
дозволило визначити першість України в публікаціях творів Сухомлинського для дітей, а також
показати поширення цих текстів у різних країнах світу. Здійснений у статті аналіз публікацій показав
необхідність подальшого дослідження цієї теми.
Ключові слова: В. Сухомлинський, художня спадщина, дитяча література, художні мініатюри,
оповідання, притчі, казки, збірки оповідань та казок, перевидання, філософія для дітей, переклад.
Постановка проблеми. Художній доробок Сухомлинського нині є помітною складовою його великої
педагогічної спадщини. В Україні молодь і люди середнього віку більше знають його не як педагога, а як
дитячого письменника – впродовж останніх 25 років у різних видавництвах регулярно з’являються
збірки казок та оповідань Сухомлинського, вони є також складовою навчальної літератури для дошкілля
та початкової школи, різних читанок та хрестоматій, тобто стали частиною вітчизняного освітнього
простору.
Аналіз основних досліджень і публікацій. До розгляду художнього доробку педагога зверталися як
дослідники його спадщини, так і ті, які займаються питаннями дошкільної і початкової освіти, і серед
них О. Я. Савченко (художні мініатюри як джерело виховання цінностей; дидактика застосування
художніх мініатюр у навчальному процесі школи (2011, 2012); О. В. Сухомлинська (філософія для дітей
в етичній спадщині В. Сухомлинського; художні мініатюри в культурологічному вимірі (1995, 2007);
Т. П. Тоцька (застосування казок і оповідань В. Сухомлинського у дитячому садку; Філософія для дітей
та дорослих за літературними творами В. Сухомлинського (2009, 2010); Л. Л. Хоружа (етичні домінанти
виховання особистості (за матеріалами ''Хрестоматії з етики'' В. Сухомлинського (2009) та інші. Однак
вони не ставили своїм завданням цілісно проаналізувати хронологію публікацій художньої спадщини
В. Сухомлинського в Україні і поза її межами.
Мета статті – прослідкувати і описати історію публікацій художніх мініатюр Сухомлинського,
починаючи від їхньої появи і дотепер, при цьому зупиняючись на розкритті тих фактів і явищ, що є
маловідомими сучасним дослідникам.
Виклад основного матеріалу. Перш за все відзначимо, що оповідання та казки Сухомлинського
можна віднести до літератури для дітей, або дитячої літератури – художніх, науково-популярних текстів,
створених дорослими і спеціально адресованих дітям. Така література враховує вік дітей, особливості
їхнього розвитку, має емоційно-ціннісне забарвлення і в кінцевому підсумку носить виховну і освітню
спрямованість змістового наповнення.
Усім цим критеріям відповідають оповідання та казки, написані Василем Сухомлинським. Їх ще
називають художніми мініатюрами, оскільки вони невеликі за розміром, лаконічні, тобто небагатослівні,
написані простою мовою.
Шлях Сухомлинського до написання творів для дітей розпочався у власне педагогічних працях.
Перші художні образи і перші художні замальовки зустрічаємо у його педагогічних творах,
опублікованих у середині 1960-х років. Серед них назвімо книжечку "Щоб у серці жила Батьківщина",
що вийшла у 1965 році у видавництві "Знання" Української РСР. Тут у розділі "Слово рідної мови'"
поміщено художні мініатюри – казки, оповідання, вірші, присвячені красі природи, оточуючого дитину
світу, красі рідної мови [1: 16]. Це казки про Ковалів-Велетнів, про Чарівника-Різб’яра, вірш "Біле озеро
пахучих квіток" та інші. У цей же розділ Сухомлинський включає й твори дітей – маленькі оповідання,
які складає дитина під час заняття або за його результатами – всього 7 мініатюр [1: 27–32]. Звичайно,
мініатюри складали учні, але педагог був великою мірою їх натхненником і співавтором.
Книга "Моральні заповіді дитинства і юності", що вийшла у 1966 році, також містить вірші,
оповідання, замальовки (есеї) про природу, навколишній світ (вірші – "Бджоли на гречці", "Вечір", "На
ставку", "Мак"), нариси ("Персиковий сад"), оповідання ("Журавлиний ключ у блакитному небі",
"Морок", "Вночі", "Звідки падає іній", "Сонячні ковалі" [2: 7–38; 104–106].
© Старикова Л. В., 2017
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Художні мініатюри представлені і в останніх прижиттєвих працях Сухомлинського. Найбільш повно
– у книзі "Серце віддаю дітям" (1968, 1969), значно менше – у книгах "Павлиська середня школа" (1969) і
"Народження громадянина" (1970).
Особливо насичена ними книга ''Серце віддаю дітям'', вона налічує близько 40 різних художніх
текстів, виділених окремо [3: 247]. І це не дивлячись на те, що сам текст цієї праці являє собою художньо
образне представлення педагогічних реалій, наповнене знахідками і відкриттями.
У зовсім іншій за стилем книзі "Народження громадянина" (1970) художніх мініатюр значно менше,
але показово, що у ній Сухомлинський уже говорить про своє власне авторство у написанні оповідань та
казок. Так, він пише: "Я написав хрестоматію "Думки про людину". Це коротенькі оповідання й казки,
які викликають у дітей роздуми про людину, співчуття до її горя і нещастя" [4: 34]. Таке звертання
педагога до художньо-образного донесення до вихованців своїх педагогічних прагнень свідчить і про
обраний ним стиль викладу, і про те, наскільки великого значення він йому надавав.
У цих, а також і в інших педагогічних творах Сухомлинський пише про те, що він і його вихованці
створюють різного роду хрестоматії, присвячені важливим, на його думку, темам, і серед низ такі:
"Думки про людину", "З чого починається для мене Батьківщина. Твори учнів Павлиської середньої
школи 1968–1969 н.р. ", "Хрестоматія моральних цінностей" та інші.
Наприкінці 1960-х років Сухомлинський пише навчально-методичний посібник "Як виховати
справжню людину", присвячений моральному вихованню, з підзаголовком "Етика комуністичного
виховання". На додаток до посібника готує і упорядковує "Хрестоматію з етики", куди включає художні
мініатюри та оповідання. Представлену у книгах методику і художній матеріал він уже практично
застосовує у своїй навчально-виховній роботі.
Водночас із педагогічними завданнями Сухомлинський має намір опублікувати свої мініатюри
окремо, як літературу для дітей, що має самостійне значення. Він починає пропонувати їх дитячим
журналам ("Барвінок", "Малятко", "Мурзилка"), формує невеличку книжечку оповідань, але отримує
негативні рецензії як із всесоюзної, так і з республіканської преси.
Натомість педагогічні та загальні видання час від часу друкують окремі мініатюри [5: 23; 6; 7]. А
найбільше оповідань за життя Сухомлинського було опубліковано в журналі "Дошкольное воспитание" у
1969 році. Тут у номерах 4, 6, 7, 8 було поміщено 17 коротких мініатюр, призначених для малечі.
На початку 1970-го року Сухомлинський починає публікувати свої оповідання та казки у
білоруському дитячому журналі "Вяселка", починаючи з першого номера, загальною кількістю 10
оповідань та у газеті "Література и мастецтва" – 6 оповідань [8: 6–8; 9: 6–8; 10: 3–4; 11: 5; 12 ].
Така велика, порівняно з іншими, частка художніх мініатюр Сухомлинського у педагогічній пресі
Білорусі була видрукувана тому, що педагог мав тісні контакти з білоруськими освітянами, які
захоплювалися його працею. До того ж Павлиська середня школа товаришувала з Кормянською школоюінтернатом, а їх директори В. Сухомлинський і Михайло Дмитрієв підтримували дружні зв’язки. Дружив
Сухомлинський не лише з Дмитрієвим, а й з відомими білоруськими письменниками Василем Віткою і
Янкою Брилем. Ці білоруські дитячі письменники посприяли тому, що художні мініатюри з’явилися у
дитячих та мистецьких виданнях ще за життя педагога. Як згадував пізніше Василь Вітка ''У своїх листах
він не раз довіряв мені свої мрії: "Добре, якби в Білорусії була видана хоч маленька книжечка моїх
оповідань" [13: 155]. І ось у 1971 році у Мінську вперше була видана окрема збірка оповідань
Сухомлинського "Блакитні журавлі", куди ввійшли 110 художніх мініатюр, які педагог сам відібрав. Але,
як зазначає Василь Вітка, – "на превеликий жаль автор її уже не побачив. Шкільний дзвінок пролунав
тривожно не тільки в селі Павлиш, а скрізь, де знали, любили, читали його" [13].
Після того, як Сухомлинський пішов із життя, власне розпочалася публікація його художньої
спадщини, і він поступово став розцінюватися як дитячий письменник.
Після 1970 року першими звернулися до художньої спадщини Сухомлинського всесоюзні дитячі
видавництва "Детская литература" ("Поющее перышко" (1974), і "Малыш" ("Пусть будут и Соловей и
Жук" (1974) [14; 15]. Збірка "Поющее перышко" перевидавалася у 1979 році, а у 1984 видавництво
"Радуга", що спеціалізувалося на публікації творів радянських письменників різними мовами світу,
видало її лаоською, англійською, іспанською, кхмерскою, суахілі, урду, дарі та іншими мовами.
У ці роки (з 1971 і до 1991 рр.) казки та оповідання починають поширюватися у дитячій, педагогічній
пресі та інших друкованих виданнях, розрахованих на широку аудиторію, – їх налічується більше 150
найменувань [16; 17].
Знаковою подією для сприйняття Сухомлинського як дитячого письменника стала публікація у
1990 р. його "Хрестоматии по этике", до якої ввійшли 542 мініатюри [18]. Це було найповніше видання
оповідань та казок педагога; його наклад склав 100 тис. примірників.
Окрема книжка казок та оповідань педагога "Гаряча квітка" побачила світ в УРСР у 1979 році у
видавництві "Веселка". До збірки ввійшли 107 мініатюр [19]. Вони поділені на два розділи, кожен з яких
носить назву однієї з казок, поміщених у ньому. Це ж дитяче видавництво видало в наступні роки дві

123

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

невеличкі книжечки Сухомлинського "Куди поспішали мурашки" (1981) – 11 казок, "Пшеничний
колосок" (1985) – 25 казок. Обидві призначені для дошкілля [20; 21].
Наступна сторінка у публікаціях художніх творів Сухомлинського була відкрита в 1991 році, з
набуттям Україною незалежності. Її першою ластівкою стала книжка "Казки Школи під Голубим небом",
що була видана у тому ж таки 1991 році у видавництві "Освіта" (бувша "Радянська школа"). Вона
складається з 7 розділів, до яких ввійшли 223 художні мініатюри [22].
Наступна книжка художніх творів "Чиста криниця" з’явилася згодом у видавництві "Веселка" у
1993 р. у серії "Шкільна бібліотека". Вона налічувала понад 470 творів для дітей, призначених для
сімейного читання [23]. На противагу попереднім виданням, це було надруковано на неякісному папері,
невідповідним шрифтом, із мінімумом ілюстрацій – далася взнаки економічна скрута.
Через економічні труднощі наступна підбірка художніх мініатюр Сухомлинського "Вічна тополя"
побачила світ лише через 10 років у 2003 у видавництві "Генеза" [24]. Збірка складалася з 317 оповідань і
казок, поділених на 2 розділи. Щодо поліграфії це видання виглядало значно привабливіше – досить
багато ілюстрацій, відповідний шрифт друку, хороший папір.
У наступні роки з’являються у різних видавництвах збірки казок та оповідань Сухомлинського,
відібрані з уже опублікованих, кожна збірка поіменована однією з казок, як правило з найбільш
промовистою, художньо-образною назвою. Серед найпомітніших відзначимо "Вогнегривий коник" (2008
р.) – 207 мініатюр [25], перевидана у 2008 році, і от нині, у 2017, чекаємо нове перевидання.
Помітне місце в розповсюдженні художньої спадщини Сухомлинського відіграє харківське
видавництво "Школа" (Видавничий дім "Школа"), яке приділяє особливу увагу до Сухомлинського як
дитячого письменника, публікуючи збірки його творів українською та російською мовами [26; 27; 28;
29]. Вони і донині популярні серед дітей і їхніх батьків, а також учителів.
Окрім цих, доволі солідних видань, впродовж 2000-х років в Україні з’явилося так багато публікацій
окремих казок, оповідань, притч, есеїв Сухомлинського, що їх кількість важко піддається обліку. Вони
включені у збірники оповідань для дітей, хрестоматії, підручники для 1–4 класів загальноосвітніх та
спеціалізованих шкіл, опубліковані у газетах, журналах. Надзвичайно велика їх кількість є в Інтернеті,
тут разом з публікацією текстів Сухомлинського подаються методичні розробки з проведення тих чи
інших занять за мотивами певної художньої мініатюри. Навіть більше, у 2009 році було видано Збірник
музичних інсценівок за мотивами казок Сухомлинського [30].
Найпомітнішим і найзначущим виданням впродовж усіх років літературного життя Сухомлинського є
книга "Я розповім вам казку. Філософія для дітей", яка вийшла у 2016 році у тому ж таки Видавничому
домі "Школа" [31].
Вона відкриває новий етап у розумінні і освоєнні художнього світу, створеного Сухомлинським для
дітей, – поєднання художніх образів із пізнанням дитиною світу і самої себе, коли педагогіка подається
через художні образи, емоційно-ціннісне сприйняття художньої твору і педагогічні приписи об’єднані в
один твір. Це найповніше видання художніх мініатюр Сухомлинського із нині опублікованих (679
одиниць). Поєднання оповідань та казок з уривками із посібника з етики "Як виховати справжню
людину" надає художній спадщині педагога нового виміру і нового звучання.
Як бачимо, цей перелік, багатий та різноманітний, свідчить про те, що художньо-етична спадщина,
якщо її залишив Сухомлинський, має своїх читачів і прихильників і продовжує поширюватися.
Якщо звернутися до аналізу дитячої чи педагогічної літератури інших країн, то і там мають місце
публікації художніх мініатюр Сухомлинського. Але підкреслимо, що це – ще не досліджена сторінка
творчої спадщини Сухомлинського, що знаходиться на перетині літературознавства і педагогіки.
За наявною інформацією, публікації казок педагога мовами республік, що входили до складу СРСР,
згідно біобібліографічного покажчика 1987 року, містять більш як 70 мініатюр [16].
Більш-менш системний аналіз зарубіжних видань оповідань та казок, що були видрукувані після 1991
року, відсутній. Тут же назовімо ті, про які є інформація, і які, на нашу думку, мають значення для більш
широкого і повного уявлення про цей напрям творчої спадщини педагога. Перш за все відзначимо
публікацію в Китаї "Хрестоматії з етики" у 1998 році [32].
Значною подією у поширенні художньо-педагогічної спадщини Сухомлинського стала публікація
двох його оповідань "Що краще? " та "Я хочу сказати своє слово" у підручнику "Thinking Trees and
Laughing Cats: Thinking Curriculum for Pre-School" у США у 2003 році, що входить до інтегрованого
курсу "Філософія для дітей" авторства американського філософа Мет’ю Ліпмана [33].
Варто також відзначити велику популяризаторську роботу австралійського дослідника усієї спадщини
українського педагога Алана Коккеріла, який впродовж багатьох років вивчає і популяризує доробок
Сухомлинського у англомовному світі, використовуючи новітні засоби інформації, зокрема Інтернет.
Особливо його приваблює художня спадщина педагога. В 2013 році А. Коккеріл видав англійською
мовою яскравий збірничок оповідань та казок Сухомлинського "World of Beauty. Tales from Pavlysh",
куди ввійшли 19 казок та оповідань. Книжечка проілюстрована школярами з України та Білорусі, що
вибороли перемогу у конкурсі, організованому Аланом Коккерілем за участі Донецького обласного
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інституту післядипломної педагогічної освіти [34]. Він підготував та опублікував цю книжечку
англійською, китайською, українською та російською мовами.
Більш того, австралійський дослідник випускає щомісяця інформаційний бюлетень Sukhomlinsky
News, вийшло його уже 25 випусків цього інтернет-видання. У кожному випуску, поряд із матеріалами,
присвяченими педагогічній спадщині Сухомлинського, він поміщує Stories for Children (Оповідання для
дітей) – 3-4 мініатюри з ілюстраціями [35].
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Ця інформація щодо публікацій
художньої спадщини Сухомлинського, неповна і уривчаста, свідчить про те, що цей напрям творчості
педагога далеко не завершений і потребує подальшого дослідження.
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Старикова Л. В. Рассказы и сказки Василия Сухомлинского и их распространение в Украине и мире.
В статье рассматриваются публикации художественных произведений для детей Василия
Сухомлинского в детских журналах, педагогической прессе, отдельных изданиях. Акцентируется на их
особенностях и показано поэтапный рост интереса к художественному наследию педагога, который
проявляется в увеличении выпуска различными издательствами сборников его рассказов и сказок,
включении отдельных миниатюр в учебники и пособия для детей. При анализе источников применен
хронологический и страноведческой подходы, что позволило определить первенство Украины в
публикациях произведений Сухомлинского для детей, а также показать распространение этих текстов
в разных странах мира. Проведенный в статье анализ публикаций показал необходимость дальнейшего
исследования этой темы.
Ключевые слова: Сухомлинский, художественное наследие, детская литература, художественные
миниатюры, рассказы, притчи, сказки, сборники рассказов и сказок, переиздание, философия для детей,
перевод.
Starykova L. V. Vasyl Sukhomlynsky’s Stories and Fairy Tales and Their Distribution across Ukraine and All
Over the World.
The research deals with the publishing of Vasyl Sukhomlynsky’s works of fiction for children in children's
magazines, pedagogical press, and individual editions. The author focuses on their peculiarities and shows that
interest in Sukhomlynsky’s artistic heritage has increased gradually.
This is evidenced by the number of editions of Sukhomlynsky’s story books and fairy tales by various publishers.
In addition, his selected miniatures have been included in children’s textbooks and manuals. The chronological
and country specific approaches have been used in order to analyze the sources. As a result, this made it
possible to determine the primacy of Ukraine in the publications of Sukhomlynsky's works of fiction for children,
as well as to show the distribution of these texts in different countries of the world. Thus, the analysis of
publications carried out in the article has showed that further research will be required to clarify this issue.
Key words: V. Sukhomlynsky, artistic heritage, children’s literature, fiction miniatures, stories, fables, fairy
tales, story books and tales, reprinting, philosophy for children, translation.
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДОШКІЛЬНИКА З ОПЕРТЯМ НА
ГУМАНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті звернено увагу на оновлення сучасної освіти, а саме: на особливості формування життєвих
компетенцій у дошкільника, що забезпечують його інтелектуальний, психоемоційний, естетичний та
моральний розвиток, сприяють підготовці до школи. Наголошується, що активний виховний потенціал
дошкільного середовища відбувається за умов поєднання у виховному просторі національних і
загальнолюдських цінностей, народних і сімейних традицій, реалізації ідей суб'єктного виховання,
розширення стосунків з навколишнім світом. Велике значення має його змістовне наповнення, яке
реалізується завдяки читанню.
Ключові слова: дошкільна освіта, життєві компетенції, читання.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними
завданнями. Кожне історично сформоване суспільство вирізняється тільки йому властивими
специфічними умовами і чинниками розвитку особистості. Сучасна педагогіка, почасти дискредитуючи
попередній досвід, піддаючи сумнівам досягнення людської думки, перебуваючи в ''ситуації перехідного
періоду'', ставить питання про зміст педагогіки та дидактики, їхню онтологічну суть, про їхнє
призначення, про шляхи, що ведуть до ефективного виховання та вдосконалення індивіда. Одним із
таких шляхів, переконані, може стати ретроспективний погляд на виховний потенціал культурної
спадщини. У кінці ХІХ – на початку XX століття роль митців у соціальному і культурному житті
суспільства була досить значною. Схожа ситуація відбувається у кінці XX – на початку ХХІ століття.
Дошкільна освіта має кілька базових завдань. По-перше, вона повинна підготувати дитину до навчання в
школі. По-друге, сформувати уявлення про норми моралі, про загальнолюдські та національні цінності.
По-третє, сприяти позитивній соціалізації малечі, а також упередити надалі асоціальну поведінку дитини.
Останні дослідження та публікації. Дослідження проблем, пов’язаних з читанням дітей
дошкільного віку, припадають на ХХ ст., коли читача-дошкільника, його інтерес до книги і читання
вивчали такі вчені, як Р. Жуковська, Л. Гурович, М. Коніна, Є. Тихєєва та ін. До другої половини – кінця
XX століття відносяться роботи К. Бархіна, П. Блонського, М. Добриніна, Є. Гончарової, З. Гриценка,
Д. Ельконіна, О. Жукової, О. Корнєва, В. Лайло, Н. Левітова, О. Сизової, І. Тимофєєвої, Н. Трифонової,
О. Ушакової, Л. Шварца, які досліджували етапи раннього розвитку читача, пов’язані з
психофізіологічними основами мовленнєвої діяльності. Слід зазначити також дослідження О. Кабачек,
Н. Рубакіна, присвячені питанням читацької соціалізації; Н. Сметанникової, І. Тихомирової, В. Чудінової
– вихованню читача. Формування культури читання, різні аспекти читацького сприйняття художнього
твору на різних щаблях безперервної літературної освіти вивчали Г. Біленький, О. Богданова, Т. Браже,
Г. Давидівська, М. Качурін, В. Коровіна, Н. Корст, Т. Курдюмова, А. Кутузов, В. Левидов, С. Леонов,
В. Маранцман, Г. Меркін, З. Романовська, М. Снежневська, Т. Троїцька, Л. Тодоров та ін.
У зв’язку з цим сучасна освіта має бути спрямована на виховання відповідальних, самостійних,
творчих людей, здатних до критичного мислення і самоосвіти. Пошук нових технологій навчання і
виховання, які були б спрямовані на вирішення цих проблем, зумовив появу в освіті компетентнісного
підходу. Вивченню означених питань присвячені дослідження як вітчизняних вчених (М. Докторович,
О. Кононко, В. Кузьменко, В. Ляшенко, Т. Морозова, О. Овчарук, Т. Піроженко, Л. Хоружа, І. Ящук та
ін.), так і зарубіжних дослідників (Дж. Добсон, Дж. Дьюї, І. Зимня, А. Куракін, А. Мудрик, Дж. Равен,
А. Хуторський, О. Шеффер та ін.).
Мета статті – уточнити, що таке життєві компетенції дошкільника, запропонувати, як завдяки урокам
читання (''Уроки здивування'') започатковується розуміння майбутніх культурно-історичних подій, явищ,
врешті, формується життєва компетентність дошкільника.
Виклад власне матеріалу дослідження. Як підкреслює Н. Гавриш, ''процес змістового і
технологічного оновлення сучасної дошкільної освіти ускладнюється відсутністю чітких орієнтирів,
невизначеністю багатьох з параметрів освітнього процесу, зокрема термінологічними розбіжностями,
дидактико-методичними різночитаннями, які розхитують і без того неспокійний човен освітньо© Стрілець С. І., Сазонова О. В., 2017
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виховних технологій'' [1: 17–18]. У практиці сучасної освіти виокремлюють чотири аспекти реалізації
компетентнісного підходу: ключові компетентності, узагальнені предметні вміння, прикладні предметні
вміння, життєві навички. Про формування життєвої компетентності в дошкільному віці буде свідчити не
лише наявність у дитини певних знань. Важливого значення набуває опанування нею вміннями та
навичками використання на практиці морально-етичних норм та правил.
Життєва компетентність – це здатність, а також готовність самостійно вирішувати проблеми особи,
що виникають під час її життя або якоїсь діяльності. Умовно можемо виокремити такі блоки життєвої
компетентності дошкільника: соціально-економічний, правовий, побутовий; соціально-культурний;
валеологічний. Змістовний компонент формування життєвих компетенцій дошкільнят зумовлений
психолого-педагогічним процесом, що враховує нормативні вимоги соціуму, розділи і рівні виховної
програми, потреби дитини.
Щоб реалізувати змістову складову, необхідно передбачити належний вибір методів і форм (провідна
роль відводиться інтерактивним методам), що дозволять залучати вихованців до різних видів діяльності,
у межах якої вони прогностично придбають певний соціальний досвід. Це – процесуальний компонент.
Опанувати соціально-побутові уміння, використовуваними в повсякденному житті і в межах виховного
закладу (почистити зуби після їжі, умитися після сну, помити брудні руки, прийняти душ після
прогулянки на велосипеді в спекотний літній день, помити брудні чоботи тощо). Формувати уявлення
про облаштування домашнього життя, уміння включатися у повсякденні справи, брати посильну в них
участь, а також брати відповідальність на себе в якихось сферах домашнього життя. Осмислити,
опанувати, розширити і збагатити навички з досвіду комунікації (взяти до уваги чужий досвід і
поділитися власним), використовуючи вербальні і невербальні можливості (гра, читання, малюнок), для
вирішення актуальних життєвих завдань в ближньому і дальньому оточенні дитини; розвивати адекватні
уявлення про власні можливості дитини, про її здатність вступати в спілкування з дорослими та дітьми.
Розвивати активну взаємодію зі світом, усвідомлюючи власну цінність і результативність від діяльності.
Накопичувати життєвий досвід освоєння нового за допомогою екскурсій, відвідин музеїв, театрів та
подорожей. Уміння почати, підтримати або завершити розмову, для цього опанувати умінням
отримувати чи уточнювати інформацію від співрозмовника, тобто правильно сформулювати запитання,
аби виразити свої наміри – прохання, побажання, побоювання. Уміти передати власні враження,
міркування, висновки зрозуміло для інших. Уміти ділитися спогадами, враженнями і мріями з
оточенням. Знати правила етикету в різних соціальних ситуаціях, в різних соціальних статусах: із
родиною; із вихователями і дітьми; із незнайомими людьми залежно від ситуації (у транспорті, у
перукарні, у театрі, у кіно, у магазині, у черзі тощо). Опанувати можливі кордони соціальних контактів,
уміти проявляти ініціативу, коректно встановлювати і обмежувати контакт, якщо необхідно, виробити
адекватну дистанцію залежно від ситуації комунікації. Уміти коректно і чітко виразити відмову,
незадоволення, вдячність, співчуття тощо для цього освоїти ввічливі форми вираження своїх відчуттів,
розвивати допитливість, спостережливість, здатність помічати нове.
Формувати уявлення про свої потреби і права в організації навчання і виховання; осмислювати
навколишнє середовище, його часово-просторову організацію; освоювати відповідних віку системи
загальнолюдських і національних цінностей, соціальних ролей. Формувати уявлення про облаштування
життя у дошкільному закладі. Уміти орієнтуватися у його просторі. Уміти включатися у всілякі
повсякденні справи дошкільного закладу, брати посильну участь у його роботі, брати на себе
відповідальність за якусь діяльність.
Важливо оцінити його ефективність, з’ясувати рівень сформованих життєвих компетенцій. Якісний і
кількісний компоненти встановлюються з допомогою єдиної критерійно-оцінної основи. З метою
максимальної об’єктивності, переконані, доречно скористатися оцінкою обох учасників процесу
формування життєвих компетентностей – вихователя та вихованця.
Уважаємо, ефективному розвитку життєвих компетенцій сприятиме використання технології Школи
діалогу культур (на основі ідей В. Біблера) [2]. Вона зорієнтована на формування діалогічної свідомості і
мислення, на поєднання наочного вмісту із різними культурними надбаннями, формами діяльності.
Одним з ключових компонентів роботи педагога є навчання читанню – процесу, що лежить в основі
отримання знань з будь-якого предмета. Через книгу дитина вчиться сприймати оточуючий світ, отримує
знання про нього. Саме у добу сучасного fin de siеcle в Україні знову назріла ситуація масштабної
переоцінки політичних, філософських та морально-етичних цінностей. Така переоцінка цінностей
торкається переосмислення також педагогічних канонів, відмову від абстрактної віри у бездоганність
педагогічних концепцій та сприйняття завуальованого образів українських письменників, до яких
належать батько Микола та син Марко Вороні. Чим далі відходить у минуле ХІХ століття, чим
прискіпливіше перевіряє час його художні та світоглядні цінності, тим зрозуміліше, що творчість митців
тогочасся витримала цей іспит, залишалася одним із чудових досягнень українського красного письма.
Беремо до уваги справедливі спостереження Ю. Лотмана, що будь-яка інтелектуальна пам’ятка є
текстом культури. Соціально-комунікативну функцію тексту, на думку науковця, можливо звести до
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виконання таких п’яти процесів – інформування адресата, актуалізація колективної культурної пам’яті
(ймовірне тимчасове або цілковите її забуття), самоорієнтація читача, його налаштування на
метакультурні традиції, діалог читача з текстом, встановлення спілкування між текстом та культурним
контекстом [3: 129–132]. Зазначимо, що саме в літературі апріорі закладені антропологічні проблеми,
крім того, вона містить оригінальну творчу концепцію гуманістичного спрямування, що спирається на
спадковість. В. Халізєв доречно зауважив: ''... досягнення літератури в ракурсі авторської навмисності
(концептуальності) повною мірою доступні вже сучасникам; сфера ж авторської ненавмисності
відкривається свідомості, що сприймає, (у тому числі науковій) лише пізніше, ззовні, з боку, в
перспективі ''позаприсутності'', у подальші епохи, коли колишня ''культурна аксіоматика'' перестає бути
такою (повітрям, яке не відчувається)'' [4: 4].
Для наукового освоєння літератури необхідно залучити різні прийоми інтерпретації, тому
методологічною базою дослідження стали принципи герменевтики, для уточнення деяких понять був
застосований феноменологічний підхід, аналізу та синтезу для вивчення психолого-педагогічних джерел
щодо з’ясування рівня розробленості досліджуваного питання; порівняння й зіставлення з метою
узгодження напрямів наукових розвідок та обґрунтування поняттєво-категоріального апарату.
Спираючись на згадувану технологію Школи діалогу культур, особливістю якої є те, що навчання
(виховання) побудоване не на основі готового знання або результату, а на реальних історичних і
художніх текстах конкретної культури, на першоджерелах, що відтворюють думки ''співрозмовника'' як
одного з найважливіших показників розвитку особистості учня, спробуємо продемонструвати, як
традиційне запитання ''що знає дитина?'' зміниться на нові, компетентнісно значущі, а тому інноваційні –
''хто вона є?'', ''які цінності для неї вартісні?''.
Проблеми у читанні дітей та підлітків сьогодні зростають і вимагають прийняття цілого комплексу
заходів. Серед таких проблем, перш за все, недостатність знань про читання дітей та підлітків у масштабі
країни, відсутність організацій, у функції яких входило б фундаментальне вивчення дитячого читання і
літератури для дітей. Лише деякі фахівці займаються вивченням соціологічних, психологічних аспектів
читання, педагогічних основ і методик навчання читання, соціальних і економічних наслідків
відторгнення від читання. Читання століттями служило засобом вибудовування особистості, розкриття
вищих потенцій людини. Його можна вважати визначальним чинником вирішення актуальних завдань
української освіти; читацьку культуру – основою соціально-особистісного, пізнавально-мовного,
художньо-естетичного та духовного розвитку особистості. У подальшому проводитися у початковій
школі на інших предметах, що припускає володіння вчителями усіх предметів прийомами, стратегіями
текстової діяльності. Навчання будь-якого предмета повинно включати навчання стратегіям читання та
письма на різноманітному навчальному матеріалі, різноманітних і різножанрових текстах, що буде
активізувати пізнавальну, творчу (креативну), критичну та комунікативну діяльність і тим самим
задовольняти поняття цілісності освітнього процесу.
Дитяче читання, на сучасному етапі, за своєю структурою складається з декількох періодів: вік 6–7
років розглядається як ''дитячий'' в читацькому розвитку, коли переважають емоційне ставлення до
книги, вживання в образи героїв, повільний перехід від конкретного до понятійного мислення; отрочий
період – перехід від дитячого до підліткового (приблизно 10–11 років), для якого характерна пізнавальна
активність (''поглинання інформації''), перехід від емоційного сприйняття до логічного, пристрасть до
подієвої стороні твору. У цей час починає відрізнятися читання дівчаток і хлопчиків (від 10 до 14 років) –
підлітковий період у дитячому читанні; діти 14 років (перехід від підліткового до юнацького етапу
розвитку особистості) [5: 350].
Поетичні твори М. Вороного, написані для дітей, сповнені радістю, оптимізмом, любов’ю до життя,
навчають добру. Ліричний світ поезій М. Вороного надзвичайно образний, з відчутними народнопоетичними мотивами. Про його знання психології дитини, про його замилування незайманістю дитячої
душі свідчить твір ''Сніжинки''. Поезія вдало розкриває погляди поета на дитячий світ. Засівання чистої
дитячої душі прекрасним, етичним, духовним, вважав М. Вороний, – найважливіша мета його
літературних творінь.
Дошкільний та молодший шкільний вік є надзвичайно чутливий до зовнішніх подразників,
податливий до емоційного впливу. Казки, оповідання, вірш певним чином програмують стиль поведінки
майбутніх чоловіка і жінки. У світ маленької дитини входить зміст художнього твору, його звуковий
склад, яскравий, образний малюнок і, звичайно, музика голосу. Милування природою спонукає читача до
нестерпного бажання взяти участь у цьому диві:
Білесенькі сніжиночки,
вродились ми з води;
легенькі, як пушиночки,
спустилися сюди [6: 270].
Cніжинки у вірші М. Вороного напрочуд веселі, рухливі, дієві. Вони здатні на всілякі вигадки, як,
наприклад:
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Ми хмарою носилися
від подиху зими,
і весело крутилися
метелицею ми [6: 270].
Поет подає у вірші епітети, порівняння, зрозумілі дітям, як-от: ''вітрець буйнесенький'', ''до любої
землі'', ''Матуся наша рідная холодна і суха'', ''легенькі, як пушиночки'', ''Мов ковдрою, накриємо
легесеньким пушком'' [4: 270]. У цілому вірш створює гарний, добрий настрій. Автором у звичайній,
дохідливій, ритмізованій формі пояснено процес утворення сніжинок. Прогностично можемо відтворити
враження дітей від зустрічі зі сніжинками, які будуть приємними і хвилюючими водночас, адже життя
сніжинок нетривке.
Вірш учить дітей любити природу, помічати її красу у будь-яку пору року. Рима віршів, їх
мелодійність збуджують емоції малюка, роблять його сприйнятливішим до закладеного в творі змісту.
Автор зображує природу з любов’ю, яскравими, соковитими барвами. Як відомо, кольори мають
психологічну дію. Психологія кольору конкретна і діє на всіх людей однаково. При зустрічі людини з
тим чи іншим кольором відбувається спонтанне асоціювання фізіологічного відчуття із закріпленим у цій
культурній традиції символічним змістом. Сприйняття кольору завжди викликає в людині емоційнопсихологічні асоціації, про це свідчать численні дослідження в галузі психології, семіотики,
літературознавства, історії культур: В. Петренко ''Взаємодія емоцій і кольору'', С. Рубінштейн
''Психофізична дія кольорів'', В. Іванов ''Сприйняття і назви кольору''. Колірна деталь апелює до органів
відчуття і водночас збагачує художню образність поетичного твору. Письменники часто створюють у
своїх творах колірні образи, які несуть значне емоційне навантаження. Вони глибше передають
загальний емоційний фон описуваного епізоду, допомагають осмислити ідейну глибину твору в цілому.
Всі емоційно-оцінні ознаки колірної деталі виявляються в контексті художнього твору. У вірші
''Сніжинки'' використано білий колір. Як зазначає Х. Керлот, він набуває символічного значення
невинності, чистоти [7: 82]. Твори літератури несуть естетичну насолоду, а також мають пізнавальнокомунікативні можливості. Тому варто запропонувати після прочитання вірша запитання, наприклад: З
якою інтонацією читається вірш? Який настрій передає автор у своєму вірші? Обґрунтуй думку. Із чим
порівнюють себе сніжинки? Про що вони турбуються? Намалюйте малюнок до вірша.
Діти дізнаються, з чого зроблені сніжинки, що без снігу земля може замерзнути, сніг зволожує, дарує
гарну зелень весною, забезпечує майбутній добрий урожай, отже, люди будить щасливі в рідній багатій
країні. У результаті виявляється її спрямованість на моральні, суспільні, національні, родинні цінності,
вміння аналізувати події, що відбуваються навколо, критично ставитись до дій оточуючих і власних,
нести відповідальність за свої вчинки. Загалом моральною можна вважати не ту людину, яка знає, що
чинить морально, а ту, яка не може діяти інакше, незважаючи на наявність винагороди за це [8].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Дослідники вказують на важливість формування людяності у дитини дошкільного віку в процесі
формування її життєвої компетентності, підкреслюють значення самостійного регулювання поведінки
людини на основі гуманістичних цінностей. Споглядання природи рідного краю народжує в дітях перші
почуття відповідальності за світ, що нас оточує, адже те гарне, що вони бачать навколо або про що
читають у поезіях, і є їхня Батьківщина. Розгляд таких поетичних текстів допомагає краще зрозуміти
важливість провідних понять, зазначених у Базовому компоненті дошкільної освіти. Метою дошкільної
освіти, як зазначається в документі [9], є формування базису особистісної культури дитини через
відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності як сукупності чотирьох сфер життєдіяльності:
''Природа'', ''Культура'', ''Люди'', ''Я''. Основним завданням стає озброєння дитини наукою життя.
Пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя. Зміст
дошкільної освіти спрямовано на збереження дитячої субкультури, зорієнтовано на цінності та інтереси
дитини, врахування її вікових можливостей. Відповідно до цього дошкільний заклад є відповідальним за
процес соціального розвитку особистості, покликаним полегшити її входження в широкий світ і
розвинути внутрішні сили. Дошкільний заклад виступає своєрідним посередником між вузьким
родинним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до життя в якому він має незабаром
прилучитися.
Формування життєвих компетенцій передбачає активну організацію мовленнєвої діяльності
вихованців на основі комунікативно-ситуативних вправ, мета яких – включення дітей в активний діалог.
Перспективами подальших розвідок є формування життєвих компетенцій у дітей із потребами у межах
інклюзивної освіти.
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Стрилец С .И., Сазонова Е. В. Формирование жизненных компетенций дошкольника с опорой на
гуманистические тенденции отечественной литературы.
В статье обращено внимание на обновление современного образования, а именно: на особенности
формирования жизненных компетенций у дошкольника, которые обеспечивают его интеллектуальное,
психоэмоциональное, эстетичное и моральное развитие, способствуют подготовке к школе.
Отмечается, что активный воспитательный потенциал дошкольной среды реализуется при условиях
сочетания в воспитательном пространстве национальных и общечеловеческих ценностей, народных и
семейных традиций, при воплощении идей субъектного воспитания, расширении отношений с
окружающим миром. Большое значение имеет его содержательное наполнение, которое реализуется
благодаря чтению.
Ключевые слова: дошкольное образование, жизненные компетенции, чтение.
Strilets S. I., Sazonova O. V. Forming of Vital Competences of Preschool Child Based on the Humanistic
Tendencies of Ukrainian Literature.
The article draws attention to the renewal of modern education, namely: on the peculiarities of the formation of
vital competences in preschool children, which provide for his intellectual, psycho-emotional, aesthetic and
moral development, contribute to the preparation for school. It is noted that the active educational potential of
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the preschool environment takes place in a combination of national and universal values, national and family
traditions, the implementation of ideas of subjective education, and the expansion of relations with the outside
world in the educational space. It is noted that the active educational potential of the preschool environment is
realized under conditions of combining national and universal values in the educational space, folk and family
traditions, with the embodiment of the ideas of subject education, and expansion of relations with the
surrounding world. Its content is of great importance, which is realized through reading. In the article such
theoretical scientific methods of research were used: analysis of philosophical, methodological, educational,
methodical literature on issue of research) The methods of description and comparison have been used in order
to define the contents of practical and educational aims. Methodological principles of research – historical and
literary, typological approaches for the analysis of works of the writer. Forming of vital competences foresees
active organization of vocal activity of preschool child on the basis of communicative-situation exercises. A vital
competence is ability, and also willingness independently to settle the problems of person, that arise up during
her life or some activity. Conditionally we can distinguish such blocks of vital competence of preschool child:
socio-economic, legal, domestic; socio-cultural; valeological.
Key words: preschool education, vital competences, reading.
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ДИТИНА І ПИТАННЯ ПРО СМЕРТНІСТЬ: ПІДХІД ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті піднімається питання про рефлексії щодо смертності людини як специфічної галузі наукового
знання і передовсім педагогічного; розглядається ступінь його дослідженості у вітчизняній
гуманітаристиці (філософії, психології) та у західній науковій думці – танатології. Основна увага
приділяється особливостям сприйняття дитиною смертності, в зв'язку з чим ставиться питання про
роль і значення педагогіки, і зокрема художньо-образного освоєння дитиною цієї проблематики.
Наголошується на нерозробленості педагогічного контексту – змістового наповнення і відповідного
інструментарію для представлення теми смертності людини в освітньому і виховному просторі.
Розкриваються і аналізуються ідеї Василя Сухомлинського щодо ознайомлення дітей з питаннями
смертності людини як філософсько-етичних ціннісних явищ. Розглядається навчально-методичний
інструментарій, розроблений і застосовуваний В. Сухомлинським, – морально-етичні повчання,
методичні поради, художньо-ілюстративний матеріал. Розкриття питань мортальності у спадщині
Сухомлинського спрямоване на акцентуацію уваги дорослих на ставленні дитини до теми смерті як
філософсько-етичної категорії, як одного із шляхів її репрезентації в педагогічному процесі школи та в
сімейному вихованні.
Ключові слова: Дитина, смертність, дискурс, мортальність, вітчизняні дослідження, танатологія,
філософія, теологія, дитяча література, К. Ушинський, Л. Толстой, педагогіка і питання смерті,
В. Сухомлинський, рефлексія, соціально-етичні цінності, методична, художньо-етична спадщина.
Питання смерті супроводжують людство впродовж всього його існування. На різних етапах його
розвитку, в різних суспільствах вони ставилися і вирішувалися по-різному, в залежності від ступеня
розвитку суспільства в цілому і особливостей його духовної спрямованості. Але і у межах одного
суспільства ці феномени осмислювалися і втілювалися зовсім по-різному. І навіть більше – ставлення до
них змінюється і впродовж життя однієї людини – вона зовсім не однаково підходить до розмислів про
смерть у дитинстві, у молоді роки, в часи зрілості і у старості.
Нас же цікавить дитинство з його першим пізнанням навколишнього світу і початком усвідомлення
власної суб’єктності у всій повноті її проявів і виявів, тобто в її філософському вимірі, яке неодмінно
включає і питання про смертність.
У сьогоднішньому мультифакторному світі у багатьох суспільствах в повсякденному житті тема
смертності майже повністю відсутня. Як пише російська дослідниця, ''наша культура поміняла ''пам'ять
смертну'' на повне забуття й витіснення даної теми. Розмови про смерть завжди ведуться, якщо тільки
справа стосується конкретної смерті когось знайомого, та й про це намагаються забути якомога швидше''
[1]. Нині більша частина людства постає у фармакологічних, косметичних, медичних змаганнях за
"вічну" молодість і красу, а ідеалом виступають досконале тіло, високий стиль життя, сексуальність,
відповідний одяг і здорове харчування. Це на побутовому рівні.
Трохи інша картина вимальовується, коли звернемо увагу на наукові розмисли щодо цих питань.
Спочатку коротко окреслимо погляди науковців-філософів, психологів, педагогів на тему смерті.
Відзначимо, що вона була на периферії багатьох вітчизняних наук, підкреслюємо – наук, бо тут не
йдеться про релігію і релігійну літературу. Посилаємося при цьому на статтю В. В. Варави ''Сучасна
російська танатологія (досвід типологічного опису)'' (2009) [2], де вчений розглядає філософське
осмислення вітчизняними науковцями теми смерті і смертності. Вчений підкреслює, що лише в
пізньорадянські часи філософи почали зверталися до цієї тематики і називає М. М. Мамардашвілі,
І. Т. Фролова, Л. А. Когана, П. С. Гуревича та інших. Він виділяє три філософські підходи до питання
смертності: сцієнтистський скепсис (радянсько-марксистський), який розглядає смерть як
фундаментальний закон існування живого, механізм еволюції вищих організмів; сцієнтистський
оптимізм, коли лише наука і технології зможуть привести до зникнення смерті і здійснення прориву до
безсмертя, тобто винайдення науково-технічних механізмів безкінечного продовження життя. Третій
підхід – духовно-моральний, що відзначається своєю філософічністю, полягає у осмисленні, рефлексії
щодо знаходження граничних смислових основ життя (Г. С. Батіщев), за яких особливого значення
набуває тема духовної смерті як егоїстичної самовтрати особистості [2]. Тобто саме тут питання
смертності розглядаються у морально-етичному ключі, бо звертаються до світоглядних, ціннісних
смислів життя.
© Сухомлинська О. В., 2017
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Цю тему не обійшли увагою і сучасні російські філософи, яких називає В. В. Варава, – С. С. Неретіна,
В. О. Кутирьов, Л. Є. Балашов, В. М. Розін та інші. Більше того, в 1991 р. була організована Асоціація
танатологів Санкт-Петербургу (зараз – Санкт-Петербурзьке товариство танатологічних досліджень), яка
випускає свій альманах, перекладає праці зарубіжних дослідників, публікує оригінальні праці. Поза
діяльністю цього товариства особлива увага російських дослідників зосереджується на художньообразному осмисленню цього явища через літературу і мистецтво. Заслуговує на увагу збірник
"Мортальність в літературі і мистецтві", що вийшов у Москві у 2015 році [3].
Читач, мабуть, відзначив вживання двох термінів: науки про смертність – мортальність (від
латинського слова morts (смерть)) і танатологія (походить від слова Танатос – грецький бог смерті). Як
свідчить ознайомлення з літературою, мортальність вживається у філософському, світогляднокультурологічному значенні, має духовне, морально-етичне смислове наповнення. Танатологія – термін,
що вживається в англо-американській науці, а також є складовою сучасної англо-американської
культури. Вона отримала свій розвиток у другій половині ХХ ст. як симбіоз міждисциплінарних
досліджень. В. В. Варава у своїй концептуальній статті, до якої звертаюся і цитую не лише я, а й багато
інших дослідників, зазначає: ''Можна стверджувати, що сучасна західна танатологія є фундаментальною
парадигмою, в якій звершується життя і смерть людини. Без перебільшення, танатологія – релігія ХХІ
століття… На Заході створена надміцна інформаційна база, проводяться численні конференції і
симпозіуми, створюються різні громадські організації з одною єдиною метою – забезпечити сучасній
людині комфортний відхід від життя. Філософське питання про сенс життя тут не ставиться, бо заважає
комфорту самого життя'' [2]. Отже, танатологія, за переконаннями одних дослідників, є ''технологією
помирання і не передбачає духовного осмислення життя'' (В. В. Варава, 2009), і, на думку інших, є
мультидисциплінарною, інтегрованою наукою, яка об’єднує відповідну теорію і практику, тобто увесь
комплекс питань, і серед них філософських (Р. Л. Красильніков, 2015). Хай там як, але, мабуть, у
найближчому майбутньому побачимо зближення цих двох концепцій – мортальності і танатології, які, на
нашу думку, збагачують одна одну. Невипадково у російській літературі все більше зустрічається термін
''танатологія'', та й фахові об єднання мають цей термін у своїй назві.
Ось такий побіжний огляд досліджень з цієї теми, серед яких, на превеликий жаль, ми знайшли лише
одне посилання на розвідку українського науковця [4]. Окресливши дослідницьке поле, перейдемо до
питання про ознайомлення дітей із темою людської смертності, коли дитина сама ставить такі питання як
реакцію на чиюсь смерть у її близькому оточенні, на читання дорослими або самими дітьми оповідань і
казок, як народних, так і авторських, де смерть є майже обов’язковим компонентом їхнього змісту.
Досить часто питання про смерть виникають у чутливих, емоційно лабільних дітей, які навіювані
загибеллю тварин і птахів тощо.
Російські вчені стверджують, що, не дивлячись на факти явної ''танатизації дитячої свідомості''
(Абраменкова В. В., 2005) і ''танатологічний ренесанс'' (В. В. Варава, 2009), систематичні дослідження у
цьому напрямі не проводяться. Зовсім по-іншому виглядає картина, коли звернутися до англоамериканських досліджень дитячого розуміння смерті, яка носить шестидесятирічну традицію [5]. І тут у
першу чергу називаються дослідження Сільвії Ентоні, яка, починаючи з кінця 1940-х років, проводила
психологічне, соціологічне, психоаналітичне клінічне дослідження того, як діти відкривають для себе
смерть, аналізує дитячі ігри, сновидіння, роздуми, розповіді дітей про те, що вони відчувають, коли
думають про смерть. Книга Сільвії Ентоні "Відкриття смерті в дитинстві і пізніше" (перше видання, 1940
р.) є першовідкривачем наукового розгляду проблеми, і нині жодне дослідження, яке претендує на
науковість, не обходиться без її згадування або аналізу [6]. Видання російською мовою у 2009 році – це
переклад книги, опублікованої в 1971 р., переглянутої і збільшеної автором, до якої додано матеріал її
подальшого практичного досвіду.
Наступною після С. Ентоні до дослідження дитячого розуміння смерті зверталася Марія Неджі (1948),
яка вивчала малюнки і відповіді дітей на поставлені питання і виділила стадії розвитку розуміння
дитиною смерті. Дослідники зазначають, що ''після праці Неджі приблизно два десятиліття цікавості до
дитячої танатичної тематики не спостерігалося, і продовжувала побутувати думка про те, що діти не
цікавляться смертю і перебувають у щасливому незнанні щодо своєї смертності. Інтерес поновився у 70ті роки, причому стає все більше розповсюджуваним і оформлюється в окремий напрям досліджень'' [5].
Науковці від розроблених ще у кінці 1940-х років ХХ ст. таких методів дослідження, як відкриті питання,
малюнки, аналіз ігор, інтерв’ю перейшли до спеціально організованих методик – бесід з дітьми з
демонстрацією конкретних речей, наприклад, живої пташки і чучела пташки [5]. Зарубіжні дослідження
мало торкаються філософського осмислення теми смертності, вони лежать у психоаналітичній площині,
укоріненій у вченні Зігмунда Фройда і у експериментальній психології.
Розглядаючи ці питання, не можна обійтися лише науковими підходами. Потрібно обов’язково
згадати про те, як релігія ставиться до смертності і, дитячої зокрема. Велика привабливість будь-якої
релігії в тому, що вона пропонує вічне життя, заперечує смерть як кінець усього, а не перехід до інших
форм існування ''душі''. Тобто релігія не заперечує смертність тіла як біолого-фізіологічного об’єкта, а
135

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

зосереджує увагу на духовній складовій мортальності людини. Вона розглядає і тлумачить такі основні
поняття, як ''смерть, вічність, загробне життя, похорон, пам'ять, похоронний етикет, скорбота, горе,
філософія життя і смерті'' [7].
Прихильники релігії і, зокрема християнської віри, особливо православної, відзначаючи складність
питання, радять батькам, дорослим, учителям не уникати теми смертності, не перетворювати її у табу,
тому що ''зароджені у душі маленької дитини страхи смерті… стримують, гальмують розвиток дитини,
не дозволяють її організму, психіці, інтелекту відкинути одну вікову форму і стати на новий ступінь
розвитку… Смертні страхи – це свого роду якорі, які тягнуть назад, чіпляють, застрягають у душі дитини
і не пускають у її душу, в мозок нове, інше знання'' [7].
Наприклад, такий авторитет у православ’ї як Антоній Сурожський у своїх проповідях говорить, що
''смерть зовсім не потрібно приховувати; вона проста, вона – частина життя. І завдання люблячих
дорослих так познайомити дитину з нею, щоб вона відчула спокій і красу смерті'' [8].
Крім ознайомлення з суто ритуальними обрядами, популяризатори релігійного вчення наголошують
на тому, що душа безсмертна, радять не порівнювати смерть зі сном, з тим, що таке небеса, не говорити,
що ''тато там на небі слідкує за тобою'' і таке інше.
Отже, хто б не торкався цієї теми – і філософи, і психологи, і теологи – всі вони підкреслюють її
неймовірну складність і, разом з тим, необхідність говорити про неї. І майже всі вони сходяться у тому,
що стосовно дітей допомогти може книга – читання та вдумливе обговорення оповідань і казок,
присвячених цій тематиці, і не лише їй. Дитяча література, хоча й не в такій мірі, як доросла, торкається
теми смертності взагалі і дитини зокрема. Класичними прикладами тут є оповідання Віктора Гюго
''Гаврош'', ''Мальчиш-Кибальчиш'' Гайдара та інші. Серед казок називаються ''Казка про мертву царівну і
сім богатирів'', ''Червона шапочка'', особливо казки Андерсена, братів Грімм.
Цій тематиці присвячені не лише оповідання і казки, які складають класичне надбання, – сьогоднішні
дитячі автори також звертаються до цієї теми. Наприклад, шведська дитяча письменниця Анна Хьоглунд,
дві книжки якої перекладено українською (''Бути мною'', ''Про це говорять лише з кроликами''), у
нещодавньому інтерв’ю одному з українських телеканалів зазначала: ''Минулого року у Швеції дуже
популярними були книжки про смерть… Звичайно, діти знають, що смерть існує. Але дорослі бояться
говорити про це, тоді дітям насправді стає страшно. Їм важливо спілкуватися про це… Це може стати
початком надзвичайно цікавої розмови'' [9].
Отже, надзвичайно важливий аспект нашої теми – показ, аналіз, рефлексії навколо теми смерті в
художній літературі взагалі і зокрема в літературі для дітей. Через художні тексти ставилися і
продовжують ставитися важливі питання філософського звучання, і серед них – пошуки сенсу життя,
питання про добро і зло, страждання і горе, про смертність і смерть.
А що ж педагоги, педагогіка як наука про виховання дітей, що вона думає щодо дитячих питань про
смерть і як пропонує підходити до цієї теми?
На жаль, ми знайшли досить мало матеріалів з цієї проблематики. Можливо, це пояснюється тим, що
педагогічна, дидактична література, написана спеціально для застосування у вітчизняних освітньовиховних закладах, з’явилася досить пізно – у другій половині ХІХ століття. Її поява викликана
розвитком народних шкіл, тобто більш-менш широким доступом до освіти дітей із народу, в основному
селянських. Вона стала результатом шкільної реформи 1864 року, яка демократизувала початкову освіту
і затребувала нових підручників, нової шкільної літератури, які б поєднували світоглядні і просвітницькі
функції, і основне – спиралася на ідентичність і ментальність слов’янської (православної) дитини, хоча і
до того часу існували книги для дитячого читання, та їхній зміст складали іноземні взірці, переважно
перекладна література.
Вітчизняними авторами, які заповнили лакуни, стали видатні педагоги Констянтин Ушинський і
Лев Толстой зі своїми книгами для дітей, навчальними посібниками для читання, що утвердилися в
шкільних програмах на наступні 50 років. І донині ми зустрічаємо їхні окремі оповідання у різного роду
дитячій літературі.
Констянтин Дмитрович Ушинський підготував дві книги для читання в початковій школі – ''Дитячий
світ'' (1861) і ''Рідне слово'' (1864). Остання, призначена для дітей від 6 до 9 років, витримала 150 видань,
а ''Дитячий світ'' передруковувався більше 50 разів.
У цих дитячих книгах (підручниках) багато матеріалів пізнавального, а також морально-етичного
характеру, проте педагог майже не торкається нашої теми, водночас його притчі та оповідання, зокрема
''Чудовий будиночок'', ''Смерть і сон (за Круммахером)'' на етично-моральну тематику носять духовнорелігійний зміст, яким просякнуті багато казок і притч Ушинського, але не торкається теми смертності.
Льва Толстого, який започаткував Яснополянську школу для дітей селян на засадах вільного розвитку
дитини, також не влаштовувала існуюча на той час дитяча та навчальна література: навіть ''Дитячий світ''
Ушинського здавався йому ''пустою балаканиною''. Він вважав, що в текстах Ушинського занадто багато
моралізаторства, стиль його ''важкий і заплутаний'' [10: 87]. Тому Толстой створює свої підручники, і в
1872 році з’являються чотири томи підручника ''Азбука'', а в 1875 – ''Нова азбука'', яка була
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рекомендована Міністерством народної освіти і широко використовувалася в школах до 1917 року.
Зазначимо, що, як і оповідання Ушинського, вони і в радянський час, і донині включаються у різного
роду читанки, хрестоматії. Лев Толстой також досить мало приділяв уваги питанню про смертність, а
якщо і приділяв (''Каяття грішника'', ''Руйнування пекла і відновлення його''), то, знову ж таки, розглядав
крізь призму релігійно-духовної моральності й відповідної обрядовості.
У 1907 році Толстой написав книгу для релігійного навчання дітей у Яснополянській школі ''Вчення
Христа, викладене для дітей''. Фінський дослідник історії російської дитячої літератури вважає, що ''цей
твір зовсім не враховує особливостей дитячої аудиторії з точки зору змісту; не допомагають і питання в
кінці кожного розділу'' [10: 91].
Розпочатий після 1917 року радянський проект поставив освіту в ідеологічні, сцієнтистські і не
просто матеріалістичні, а антирелігійні рамки, заборонив у 1920 р. казку як жанр дитячої літератури і
перемістив питання смертності в зону приховуваної реальності, виключивши їх з життя дитини взагалі. З
текстів зникли ті ''теми про вічне'', які до цього були в навчальних посібниках. І за допомогою нової
дитячої літератури, радянське суспільство стало проголошувати свої ідеологічні цінності, які стали
вважатися дитячими цінностями.
Але в період колективізації і особливо під час і після Другої світової війни тема дитячої смерті стала
помітною, бо поєдналася з тематикою героїчного. Мова не йшла про психологічне або філософське
осмислення смерті; в емоційному плані у дітей формувалося екстремальне світовідчуття: потрібно бути
завжди готовим до подвигу, трудового чи воєнного. Правильно вихована дитина – та, яка готова померти
на вимогу партії. Для пропаганди цього положення створювалися спеціалізовані твори з особливими
персонажами – ''піонерами-героями'' [11]. У них смерть дитини часто описувалася дуже натуралістично:
''Дитина терпить знущання катування, стійко витримуючи страждання. Її смерть показана у деталях:
дитину убивають у темну пору доби, частіше пізньої осені, уві сні або заманюють у безлюдне місце
(околиця села / міста, ліс, болото, кладовище та ін.) і там жорстоко і зосереджено убивають'' [11].
Література про героїчну дитячу смерть з повоєнних років і до кінця існування Радянського Союзу
була важливою складовою виховної роботи.
Власне, радянська педагогіка і її наступниця (ревізіоністська, як нам видається) і не приступала до
розгляду теми смертності, не висловила взагалі свого ставлення до цього питання. Проте ще в структурі
радянської парадигми зародилася концепція, що розкриває один із шляхів формування ставлення дитини
до смерті і смертності, яка перекидає місточок і до філософсько-етичного виміру, і до літературнопедагогічного, і до психологічного, і до культурологічного. Мова йде про художньо-етичну спадщину
Василя Сухомлинського – посібник ''Як виховати справжню людину'' (''Педагогічна етика'') та
"Хрестоматію з етики", яка складається з оповідань і казок для дітей. Ми не аналізуватимемо ці праці, а
зупинимося на тих їхніх складових, що становлять тему нашої статті. Але все ж зауважимо, що і казки
Сухомлинського (перша поява окремим виданням у 1971 р. білоруською мовою у Мінську, у 1974 – у
Москві, 1978 – у Києві), і праця ''Як виховати справжню людину'' (1975) були опубліковані після того, як
педагог пішов із життя. І якщо художня творчість Сухомлинського отримала велике розповсюдження,
особливо в Україні, то цього не можна сказати про працю ''Як виховати справжню людину'' – і через
суспільно-політичні й ідеологічні катаклізми, що розпочалися невдовзі, і через своєрідну, "нерадянську"
стилістику подачі матеріалів (повчання), і, звичайно, їхній зміст, оскільки педагог, всупереч радянському
канону, звертається до таких тем і сюжетів: ''Що означає щастя буття'', ''Найвища радість – народження
людини'', ''Виховання почуття поваги до дідуся й бабусі'', ''Совість – чутливий охоронець вчинків'' і таке
інше.
Темі смертності і формуванню ставлення дитини до неї Сухомлинський присвячує 4 повчання: ''Як
учити правильному ставленню до смерті'', ''Людина має дорожити пам’яттю своїх предків'', ''Як учити
умінню осягнути велику мудрість людської скорботи'', ''Людина народжена для того, щоб залишити по
собі слід''. Дотичними до цієї тематики є також такі повчання: ''Що таке горе і як учити дітей
переборювати його'', ''Розуміння горя близької людини розвиває моральну пильність'' [12].
Відзначимо як важливе для розгляду цієї теми, що посібник "Як виховати справжню людину" вперше
побачив світ у 1975 році спочатку як окрема книжка у видавництві ''Радянська школа''. Вона
безпосередньо передувала друку цього ж твору у другому томі п’ятитомного видання творів
Сухомлинського українською мовою у 1976 – 1977 роках, яке готувалося не лише у прискореному темпі,
але й було піддане ідеологічному редагуванню, навіть викривленню (редактор – В. З. Смаль). І лише в
1989 році в московському видавництві ''Педагогика'' посібник ''Як виховати справжню людину'' вийшов
за авторським рукописом, без втручань у текст, логіку його викладу. У рецензіях російських науковців на
цю книгу відзначалося, зокрема, що звернення до такого спектру питань морально-етичного виховання
''немає в радянській педагогічній літературі'' (О. Богданова). А один із провідних російських фахівців з
питань виховання А. В. Мудрик у рецензії відзначив: ''В. О. Сухомлинський ставить у ній ряд проблем,
які в педагогіці, наскільки я знаю, ніхто не ставить. Це і проблема смерті та горя, як готувати дітей
перемагати горе, про виховання поваги до старості, про розвиток у дітей почуття співучасті і
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співпереживання, про те, як це можна робити. Насамкінець, тільки він, по-моєму, в масовій педагогічній
літературі веде мову про виховання хворої дитини'' [13].
Структура книги ''Як виховати справжню людину'' складається з 59 повчань; кожне повчання
невелике, в залежності від теми займає півтори-дві сторінки. Кожне починається із звернення до
вихованця, як правило, це звернення – коротке і максимально афористичне, у ньому сконцентровано те,
що учитель, вихователь має донести до вихованця. Потім Сухомлинський поміщує свої розмірковування
щодо висловлених ідей, а також наводить художньо-ілюстративний матеріал або приклади з життя, які
підтверджують його думки. У кожному повчанні містяться рекомендації або просто розповідь про те, як
особисто він будує такі заняття.
Аналогічний підхід зберігається і у повчаннях, присвячених смертності людини. Так, у повчанні ''Як
учити правильному ставленню до смерті'' Сухомлинський подає філософсько-етичне її розуміння,
підкреслюючи і вивищуючи моральний, духовний сенс існування людини. Він пише: ''Без розуміння
смерті немислиме осягнення життя, радості буття, відповідальності людини за кожен свій крок на землі.
… Розуміти смерть як найбільше людське горе потрібно для того, щоб любити життя, дорожити життям,
берегти життя як найбільшу і ні з чим не порівнянну цінність'' [12: 46].
Для того, щоб ця думка стала для дитини істинною, Сухомлинський радить починати з ''доторкнення
дитячого серця до смерті любимої людини'', коли ''переживання утрати пробуджує не лише радість буття,
жадобу до життя, а й нове бачення світу взагалі''. Розуміння нічим не заповнюваної втрати людини
відкриває у душі відчуття того, що, здавалося б, ''найбезневиннішим вчинком можна образити, вразити в
саме серце, нанести глибокі страждання, а буває, і смерть'' [12: 46–47].
І Сухомлинський наводить приклад про те, що коли Наталю, ученицю 2-го класу, під час уроку
сповістили про смерть бабусі, то учитель, відпустивши дівчинку, не повернувся до теми уроку, а
розповідав весь урок про бабусю, її життя. ''Я вважаю, – пише педагог, – дуже потрібним проводити у
класі бесіди про дідусів і бабусь дітей, які пішли з життя. Як у краплі роси, у кожній людській долі
відобразилася доля народу'' [12: 46–47]. Педагог прищеплює думку про те, що ''людина умирає – людство
безсмертне'', і чим більший буде духовний зв'язок поколінь – того, що приходить, і того, що йде, –
просякнутий любов’ю, відданістю, пам’яттю серця, тим більше буде зростати моральна основа людини.
Цю тему Сухомлинський розвиває і у наступному повчанні ''Людина має дорожити пам’яттю своїх
предків'', де йдеться про важливість збереження пам’яті про людину, яка пішла з життя, як
найважливішої людської цінності. Він радить школярам, вихованцям іти на кладовище в дні поминання
предків, навіть якщо у них і немає могил близьких, і наводить слова Генріха Гейне про те, що ''Під
кожною могильною плитою – світова історія'', і від себе додає, що людина утверджується у світі не лише
як істота, яка мислить і має почуття, але і як жива ланка у вічному ланцюгові поколінь, в своєму
батькові, дідові і прадідові вона бачить корінь своєї честі і достоїнства. Саме в такому ставленні
пізнається народний дух, і все це Сухомлинський називає пам’яттю серця [12: 47–48].
Заняття, присвячені цій тематиці, він рекомендує проводити і у Батьківській школі, під час яких ''ми
знайомимо з оповіданнями… про повчальні долі матерів і батьків, які, не осягнувши мудрості виховання
любові до старших, пожинали гіркі плоди свого невігластва'' [13: 47–48]. Такі ж заняття Сухомлинський
радить проводити і з дітьми, але тоді, коли для них стають приступними найважливіші людські цінності.
Наступне повчання з цього циклу – ''Як учити умінню осягнути велику мудрість людської скорботи'' –
наголошує на важливості розвитку моральності дитини, яка включає в себе почуття скорботи, горя
втрати. Сухомлинський говорить про повну занедбаність цієї проблематики у шкільному вихованні і
необхідність формування наступного переконання: ''людська смерть – не просто згасання і припинення
життєвих процесів. Це… подія в тому процесі незгасимого життя поколінь, яка називається
наступністю… Людина не закопує свого батька і матір в землю, а ховає їх. … Ховає – значить зберігає,
оберігає, дорожить'' [12: 47–48].
І останнє повчання, яке ніби завершує цикл, – ''Людина народжена для того, щоб залишити по собі
слід'', у якому, звертаючись переважно до старших школярів, стверджує, що ''людина залишає себе перш
за все у людині. В цьому наше безсмертя''. А шлях до цього – це ''уміння бачити себе''.
Тут доречно порівняти підходи Сухомлинського і сучасного російського фахівця з психології і
психотерапевтії Ф. Ю. Василюка, який у 1991 році писав: ''Горе – це не просто одне з почуттів, це
конституюючий антропологічний феномен: жодна з найрозумніших тварин не ховає своїх сородичів.
Ховати – відповідно, бути людиною. Але ховати – це не відкидати, а заховати і зберігати. … Людське
горе не деструктивне (забути, відірвати, відокремитися), а конструктивне, воно покликане не розкидати,
а збирати, не знищувати, а творити – творити пам'ять'' [14: 232].
Виховну роботу в цьому напрямі Сухомлинський пропонує проводити на прикладах, реальних і
художньо-поетичних, які можуть впливати на моральні уявлення, формувати ціннісний світ підлітка:
''Бачити людину, розуміти і відчувати у ній красу, захоплюватися і зачудовуватися нею, співвідносити
себе з побаченим і сприйнятим, наче примірити свої достоїнства з тим, що він вважає взірцем'' [12: 50].
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Розповідь про красиво прожите життя людини, яка пішла з нього, – це не лише пам'ять, а й ''гімн життя''.
Це повчання також насичене художнім матеріалом – оповіданнями і казками.
У цьому циклі повчань Сухомлинський ставить і розв’язує питання смертності як питання, по
великому рахунку, сенсу життя і сенсу смерті, спонукає дитину розмірковувати над ними, причому не
віддалено-абстрактно, а на прикладах свого життя, життя близьких людей, однокласників. Він розглядає
її в антропологічному, загальнолюдському, світоглядному і морально-етичному сенсі, наголошуючи, що
духовна смерть, смерть душі людини – це значно більша втрата, ніж фізична, і такий підхід спрямований
на життєстверджуючу, оптимістичну рефлексію.
Сухомлинський не обмежився етичними повчаннями, викладеними у посібнику ''Як виховати
справжню людину'', а створив ''Хрестоматію з етики'', яка у значній мірі ілюструє повчання, але, як
показало життя, художні мініатюри зажили окремим життям, стали складовою дитячої літератури.
Впродовж останніх п'ятнадцяти років оповідання і казки Сухомлинського ввійшли у коло дитячого
читання у вигляді збірок його оповідань і казок, які носять назву однієї з мініатюр, включених у збірку, а
також у підручники для початкової школи, у збірки різних авторів [15–17].
У найбільш повному обсязі художньо-етична спадщина Сухомлинського як філософія для дітей, якою
вона і задумувалася автором, вийшла у минулому році у харківському видавництві "Школа" пiд назвою
Василь Сухомлинський. "Я розповім вам казку… Філософія для дітей" [16].
Кількість художніх мініатюр, безпосередньо присвячених темі смертності, сягає, за моїми
підрахунками, чотирнадцяти. Тематично вони торкаються різних сторін життя дитини, сім’ї, природи.
Для демонстрації, емоційно-образного долучення до ідей, які він збирається донести, Сухомлинський
звертається до природи (''Стара вишня'', ''Фіалка і бджола'', ''Він тільки живий гарний'', ''Чому дідусь
посміхнувся''); до прикладів з життя сім’ї, втрати найповажніших її членів (''Життя'', ''Найщасливіша
людина на землі'', ''Дідусь і смерть'', ''Всі добрі люди – одна сім’я''); про важливість пам'ятати про тих,
хто пішов із життя, горювати і зберігати в своєму серці (''Похорони бабусі Марії'', ''Усі могили –
людські'', ''Для цього треба бути Людиною'') і, насамкінець, найвищою точкою рефлексій щодо дихотомії
''життя – смерть'' є оповідання, що стосуються духовного смислу життя (''Для чого людина живе на світі'',
''Перед Справедливим Суддею'', ''Який слід повинна залишити людина на землі'', ''Не час помирати'',
''Мати біля могили сина'').
Ось таке антропоцентричне, морально-етичне розуміння цієї теми з опорою на народні уявлення,
традиційно-обрядові дії Сухомлинський виклав у своїх творах і впроваджував на практиці. В цілому,
коли співставляти ставлення психологів, психоаналітиків до теми мортальності як такої, яка
безпосередньо стосується дітей, то концепція Сухомлинського багато в чому співпадає з їхніми
міркуваннями. Вона спирається на індивідуальний підхід до дитини, особливо в цих питаннях, знання
психологічного стану, ступеню довіри між дорослим і дитиною, здатності дитини до рефлексії,
розвинутості її емоційно-почуттєвої сфери [17; 18; 19]. Вона в багатьох своїх аспектах також співпадає з
теологічним, християнським тлумаченням, особливо у втішанні, розраді, поясненні важливості співчуття,
співпереживання і скорботи.
Ставлення до смерті і смертності – важлива складова поглядів Сухомлинського на виховання, і вона
має розглядатися як складова його філософії для дітей і художньо-педагогічної спадщини в цілому.
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Сухомлинская О. В. Ребенок и вопрос о смертности: подход Василия Сухомлинского.
В статье затрагивается вопрос о рефлексиях относительно смертности человека как специфической
отрасли научного знания и, прежде всего, педагогического; рассматривается степень его
исследованности в отечественной гуманитаристике (философии, психологии) и в западной научной
мысли – танатологии. Основное внимание уделяется особенностям восприятия ребенком смертности,
в связи с чем ставится вопрос о роли и значении педагогики и в частности художественно-образного
освоения ребенком этой проблематики. Отмечается неразработанность педагогического контекста –
смыслового наполнения и соответствующего инструментария для представления темы смертности
человека в образовательном и воспитательном пространстве. Раскрываются и анализируются идеи
Василия Сухомлинского относительно ознакомления детей с вопросами смертности человека как
философско-этических ценностных явлений. Рассматривается учебно-методический инструментарий,
разработанный и применяемый В. Сухомлинским, – морально-этические наставления, методические
советы, художественно-иллюстративный материал. Раскрытие вопросов мортальности в наследстве
Сухомлинского направлено на акцентуацию внимания взрослых по отношению ребенка к теме смерти
как философско-этической категории, как одного из путей ее репрезентации в педагогическом процессе
школы и в семейном воспитании.
Ключевые слова: Ребенок, смертность, дискурс, мортальность, отечественные исследования,
танатология, философия, теология, детская литература, К. Ушинский, Л. Толстой, педагогика и
вопрос смерти, В. Сухомлинский, рефлексия, социальноэтические ценности, методическая,
художественно этическое наследство.
Sukhomlynska O. V. Child and Question of Mortality: V. Sukhomlynsky's Approach.
The article deals with the question of reflections concerning human mortality as a specific branch of scientific
knowledge and, above all pedagogical. It touches upon the issue of the degree of its wilderness in the national
humanities (Philosophy, Psychology) and Western scientific thought thanatology. Much attention is given to the
peculiarities of child's perception the notion mortality. According to the article the question of the role and
importance of Pedagogy and in particular the child's perception of this particular problem raises. The author
points out the lack of pedagogic context, which is subject matter and relevant tools for representation the topic
of human mortality in learning and educational space. Vasyl Sykhomlynsky's ideas concerning learning children
about the questions of human mortality as philosophical-ethical facts are analyzed and reported. The article
gives a detailed analyses of academic tools which were worked upon and applied by Vasyl Sykhomlynsky. It
includes ethical, moral instructions and methodic suggestions and illustrative material. In conclusion the author
writes about the elaboration of human mortality questions in the pedagogical heritage of V. Sykhomlynsky aimed
to attention being devoted to adult's care and child's perception of the topic mortality.
Key words: сhild, death rate, discourse, mortality, domestic researches, thanatology, philosophy, theology,
child's literature, K. Ushinsky, L. Tolstoy, Pedagogy and question of mortality, V. Sukhomlynsky, reflection,
social values, philosophical-ethical heritage.
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ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ
У статті розкрито і обґрунтовано концептуальні, змістові і технологічні аспекти проблеми
формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів. З огляду на сучасні тенденції вищої
педагогічної школи (глобалізація, когнітивна полімодальність, гуманізація, неперервність,
інтенсифікація, інтеграція, когерентність) розроблена на основі поліпарадигмального підходу модель
педагогічної системи, в межах якої концентруються інваріантні і варіативні освітні стратегії і
вибудовується як інтегративна єдність культурно-науково-освітнє середовище.
Ключові слова: науково-дослідницька культура майбутнього вчителя; культуро-науково-освітнє
середовище; професійна підготовка; інтеграція і міждисциплінарність; фундаментальна,
загальнонаукова, методологічна, культурологічна і світоглядна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і
практичними завданнями. У Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття наголошено,
що глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства,
утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші властивості сучасної цивілізації зумовлюють розвиток
людини як головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу, потребу в
радикальній модернізації галузі, ставлять перед державою, суспільством завдання забезпечити
пріоритетність розвитку освіти і науки, першочерговість розв’язання її нагальних проблем.
Ці соціокультурні виклики співвідносяться з головними вимогами Європейської освіти, зорієнтованої
на зближення систем підготовки педагогічних кадрів у країнах Європейського Союзу, вдосконалення цих
систем на основі пошуку спільних критеріїв професійних якостей ''вчителя-європейця-дослідника''.
Загальноєвропейський простір в освіті (European Dimension in Education) розглядається як загальне
духовне поле, характерними ознаками якого є спільність ціннісних орієнтацій, розуміння значущості
вчителя як особистості-творця, здатного до дослідницького відкриття, створення гуманістично
орієнтованого інноваційно-пошукового навчального середовища.
Актуальність означеної проблеми підтверджується суперечностями, що виникають між: соціальним
замовленням на пошук і відтворення нових дидактичних технологій відповідно сучасним вимогам вищої
освіти в умовах її глобалізації і розширення епістемологічного горизонту та відсутністю науково і
методично обґрунтованої моделі підготовки майбутніх вчителів із сформованою науково-дослідницькою
культурою; сучасним усвідомленням культуротворчої, людиноцентриської парадигми освіти, визнанням
культурологічної інтеграції між культурою, освітою і наукою та відсутністю урахування цього
взаємозв’язку у підготовці майбутніх вчителів-дослідників.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Як свідчить аналіз наукового
фонду, вивчення окремих аспектів окресленої проблеми здійснюється здебільшого з позицій
особистісно-діяльнісного підходу і відповідно педагогічним науковим розвідкам має такі напрями:

науково-дослідницька
діяльність
як
системоутворюючий
чинник
підготовки
висококваліфікованих педагогічних кадрів, головна вимога Болонського процесу, рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій ''Горизонт 2020'';

науково-дослідницька
діяльність
як
пізнавальний
процес,
що
характеризується
цілеспрямованою, процесуальною, структурованою активністю і виступає в якості методу підвищення
ефективності професійно-педагогічної діяльності;

науково-дослідницька діяльність як засіб формування особистісних якостей (дослідницьких
вмінь, дослідницьких здібностей, дослідницької позиції) вчителя-дослідника, здатного виконувати дії
відповідно до конкретного методу наукового дослідження з метою розв’язання певної науковопедагогічної проблеми;

науково-дослідницька діяльність як сфера професійної діяльності вчених-педагогів, її
нормативно-оцінні критерії; засіб формування методологічної культури дослідника.
Значний внесок у розробку теорії і методики формування науково-дослідницької культури
майбутнього вчителя мають дисертаційні роботи Г. Т. Кловак, М. О. Князян, Є. В. Кулика,
В. О. Степашка, Л. О. Сущенко та ін., фундаментального значення у вивченні означеної проблеми
набувають
праці
С. У. Гончаренка,
В. І. Загвязинського,
І. А. Зимньої,
В. В. Краєвського,
Г. П. Щедровицього та ін.
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Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Водночас результати наукової рефлексії
свідчать, що педагогічний потенціал науково-дослідницької культури застосовується недостатньо, а саме
її культуро-світоглядна, креативна, гностична функції, які забезпечують формування інтелектуального
ресурсу особистості майбутнього вчителя, його здатності до перманентного оновлення наукового знання
у педагогічній проекції, володіння категоріально-поняттєвим апаратом педагогічної теорії і практики,
вибудовування багатовекторних дослідницьких стратегій.
Формулювання мети статті – обґрунтувати модель формування науково-дослідницької культури
майбутніх вчителів, розкрити концептуальні, змістові та технологічні аспекти створеної моделі
педагогічної системи у вищій педагогічній школі, своєрідність культурно-науково-освітнього
середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах перманентної трансформації освітньої галузі
проблема формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів (НДК МВ) як особистісного
феномену, що забезпечує цілісне і ґрунтовне дослідження освітніх явищ, завдяки оволодінню аналітикосинтетичною, індуктивно-дедуктивною, діалектичною мисленнєвою діяльністю, різними її модусами,
міждисциплінарним мисленням і науковим світоглядом, ''метазнаннями'' і ''метавміннями'', які
уможливлюють швидке адаптування в інформаційних потоках, вміннями реагувати на умови і вимоги
педагогічної науки, набуває пріоритетного значення, а означена педагогічна система потребує наукового
обґрунтування.
Формування науково-дослідницької культури майбутнього вчителя розглядаємо як доцільно
сплановану організацію дослідницького навчання, розробку педагогічних умов і технологій на
принципах особистісної орієнтованості, системності, рефлексивності, динамічності; вибудовування
взаємодії між викладачами і студентами на діалогічних засадах, що створює оптимальні умови для
гармонійного формування НДК МВ у розрізі їх професійної підготовки, яка має бути культурно та
акмеологічно зорієнтованою, розглядатися як педагогічний процес формування їх професійноособистісних якостей-новоутворень і педагогічна система, що задає цільові, змістові і технологічні
характеристики цього процесу.
Маючи нормативний і варіативний характер, розроблена освітня стратегія спрямована на формування
науково-дослідницької культури майбутніх вчителів як особистісного, поліфункціонального і
поліструктурного феномену, передбачає інваріативність структури навчального процесу за умов
гармонійної взаємодії усіх його складових елементів, їх збалансованості, взаємокомпенсування, і
варіативність організації дослідницького навчання, тобто його адаптивності до особистісноіндивідуальних особливостей майбутнього вчителя, застосування цілого спектру методів наукового
пізнання у діалектичній єдності у педагогічних дослідженнях. Варіативність стосується, насамперед,
змісту дослідницьких віднайдень, зумовленого багаторівневим, міждисциплінарним науковим пошуком
в освітній галузі.
Концептуально-теоретичне обґрунтування досліджуваної системи виявляється можливим за умов
диференційованої методологічної освітньої стратегії (поліпарадигмального підходу). Допустимість
існування низки методологічних систем, у межах яких вибудовуються цілісні моделі формування
особистості дослідника й освітнього процесу, що виражені у формі педагогічних теорій, технологій,
освітньо-педагогічних систем, дає можливість прогнозувати і реалізовувати дії з позицій інтегрованого
поєднання різних науково-методологічних підходів, гармонізації їх цільових установок. Вважаємо
доцільним застосування компетентнісного, інноваційного, контекстного і культурологічного підходів,
які забезпечують оптимізацію та ефективність освітніх і когнітивних процесів, їх взаємодію і системну
єдність, можуть стати ефективною методологією побудови практико орієнтованого навчання у
складноорганізованій системі професійної підготовки вищої педагогічної школи з урахуванням
інтеграційних шляхів розвитку освіти, науки і культури. Так, компетентнісний підхід дозволяє
акцентувати увагу на діяльнісному змісті освіти, виділити компетентності і на цій основі проектувати
новий зміст підготовки майбутніх вчителів як дослідників, розширювати міждисциплінарний,
дослідницький компонент у структурі педагогічної освіти; інноваційний підхід створює умови для
формування творчого ресурсу майбутнього фахівця, його сприйнятливості до нових ідей у педагогічній
теорії і практиці, забезпечує впровадження інноваційних технологій; контекстний підхід задає побудову
і розгортання навчальних дисциплін на контекстній основі, забезпечує гнучкий перехід від навчальнопізнавальної до професійно-педагогічної діяльності, її науково-дослідницької складової;
культурологічний підхід уможливлює тлумачити науково-дослідницьку культуру майбутнього вчителя як
феномен культури і вибудовувати процес її формування, ґрунтуючись до принципах культурологічної
освіти.
Відтворення розробленої освітньої стратегії стає ціннісним в умовах наукового прогресу, які ставлять
перед необхідністю володіти методологією наукового пізнання, дослідницьким інструментарієм, долати
межі накопиченої інформації, що викликано інтенсивним розвитком наукових галузей. Це передбачає
відновлення структурування наукових знань на всіх напрямах і рівнях професійної підготовки,
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ураховуючи її динамізм і варіативність, та являє собою складну проблему поглиблення
фундаменталізації освіти. Незважаючи на деяку зовнішню несумісність понять ''фундаменталізація'' та
''культура'', не можна не визначити наявність у них точок зіткнення, тому правомірно в сучасних освітніх
умовах їх інтеграція і взаємообумовленість.
Виявляється актуальною глибока і всебічна взаємодія фундаментальної науки, культури і освіти, що
забезпечує створення культурно-науково-освітнього середовища із посиленням дослідницького та
інноваційного компонентів на рівні суб’єктів педагогічного і пізнавального процесів. Функціонування
такого освітнього простору стає можливим за умов реалізації принципів культуровідповідності (цінності
і норми освіти адекватні сучасній культурі), продуктивності (перетворюючий діяльнісний характер
освіти), полікультурності (різноманітність і множинність цінностей, форм діяльності), цілісності
(особистості, педагогічного процесу, педагогічних технологій, змісту освіти). Отже, у межах культурнонауково-освітнього середовища відбувається оптимізація взаємодії одночасно існуючих напрямів
(принципів) освіти, таких як конвергенція, що зберігає і підтримує цілісність системи, і дивергенція, що
призводить до її перетворення.
У цьому контексті набуває значення інноваційна освіта, яка ґрунтується на інтеграції найбільш
ефективних педагогічних технологій з інтенсивним застосуванням дослідницького пошуку;
міждисциплінарності як сучасної форми фундаментальності науки і освіти; взаємозв’язку і взаємовпливу
наукових досліджень і освітньо-педагогічної практики. Розглядаючи вищу освіту як соціальнокогнітивний комплекс, що функціонує на основі єдності функцій генерації, трансляції й асиміляції знань,
можна припустити, що інновації пронизують усі ці функції. Так, методом генерації є наука (створені
наукові знання у формі теорій, концепцій і законів), методом трансляції виступає інноваційнодослідницька діяльність (застосування новітніх технологій, інноваційного навчання), методом асиміляції
знань виступає сформована науково-дослідницька культура як особистісний феномен.
Визначення особливостей навчального процесу відповідно глобальним викликам і стратегічним
орієнтирам вищої педагогічної освіти потребує розв’язання низки питань, об’єднаних навколо механізмів
науково-пізнавального пошуку, які в свою чергу фокусуються на проблемі професійно-особистісного
розвитку майбутніх вчителів-дослідників. До таких питань слід віднести такі, що стосуються створення
умов щодо: а) становлення ціннісно-смислової позиції майбутнього вчителя до когнітивних процесів,
наукової творчості, що спричинює усвідомлення дослідником значущості науки як важливого елемента
культури, наукового мислення як життєво необхідного придбання і ''всепланетного явища''
(В. І. Вернадський), гностичної й культурно-світоглядної функції знань, їх евристичного потенціалу;
б) формування і розвиток науково-педагогічного мислення як засобу системного об’єктивного
осмислення педагогічної дійсності й створення сучасних інноваційних технологій; домінантними
характеристиками такого мислення мають стати її поліпарадигмальна спрямованість, інтегративність і
критичність; г) забезпечення усіх напрямів рефлексивної роботи свідомості дослідника: від світоглядних
до філософсько-наукових; формування світоглядної рефлексії, яка включає в себе основні компоненти
змістового характеру – онтологічну, гносеологічну, історико-філософську, наукову, аксіологічну, етичну.
Як наголошує В. В. Краєвський [1], навчальний процес може бути обґрунтований тільки з точки зору
гносеології, яка дозволяє побачити виникнення, становлення й саморух цього процесу, який стає
доцільним, якщо ставити завдання наблизити рівень знань особистості до сучасного наукового знання.
Отже, процеси навчання і пізнання діалектично пов’язані та відрізняються взаємообумовленістю та
взаємозалежністю: якщо процес пізнання діалектично складний і суперечливий, таким буде і процес
навчання.
Центральне місце у характеристиці науково-пізнавального процесу у вищій педагогічній школі ми
відводимо категорії ''знання'', яка вказує на одну з найважливіших і пріоритетних цілей навчання,
визначає засіб педагогічного впливу, розкриває зміст і внутрішню сторону педагогічного процесу.
Виступаючи в якості змісту педагогічного впливу, знання як форми нормативної концептуалізації
практичної педагогічної діяльності мають бути включені у структуру індивідуального педагогічного і
дослідницького досвіду студентів, засвоєні ними у вигляді понять, закономірностей, принципів тощо. З
іншого боку, педагогічний вплив набуває сенсу і має значення тільки у складі цілісної педагогічної
діяльності, являючи собою реалізовану в часі єдність задуму (наміру, проекту) та його здійснення
(результату, виконання) і вимагає від викладача вміння ''переплавити'' знання, застигле у підсумкових
формах, у процес науково-пізнавальної діяльності, трансформувати їх у зміст навчальної дисципліни,
перевести у зміст мисленнєвої діяльності студентів, засіб формування суб’єкта науково-дослідницької
діяльності. Отже, для майбутнього вчителя-дослідника знання стають умовою і засобом реалізації його
науково-педагогічних та інноваційно-дослідницьких стратегій; для викладача – предметом
конструювання навчального матеріалу, в якому концентрується його педагогічний задум, задають
певний ракурс відтворення освітньо-педагогічного процесу, його всеохоплюючу характеристику.
Відповідно сучасним вимогам вищої педагогічної школи виявляється доцільним застосування таких
принципів (тенденцій) професійної освіти як інтеграція та міждисциплінарність. Педагогічну
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інтеграцію пропонується розглядати як вищу форму єдності цілей, принципів, змісту освіти, створення
укрупнених педагогічних одиниць на основі взаємозв’язку навчальних дисциплін, визначення основних
пріоритетів у міждисциплінарній інтеграції. У цьому сенсі міждисциплінарність відповідає
інноваційному характеру розвитку соціальності і науки, їх постійному руху, становленню і оновленню.
Додержуючись логіки наших міркувань, вважаємо, що розв’язання завдань у контексті обраної
проблематики буде найбільш ефективним за умов застосування таких способів інтегрування, як:
міжпредметність – коли при вивченні навчальної дисципліни застосовуються знання з інших
дисциплін, а набуті міждисциплінарні знання дозволять всебічно і системно підходити до розв’язання
науково-педагогічних проблем;
координація – коли викладач орієнтується на інші галузі знань, вибудовує свій курс лекційносемінарських занять у єдиній логіці професійної діяльності, а науково-дослідницька діяльність набуває
наскрізного характеру;
комбінування декількох дисциплін в одну, яке може здійснюватися як шляхом одночасного
дослідження різних аспектів певного соціокультурного, педагогічного явища, так і завдяки розгляду
цього явища послідовно – спочатку однією дисципліною, потім іншою;
постановка міжпредметних навчальних і професійних проблем, пошук їх розв’язання, застосовуючи
інформацію з різних наук (теоретичний і практичний матеріал з різних дисциплін).
Така організація педагогічного процесу, що концентрує різні способи структурування навчального
матеріалу на інтегративному підґрунті, виводить на якісно новий рівень теоретичної підготовки вчителя
як дослідника, орієнтованого на багатоаспектне, багатовимірне вивчення соціокультурних і педагогічних
явищ у діалектичній логіці, враховуючи усе різноманіття форм їх проявів і протиріч, бачення
багатовекторного функціонування педагогічної системи, що вивчається, у динаміці і статиці.
Науковцями (В. М. Монахов, П. І. Підкасистий) педагогічна технологія розглядається як
організаційно-методичний інструмент науково-пізнавального навчального процесу, що виступає
проміжною ланкою між теорією і практикою та представляє собою проекцію освіти (навчання і
виховання) на діяльність викладача і студента, що забезпечує досягнення педагогічних цілей.
В аспекті досліджуваної проблеми вибудовування педагогічної технології відбувалося за різними
рівнями по вертикалі і напрямами по горизонталі. Так, у вертикальній ієрархії виділяються супідрядні
класи освітніх технологій, адекватних рівням організаційних структур діяльності суб’єктів і об’єктів
навчального процесу: метатехнології, що відображають соціально-педагогічний рівень; макротехнології
відповідають загальнопедагогічному рівню; мезотехнології спрямовані на розв’язання окремих
дидактичних, методичних, виховних завдань; мікротехнології – контактно-особистісний рівень
(технології індивідуальної взаємодії, самовпливу).
По горизонталі педагогічні технології представлені такими напрямами, які відображають науковий
(концепцію дослідження), змістово-описовий (модель, опис змісту і методів досягнення очікуваного
результату), процесуально-діяльнісний (цілепокладання, планування, організація діяльності суб’єктів і
об’єктів науково-пізнавального процесу) її аспекти [2].
Своєрідністю професійної підготовки майбутніх вчителів-дослідників стане синергетична єдність
фундаментального, культурологічного, загальнонаукового, методологічного та світоглядного її напрямів,
що забезпечать гармонійне формування індивідуально-особистісного потенціалу дослідника. Так,
фундаментальність підготовки вчителя визначається єдністю наукового знання й освітнього процесу,
наявністю системоутворюючих стрижнів, характеризується цілісністю, взаємопов’язаністю, взаємодією
всіх її компонентів, ґрунтується на принципах науковості, систематичності та послідовності. Еталонним
стає фундаментальна освіта, головна мета якої розповсюдження наукового знання як невід’ємної частини
світової культури, специфіка професійно-педагогічної фундаментальності – у первинності загальної
гуманітарної бази, комплексного гуманітарного знання, що слугує підгрунтям для спеціальної
підготовки. У цьому контексті фундаментальність освіти варто розглядати як спрямованість змісту
освіти на методологічно важливі, інваріантні елементи людської культури, що забезпечують якісно
новий рівень інтелектуальної культури, стимулюють процеси саморозвитку і самоосвіти в продовж
усього життя у швидко мінливих соціально-економічних й технологічних умовах.
Культурологічна підготовка сконцентрована на розкритті головних векторів розгортання культури –
науки і освіти як її феноменів, передбачає практичну ''інтеріоризацію'' та ''асиміляцію'' культурного
досвіду, формування уявлення про людину як творіння і творця культури, стимулюванні креативноаналітичного стилю мислення, визначення особистісного сенсу соціокультурних, педагогічних і
дослідницьких цінностей, гуманітарної, або культуроцентричної парадигми, яка вносить ''людський
вимір'' у професійне життя, а людина культури виступає метою освіти. У цьому контексті наука
розглядається як один із системотвірних факторів культури, що спричиняє суттєві зрушення у
''культурній'' зумовленості способу життя, цінностей, мотивів поведінки і характеру самосвідомості
особистості вчителя-дослідника.
Загальнонаукова підготовка спрямована на актуалізацію як об’єктивного статусу ідеалу науковості,
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так і його суб’єктивних характеристик як внутрішнього смислового регулятиву діяльності; реалізацію
різних напрямів дослідницьких стратегій (науково-педагогічних, творчо-пошукових, дослідноекспериментальних, науково-методичних), створення умов для оволодіння культурою науководослідницької діяльності, компетентностями вчителя-експериментатора, співвідносячи дослідницькі
завдання із педагогічними, простежуючи їх зв’язок із проблемою та метою наукового дослідження;
озброєння студентів цілим спектром різноманітних засобів та методів наукового пізнання, умінням їх
комбінувати, розширювати контекст наукового пошуку, поглиблюючи його міждисциплінарний,
інтегруючий характер.
Методологічна підготовка націлена на формування методологічної свідомості, яка об’єднує такі
характеристики науково-педагогічного знання як концептуальність і нормативність; опанування
методологічних орієнтирів, що дозволяють визначити загальну стратегію і тактику дослідження;
застосування загальнонаукових принципів педагогічного дослідження (об’єктивності, сутнісного аналізу;
єдності логічного й історичного; генетичного принципу; концептуальної єдності), формування вмінь
усвідомлювати методологічну функцію знання, розрізняти науково-педагогічний і методологічний
контекст пізнання.
Світоглядна підготовка спрямована на формування наукового світосприйняття, світорозуміння,
світопізнання, світовідчуття майбутнього вчителя, дослідника, як проекції його ціннісної системи –
ідеалів, поглядів, переконань, оцінних суджень; дає уявлення про систему сучасного наукового знання,
його культурно-просвітницьку, світоглядну, гностичну, прогностичну, праксеологічну функції,
забезпечує історико-філософський, онтологічний, феноменологічний, етичний та інші напрями
рефлексивної роботи свідомості майбутнього вчителя.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Таким чином, з огляду на сучасні
тенденції вищої педагогічної школи (глобалізація, когнітивна полімодальність, гуманізація,
когерентність, неперервність, інтеграція) була розроблена на основі поліпарадигмального підходу
модель формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів в розрізі їх професійної
підготовки, в межах якої концентруються інваріантні і варіативні освітні стратегії та вибудовується як
інтегративна єдність культуро-науково-освітнє середовище.
Обраний нами напрям дослідження має продовження у вивченні головних механізмів функціонування
означеної педагогічної системи за кордоном, виявленні її характерних ознак в залежності від
спеціалізації майбутнього вчителя-дослідника.
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Тушева В. В. Модель формирования научно-исследовательской культуры будущих учителей в
условиях высшей педагогической школы.
В статье раскрыты и обоснованы концептуальные, содержательные и технологические аспекты
проблемы формирования научно-исследовательской культуры будущих учителей. Учитывая
современные тенденции высшей педагогической школы (глобализация, когнитивная полимодальность,
гуманизация, непрерывность, интенсификация, интеграция, когерентность), разработанная на основе
полипарадигмального подхода модель педагогической системы, в рамках которой концентрируются
инвариантные и вариативные образовательные стратегии, и выстраивается как интегративное
единство культурно-научно-ообразовательная среда.
Ключевые слова: научно-исследовательская культура будущего учителя; культурно-научнообразовательная среда; профессиональная подготовка; интеграция и междисциплинарность;
фундаментальная, общенаучная, методологическая, культурологическая и мировоззренческая
подготовка.
146

Педагогічні науки. Випуск 5 (91).

Tusheva V. V. Model of Future Teachers' Scientifically-Research Culture Formation in the Conditions of
Higher Pedagogical School.
The article substantiates the topicality of the problem formation of scientific research culture of the students of
higher pedagogical school, the necessity for creation of an appropriate educational strategy under the
conditions of higher education fundamentalization and universalization. It is emphasized that under the
conditions of globalization of higher education, when knowledge becomes its important resource and the focus is
not only on the object of gnostic-cognitive process, but also on the personal markers of its subjects, the scientific
potential of future teachers is considered to be the highest level and their qualification characteristic. The
purpose of the article is to reveal the conceptual, content and technological aspects of the model being
developed, considering socio-cultural and pedagogical challenges. Considering the current trends of higher
pedagogical school (globalization, humanization, cognitive polymodality, coherence, integration, intensification,
continuity), the model of a pedagogical system is developed on the basis of a polyparadigmal approach. The
model includes invariant and variant educational strategies and is created as an integrative unity, a culturalscientific-educational environment. The functioning of such an educational space becomes possible under the
conditions of realization of principles of cultural compatibility (values and principles of education adequate to
modern culture), productivity (transformational actival character of education), multiculturalism (diversity and
plurality of values, forms of activity), integrity (personality, pedagogical process, pedagogical technologies,
content of education).
The content of professional training is determined. Its originality lies in the synergetic unity of fundamental,
cultural, general scientific, methodological and ideological directions which will guarantee a researching
teacher’s harmonious formation of individual and personal potential.
Key words: future teacher’s scientific and research culture; cultural, scientific and educational environment;
professional training; integration and interdisciplinarity; fundamental, general scientific, methodological,
culturological and ideological training.
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ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті обґрунтовано шляхи використання змісту, форм, методів "філософії для дітей"
В. Сухомлинського у системі підготовки майбутнього вчителя в умовах сьогодення в процесі
теоретичної, практичної підготовки та залучення студентів до науково-дослідницької діяльності в
царині сухомлиністики. Особлива увага приділена історичному досвіду та сучасному стану втілення
ідей вченого в навчально-виховний процес школи.
Ключові слова: філософія для дітей, морально-етичне виховання, художньо-літературна спадщина,
наскрізна професійно-педагогічна програма підготовки вчителя.
Сучасний стан розвитку України, її освітнього простору, науки, культури, школи характеризується
новими підходами до змісту, мети, завдань, форм і методів організації навчання і виховання
підростаючого покоління. Ці процеси позначено пошуком інноваційних підходів у вирішенні цих
завдань, відповідного кадрового, науково-методичного та організаційно-педагогічного забезпечення
навчально-виховного процесу в сучасній школі. Одним із шляхів реалізації виокремлених проблем є
звернення до вивчення і узагальнення історико-педагогічного досвіду української школи, педагогічної
науки, педагогічної спадщини відомих вчених.
Вчені, вчителі-практики різних ланок освіти, вихователі дошкільних закладів, організатори й
управлінці освітньої галузі в своїй роботі, у відповідях на виклики сьогодення звертаються до історичновивірених педагогічних концепцій, досягнень наукових та авторських шкіл, освітніх закладів різного
типу. До яких, безумовно, належить і постать світоча педагогічної науки України, директора авторської
школи на Кіровоградщині Василя Олександровича Сухомлинського.
Без постаті Василя Олександровича – непересічної особистості, вчителя і науковця – ми не можемо
собі уявити історію української педагогічної науки.
В особі В. О. Сухомлинського педагогіка України має величину світового масштабу. За цією
постаттю можна визначити зрілість української педагогічної думки та школи.
Спадщина педагога була і залишається в предметному дослідницькому полі, як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених (О. Сухомлинська, О. Савченко, В. Кремінь, І. Бех, Н. Сейко, Н. Калініченко та інші).
Про постійну важливість, актуальність вивчення його багатоаспектної спадщини свідчить тематика 19
(дев’ятнадцяти) Всеукраїнських та міжнародних читань "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю".
Однак, саме зараз, коли ми – українці – громадяни України увійшли в смугу соціальної, розумової й
духовної зрілості, настала пора глибокого, виваженого, нового, прочитання вченими, педагогами,
батьками, студентами – майбутніми вчителями, його праць, які, становлять "філософію для дітей".
На думку академіка НАПН України О. В. Сухомлинської: "Філософія для дітей – це основні питання
філософії (як гносеології так і онтології), поставлені у художньо-педагогічних (пізнавальних) текстах для
дітей професійними педагогами, доповненні розробленою ними ж відповідною навчально-методичною
літературою. Нині існує уже достатня кількість методик і технологій упровадження цього напряму в
освіту і передовсім тих, що спираються на ідеї американського філософа і педагога Метью Ліпмана, який
вважається засновником філософії для дітей" [1: 7].
Дослідниця теорії американського вченого щодо розвитку критичного мислення в освіті С. Ганаба,
зазначає, що "Метью Ліпман – знаний теоретик освіти, професор філософії Колумбійського
університету, консультант ЮНЕСКО з освітніх питань. Він є автором "рефлексивної" моделі освіти, у
якій фокус навчальної діяльності спрямовується не на засвоєння певної інформації, а на осмислення
внутрішніх сенсів та характеристик предметів та явищ, які досліджуються. Мислення, на думку
дослідника, є особливим феноменом, що набувається в процесі пізнання та є відкритим для
вдосконалення" [2: 2].
Сьогодні "Філософія для дітей – це жива і затребувана педагогіка і практика, яка включає школи і
дошкільні заклади учених-послідовників і вчителів. Вона спрямована на формування рефлексивного,
творчого і критичного мислення, усвідомленого прийняття моральних правил і норм, взірців духовної
культури, вміння слухати і чути іншого, спілкуватися з іншими, передбачає розвиток мовлення. Усе
перелічене вище знаходимо в педагогічній спадщині В. Сухомлинського. І не просто відшукуємо – цими
темами і сюжетами наповнено сторінки його творів, особливо ті, що стосуються морально-етичного
виховання дітей" [1: 7].
© Федяєва В. Л., 2017
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Як один із засобів такого виховання дітей, як універсальна скарбниця суспільних та культурних
здобутків цивілізації, не втратили свого виняткового значення і донині художньо-літературні праці для
дітей В. Сухомлинського. Вони сприяють "цілісно образно-емоційному пізнанні світу зростаючою
особистістю", розвивають "рефлексивне емоційно-ціннісне міркування", що сприяє формуванню у дітей
любові до батьків, поваги і співчуття до бабусь і дідусів; честі і совісті, скромності і безкорисливості,
моралі, свободи і обов'язку; любові до рідної землі.
Незаперечним є факт високого виховного потенціалу різножанрової літературно-художньої спадщини
В. Сухомлинського (казки, притчі, оповідання, легенди, бувальщини), вплив яких на розвиток духовності
особистості, її світоглядних позицій є незаперечним. Діяльність вченого в цій царині визначається
самобутністю, особливим підходом, підтвердженням власного змісту життя – серцю, відданому дітям.
Педагогічна спадщина вченого дає нам можливість розв’язати актуальні, важливі, досить гострі
проблеми виховання учнів в умовах сьогодення, підготувати до такої роботи майбутніх вчителів. Саме
проблема підготовки майбутніх вчителів до практичної діяльності засобами філософії для дітей
В. Сухомлинського і становить мету нашої публікації.
Аналіз навчальних курсів педагогічних дисциплін студентами дає підстави стверджувати, що засвоїти
педагогічну спадщину В. Сухомлинського в контексті сучасних вимог до їх професійної підготовки, як
цілісну систему філософії для дітей можливо в процесі вивчення окремих тем курсів: "Педагогіка",
"Історія педагогіки", "Соціальна педагогіка", "Сімейна педагогіка", "Сучасні технології виховання" та
інші. Також педагогічна спадщина вченого розглядається і в процесі викладання курсів за вибором
"Сучасні концепції виховання", "Педагогічна освіта батьків", "Ви і Ваша родина", "Авторські школи в
історії українського шкільництва", "Концепції сімейного виховання в історичній ретроспективі" та ін.
Аналіз роботи навчальних закладів із вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу свідчить
про широке розмаїття форм і методів засвоєння майбутніми вчителями філософії для дітей
В. Сухомлинського: лекційні, семінарські і лабораторні заняття; вивчення досвіду окремих вчителів і
шкіл з цих питань; участь у студентській науково-дослідній роботі (проведення конференцій, дискусій,
диспутів, робота проблемних груп, написання курсових та магістерських робіт та ін.); проходження
виробничої практики в закладах освіти тощо.
Така системна, спланована робота сприяє ґрунтовному засвоєнню студентами – майбутніми
вчителями – філософії для дітей В. Сухомлинського та подальшого її використання в практичній
діяльності сучасної школи. Таким чином ми виділяємо три блоки засвоєння філософії для дітей
В. Сухомлинського: теоретичний, практичний, науково-пізнавальний (науково-дослідницький). При
цьому поетапно ми плануємо відповідні форми роботи зі студентами, як наскрізну програму розраховану
на весь період навчання: визначаємо, на якому курсі, в процесі вивчення яких тем буде засвоєно
студентами той чи інший матеріал; проведено ту чи ту практичну роботу; виконане те чи те наукове
дослідження. Отже, через наскрізну навчально-професійну програму студенти комплексно, системно
засвоюють філософію для дітей В. Сухомлинського, перевіряють її на практиці в процесі
безпосереднього стажування в навчальних закладах та вивчають педагогічний досвід шкіл.
До теоретичного блоку ми відносимо питання історії розвитку та становлення філософії для дітей у
світовому освітньому просторі, праці її творців, сучасний стан втілення, концептуальні основи розвитку,
сучасні підходи до формування творчої людини здатної до креативного осмислення та переосмислення
отриманих знань тощо.
На сьогодні дослідники філософії для дітей пропонують запровадити в освітню діяльність
проблемний характер, стиль міркування, визнання поліваріативності відповідей, вміння конструювати
гіпотези та формулювати судження.
Все це повертає нас до історії, історичної педагогічної думки, до спадщини В. Сухомлинського, яка
спрямовує дітей на творчість, критичність, глибокий аналіз, життєві роздуми, засвоєння основ людської
моралі.
Студентам необхідно донести, що В. Сухомлинський науково обґрунтував і на практиці перевірив
основи виховання у дітей таких філософських категорій, як: добро, гідність, справедливість,
відповідальність, совість, свобода, тощо.
Чільне місце у філософії для дітей В. Сухомлинського посідають форми роботи, які засуджують
жадібність, лінощі, пихатість, хвалькуватість тощо.
Вчений доводив, що виховання дитини відбувається на певних принципах (гуманізм; суб’єктсуб’єктна взаємодія; забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в школі;
співтворчість, що забезпечує реалізацію варіативних підходів до встановлення толерантних відносин і
аналізу ситуації взаємодії; співробітництво; формування почуття власної гідності, самоповаги й поваги
до особистості, народів незалежно від їх соціальної приналежності, національності, раси, культури,
релігії; синерґетизм, що забезпечує розвиток особистості, є його джерелом і рушійною силою),
педагогічних умовах.
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Велику увагу приділив учений питанням місця і ролі вчителя в цьому процесі, підготовки його до
такої роботи, наголошував на тому, що саме вчитель є носієм професійних цінностей, що вчительвихователь має бути прикладом для учнів, їх батьків. Формування високих моральних критеріїв –
домінантна ідея досить різножанрової, різноаспектної науково-педагогічної та літературно-педагогічної
спадщини В. Сухомлинського.
Студентам необхідно донести, що особливе значення у виховному процесі, вчений відводив жанру
казки (природничому, соціально-побутовому, героїко-патріотичному), він писав: "...Десятиріччя праці –
нелегкої, але радісної – переконали мене: казка, творчість – це найтонший і найніжніший дотик. Казка –
дитинство думки. Вона робить світ дитинства яскравим і цікавим" [3: 1].
З майбутніми вчителями постійно проводиться робота щодо прочитання, аналізу, продовження
сюжету казки В. Сухомлинського, визначення жанру казки. Наприклад, студенти-філологи так
систематизували казки вченого: казки-оповідання ("Дуб під вікном", "Ластівки прощаються з рідним
краєм", "Пісню ніколи не вбити!", "Тополі в степу над шляхом" тощо), казки-новели ("Гаряча квітка",
"Одне-однісіньке в світі макове зернятко", "Образливе слово", "А серце тобі нічого не наказало?", казкиетюди ("Лисиччині ліхтарики", "Ніч та біла сорочка", "Та й поклала кладочку", "Краплинки роси", "Білі
полотна" та ін.), казки-нариси ("Дуб-пастух", "Маківка і Джміль", "Святкове вбрання", "Я ще раз побачив
тебе, Сонячний Променю", "Народився братик" тощо), казки-притчі ("Народження егоїста", "Материне
поле", "Не забувай про джерело", "Висока гора до неба", "Перед справедливим суддею" та ін.) [4; 5; 6; 7].
Студенти в процесі такої роботи переконуються в тому, що писалися вони з дітей, і через обережний
натяк, повчальну спонуку, лагідний поштовх спрямовують дитячі душі до осмислення людського
досвіду, до вільної, нічим не скутої фантазії, до наповнення світу дитинства такими поняттями, як віра,
любов, покликання, сумління, життя в сім’ї та спільноті. Казка В. Сухомлинського відображає
особистість письменника, його творчі спрямування, світовідчуття; відбиває ідейно-політичні тенденції
часу, вливається в літературні течії та напрями, має схильність до інновацій (надзвичайно короткі, прості
й лаконічні, інколи лише до 50 слів, твори; відсутність фантастичного; усі герої, назви речей, понять,
рослин, тварин, страв, часопросторової категорії – винятково власне українські, жодного запозичення чи
іншомовного слова, що вказує на патріотизм, котрий проте не суперечить поняттям космополітизму,
солідарності та толерантності; педагогічний стиль оповіді; повчальність казки відбивається навіть у її
назві – "Чому Сергійкові було соромно", "Говорити без дозволу не можна", "Як Павлик списав у Зіни
задачу", "Щоб ти став кращий", "Тепер ти станеш Учнем Людським", "Соромно перед соловейком",
"Мати – єдина", "Виховані й невиховані"), консолідації з іншими утвореннями різних мистецьких явищ.
Засобом казки автор намагався розв’язати й такі одвічні соціальні проблеми, як викорінення негативних
схем поведінки людини в соціумі, повагу до людей похилого віку, милосердя до немічних, нещасних,
прагнення допомогти соціально незахищеним тощо. Через велику кількість казок як моделей соціальних
дій проходять такі риси характеру, як мудрість / нерозважливість, скромність / марнославство,
працьовитість / ледачість, гуманність / жорстокість, вихованість /невихованість, щедрість / жадібність,
милосердя / егоїзм, відповідальність / безвідповідальність, чуйність / халатність, але в кожній з них вони
мають різну соціальну спрямованість.
Казки В. Сухомлинського розкривають різні напрями виховання: екологічного, трудового,
естетичного, сімейного, громадянського, патріотичного, морального, морально-етичного, розумового,
тощо. Також він виокремлює такий блок проблем, як людина і природа, єдність людини і природи,
людська відданість від природи ("Бо сонце – єдине", "Дивний мисливець", "Щоб метелик не наколовся",
"Конвалія в саду", "Я хочу сказати своє слово…", / "Ліхтарник", "Як діти раділи, а Ялинка плакала",
"Чого синичка плаче?", "Відломлена гілка", "П’ять дубів", "Дівчинка й Ромашка", "Соромно перед
соловейком", "Купа сміття", "Яблунька і літо").
Казка В. Сухомлинського є класичним зразком пізнавально-виховної літератури для дітей. Крім
дидактично-виховної спрямованості деякі казки мають ще й розважальний, жартівливий характер
("Запитав у бабусі", "Аби швидше почути дзвоник", "Бабуся Мотря й Андрійко", "Без хустини тобі
некрасиво"). Завдяки казкам дитина мимовільно усвідомлює норми моральної поведінки того
суспільства, в якому знаходиться. Казковий доробок В. Сухомлинського містить значний потенціал, який
сприяє моральному розвиткові – дитина починає розуміти, чим зумовлені її вчинки, та як вони пов’язані
з наслідками неправильної поведінки. Їх казка виховує любов до праці та людей праці ("Бабуся і
Петрик", "Куди поспішали мурашки", "Як Микита став працьовитий", "Мокра і суха сорочки", "Кустар і
Різець", "Сидить Юрко на санчатах", "Поле і Луки" та ін.). Дитина усвідомлює, що людина перетворює
світ за допомогою праці – фізичної, інтелектуальної, що праця є життєво необхідною. У такий спосіб
Василь Олександрович долучається до привчання дітей до самообслуговування, елементарних трудових
дій (допомогти нести ''вузлик'', застелити постіль, полити квіти), ручної й господарської праці [1].
В його казках постійно ведеться пошук форм активної, свідомої, вільної причетності головного героя
до християнських уявлень про людину та її покликання: "Шануй батька й матір своїх", "Не вкради", "Не
пожадай нічого, що є власністю ближнього твого", "Вистерігайся злого – твори добро", "Люби
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ближнього твого, як самого себе", "Не свідчи ложно на ближнього твого. В таких казках, як "Миколі
стало легше", "Страшний черв’ячок", "Мерехтлива зірочка", "Ті самі слова", "Усмішка", "Загублені
гроші", "Як народився Василько", "Веселка", "Материнське щастя", "Комірчина для дідуся"
розкриваються важливі філософські питання людського буття. Василь Олександрович усе життя
присвятив дітям, кожним своїм днем, помислом і справою стверджував, що вчитель закладає основи
моральності, людяності, працьовитості, сприйняття людини як вищої цінності. Різними шляхами,
формами, методами й засобами навчав і виховував дітей Учитель.
В практичному блоці підготовки майбутніх вчителів в контексті філософії для дітей
В. Сухомлинського ми використовуємо форми роботи впроваджені ним у Павлиській школі. Особливо
цікавим для студентів є власна казкотворча діяльність, в якій В. Сухомлинський надавав великого
значення, особливо на природі. Це була колективна творча праця дітей, які передавали побачене, відчуте,
сприйняте ними в індивідуальних творах-мініатюрах і їх написання продовжувалося не один рік, а,
зокрема, в період навчання в початковій школі про що свідчать щорічні плани роботи Павлиської
середньої школи [8].
На наступному творчому етапі студенти складають казки. Це також в Павлиській школі була
колективна праця, імпровізація, а потім вибирали індивідуально одну із казок і самостійно продовжували
творчий пошук – казкотворення, яке завершувалося Святом казки з прочитанням та інсценуванням
власних творів. Особливу увагу надавали художньому оформленню – розкриття змісту казки у
художньому альбомі з ілюстраціями [4; 5; 6; 7].
Найбільше діти творили на природі, спостерігаючи за нею. Студенти досить активно засвоюють
систему уроків серед природи розроблених В. Сухомлинським, які проводилися під блакитним небом, у
"зеленому класі", "зеленій лабораторії", у шкільній теплиці, під "розлогим дубом", "яблуневим садом".
Така робота з майбутніми вчителями сприяє в подальшому проведенню заходів з розширення знань дітей
про різні природні явища, про рідний край, про пташине життя, про життя тварин і рослин. Все це
духовно збагачувало дитину.
Студенти, відповідно до профілю факультету, розробляють під час семінарських та лабораторних
занять: уроки на природі, уроки-мислення, театралізацію казки, хореографічне інсценування казкових
сюжетів, проведення конкурсів і вікторин на знання казок, виконання малюнків за тематикою улюблених
казок, ігри, екскурсії, зокрема, в шкільний парк ім. В. Сухомлинського (школа № 49 м. Херсона), в якому
дуже багато наочного матеріалу за казками вченого.
Як ми уже зазначали, окремий блок підготовки майбутнього вчителя Херсонського державного
університету в процесі вивчення спадщини В. Сухомлинського становить різнопланова наукова робота.
Так, на других курсах на кожному факультеті щорічно проводяться студентські конференції, на яких
розглядаються окремі аспекти філософії для дітей В. Сухомлинського, зокрема, із 275 доповідей
2016 / 2017 н.р. було присвячено цим проблемам – 190. Філософія для дітей є об’єктом дослідження
курсових і випускних робіт, за якими видаються збірки студентських наукових робіт, проводяться
конкурси студентських наукових робіт тощо. Щорічно студенти-першокурсники відвідують відповідні
кафедри закладів післядипломної педагогічної освіти, де широко представлено науково-методичний
матеріал із досвіду використання форм, методів, засобів філософії для дітей В. Сухомлинського в школах
м. Херсона та області. Студенти долучаються до роботи науково-методичного семінару класних
керівників при Херсонському міському відділі освіти, беруть участь у щорічних конференціях з питань
впровадження досвіду Павлиської школи, спадщини В. Сухомлинського в практику роботи шкіл м.
Херсона.
Отже, теоретична, практична і наукова підготовка майбутнього вчителя з використанням педагогічної
спадщини В. Сухомлинського досить широка. В ній провідне місце посідає філософія для дітей, що
сприяє формуванню особистості сучасного педагога, який є носієм морально-етичних цінностей і
здатний виховати майбутніх громадян України.
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Федяева В. Л. Философия для детей В. Сухомлинского в системе подготовки будущего учителя.
В статье обоснованы пути использования содержания, форм, методов "философии для детей"
В. Сухомлинского в системе подготовки будущего учителя в нынешних условиях в процессе
теоретической, практической подготовки и привлечения студентов к научно-исследовательской
деятельности в области сухомлинистики. Особое внимание уделено историческому опыту и
современному состоянию воплощения идей ученого в учебно-воспитательный процесс школы.
Ключевые слова: философия для детей, морально-этическое воспитание, художественнолитературное наследие, сквозная профессионально-педагогическая программа подготовки учителя.
Fedyaeva V. L. The Philosophy for Children of V. Sukhomlinsky in the System of Preparation of the Future
Teacher.
In the article the uses of content, forms, methods of "Philosophy for Children" of V. Sukhomlynsky in the system
of the future teacher preparation in the present conditions during theoretical and practical training and
involvement of students in research activities in the field of "suhomlinystyka" are analyzed. Particular attention
is paid to the historical experience and the current state of implementation of the ideas of the scientist in the
educational process of the school. The article stated the fact of the high educational potential of different genres
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of literary and artistic heritage of V. Sukhomlynsky (fairy tales, parables, stories, legends, true story), whose
influence on the spiritual development of the individual, his worldview is undeniable. It is shown that the
activities of the scientist in this area is defined with identity, a special approach, and the scientific pedagogical
heritage enables us to resolve the current, acute problems of education of students in the present conditions of
the future teachers preparation. It is the problem of preparing future teachers for practical activities by means of
philosophy for children of V. Sukhomlynsky is the goal of our publication. The article states that learning of
pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky in the context of modern requirements to professional training of the
future teachers as an integral system of philosophy for children is possible in the process of studying certain
topics in the courses: "Pedagogy", "History of Education", "Social pedagogy", "Family Pedagogy"," Modern
technologies of education "and others. Analysis of work of educational institutions in the subjects of psychopedagogical cycle demonstrates the wide variety of forms and methods of mastering by the future teachers the
philosophy for children of V. Sukhomlynsky: lectures, seminars and laboratory classes; studying the experience
of individual teachers and schools on these issues; participation in student research work (holding conferences,
discussions, disputes, work of problem groups, writing course papers and master's papers, etc.); passing of
industrial practice in educational institutions etc. It is proved that theoretical, practical and scientific training of
the future teacher using the pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky is quite wide. The leading place in it is
given to the philosophy for children, which contributes to the formation of the personality of a modern teacher,
who is the bearer of moral and ethical values and able to educate future citizens of Ukraine.
Key words: philosophy for children, moral and ethical education, artistic and literary heritage, cross-cutting
professional and pedagogical teacher training program.
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ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті на основі комплексного аналізу науково-педагогічної спадщини з’ясовувалася сутність
філософської системи В. Сухомлинського для дітей. Педагогічна спадщина вивчалася на ментальному,
філософському, історичному, педагогічному, синергетичному рівнях. У результаті дослідження дійшли
висновку про необхідність введення Сухомлиністики як окремої навчальної дисципліни у кожному
педагогічному університеті України, надавши їй відцентрового змісту у підготовці вчителя-патріота,
національно свідомого громадянина, інтелектуала ХХІ століття, українознавця планетарного мислення.
Ключові слова: В. Сухомлинський, філософська система В. Сухомлинського для дітей, педагогічна
система В. Сухомлинського, формування українця планетарного мислення.
Постановка проблеми. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року № 896
"Про державну національну програму "Освіта" ("Україна ХХІ століття")" наголошується на необхідності
формування гуманітарного мислення, опанування рідною, державною мовою, прилучення молоді до
літератури, музики, образотворчого мистецтва, надбань народної творчості, здобутків української і
світової культури, відображення у змісті історичної освіти закономірностей історичного розвитку,
широкого вивчення україно- (народо-)знавства, етнічної історії та етногенезу українців.
У національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті йдеться про те, що освіта України
ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності. Вона
розвивається на основі педагогічної спадщини Київської Русі, доби українського козацтва, світоглядної
парадигми Володимира Мономаха, Петра Могили, Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, Я. Чепіги,
С. Русової, Г. Ващенка В. Сухомлинського та інших видатних мислителів.
Саме педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у прокрустовому ложі
тоталітарного режиму утверджувала і зміцнювала в освіті нашу ментальність, національну ідею, духовні
і моральні цінності українців, у той же час сприяла оволодінню багатствами світової культури,
виховувала повагу до інших народів, мала гуманістичний характер.
Осягнути педагогіку В. Сухомлинського у контексті запитів освіти ХХІ століття – це важливе
завдання державної ваги. Ми знаємо, що "спадщина Сухомлинського наділена здатністю оновлюватися в
часі, набувати загостреної актуальності, а з іншого боку – вона немов ланцюгом пов’язана по руках і
ногах комуністичною риторикою, що надає їй, на перший погляд, майже безнадійної анахронічності" [3].
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Г. Клочек наполягає на
осмисленні педагогічного доробку Василя Олександровича: "Ми не такі багаті, щоб легковажити
спадщиною, напрацьованою кров’ю та потом попередніх поколінь, яким випало жити у смутні часи" [3].
Він першим висловив думку про необхідність серйозної уваги дослідників до проблеми українськості
педагогічної спадщини В. Сухомлинського.
На думку М. Жулинського, Україна сьогодні виявилася не захищеною духовною оболонкою
національної ідентичності, всім комплексом національних цінностей і пріоритетів, Україна повинна
вийти на шлях гуманістичного розвитку, що передбачає важливість розглядати людину як головний
ресурс [4: 5–10].
Учені, що досліджують проблеми української ментальності, стверджують, що глибинну українськість
визначає така якість, як залюбленість у рідну природу. На думку Б. Липинського, наша земля, земля
предків, має свою унікальну енергетику, яка суттєвим чином впливає на долю нашого етносу, на його
ментальність. Д. Чижевський писав, що велику роль у формуванні світосприймання українського народу
відіграла природа України. Життя українців у неймовірно сприятливих природно-кліматичних умовах
серед барвистих краєвидів степів, ланів і лісів спонукало до розвинення споглядальності, чуттєвості та
сердечності, самозаглибленості у власні почуття. Занурення у цей дивовижний світ, щоденне
спілкування з природним середовищем не могли не відбитися на душі народу. Це добре розумів
В. Сухомлинський. Він "прагнув того, щоб усі роки дитинства навколишній світ, природа постійно
живили свідомість учнів яскравими образами, картинами, сприйняттями й уявленнями, щоб закони
мислення діти усвідомлювали як струнку споруду, архітектура якої підказана ще стрункішою спорудою
© Циганок О. О. , Санівський О. М., 2017
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– природою. Щоб не перетворити дитину на сховище знань, її свідомість у комору істин, правил і
формул, треба вчити її думати. Сама природа дитячої свідомості й дитячої пам’яті потребує, щоб перед
малюком ні на хвилину не закривався яскравий навколишній світ з його закономірностями … Гострота
дитячої пам’яті, яскравість думки зі вступом до школи не тільки не послабляться, а й ще подужчають,
якщо середовищем, у якому дитина буде вчитися мислити, запам’ятовувати і міркувати, стане
навколишній світ" [3: 226].
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Не дивлячись на наявність результатів
досліджень багатьох учених із даної проблеми, вона досліджена недостатньо. Узагальнення потребують
різнобічні дослідження педагогічних ідей та досвіду В. Сухомлинського, які становлять педагогіку
школи майбутнього, закорінену в українську ментальність.
Формулювання мети і завдань статті. На основі комплексного аналізу науково-педагогічної
спадщини з’ясувати сутність філософської системи В. Сухомлинського для дітей. Дана мета буде
досягнута за умови суть педагогіки В. Сухомлинського як педагогіки школи майбутнього в контексті
запитів освіти ХХІ століття на ментальному, філософському, історичному, педагогічному,
синергетичному рівнях.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Запроваджені
Василем Сухомлинським уроки на лоні природи є унікальним явищем в історії світової педагогіки. Він
писав: "Якщо ж ізолювати дітей від природи, якщо з перших днів навчання дитина сприймає тільки
слово, то клітини мозку швидко стомлюються і не справляються з роботою, яку пропонує вчитель. А цим
клітинам треба розвиватися, міцніти, набиратися сили. Ось де причина того явища, з яким багато
вчителів часто зустрічаються в початкових класах: дитина тихо сидить, дивиться тобі в очі, ніби уважно
слухає, але не розуміє ані слова, бо педагог усе розповідає і розповідає, тому що треба думати над
правилами, розв’язувати задачі, приклади – це все абстракції, узагальнення, немає живих образів, мозок
стомлюється … Тут і народжується відставання. Ось чому треба розвивати мислення дітей, зміцнювати
розумові сили дитини серед природи – це вимога природних закономірностей розвитку дитячого
організму. Ось чому кожна подорож у природу є уроком мислення, уроком розвитку розуму" [3: 81–82].
Ці роздуми Василя Олександровича є особливо актуальними у наш час, коли переважна більшість
дітей живе в урбанізованому просторі, в міських джунглях, де по суті немає краси природи, як-от:
росяних світанків, широких квітучих луків, зелених гаїв, серпневих зорепадів. Деякі вчені б’ють тривогу
і застерігають, що сучасне міське середовище є згубним для дитячого організму, руйнує психічне і
фізичне здоров’я дитини. У сільських дітей Павлиської школи виховний простір не обмежувався стінами
школи, він продовжувався в полі, на кургані, на луках, у саду, серед квітів, дерев, а у сучасної міської
дитини він обмежений "євроремонтованими" стінами школи, квартири, стандартними "євровікнами",
"євродверима", "євромеблями". Все уніфіковано, стандартизовано, алгоритмізовано. І це проблема, яку
доведеться вирішувати освітянам ХХІ ст.
Свою школу Василь Олександрович називав "Школою радості". І це знаково у сьогоденні, оскільки
сучасна людина все більше дистанціюється від емоцій, особливо позитивних. Засоби масової інформації
все більше продукують негатив, сіють відчуття жаху, зневіри, безнадії, суму. Таким чином формується
колективний егрегор страху, що згубно впливає на здоров’я, психіку людини, зміцнює в людині рабську
покору, паніку. На такому фоні вражає статистика дитячих суїцидів, наркоманії, пияцтва, проституції,
роздратування серед дітей. Про шкоду негативних емоцій, про їх згубний вплив писали філософи,
соціологи, педагоги, психологи, езотерики, зокрема О. Клізовський: "Безсумнівно, подих, просякнутий
злом, буде шкідливим, якщо отрута відкладається в організмі у процесі роздратування, якщо слина може
бути отруйною, то й дихання може бути отрутоносним. Необхідно побачити, скільки злоби видихається,
яке різноманіття зла може стати компонентами нової отрути за умов великого скупчення людей… Настав
час потурбуватися про чистоту нашого задвір’я. Чистота необхідна і на подвір’ї, і в людському диханні. І
перше, що видихають роздратовані люди, це той же бруд, той же покидьок ганебний. Необхідно
проштовхнути в людську свідомість, що кожен покидьок може заразити близьких. Покидьок морального
розтління гірше будь-яких вивержень" [4: 574].
В унісон цим думкам звучить вислів сучасного філософа, соціолога Даріо Саласа Соммера: "Людина,
що відчуває інтенсивні почуття, випромінює тваринний магнетизм. Ненависть – руйнівне почуття, отож
магнетизм набуває руйнівного імпульсу… Наміри, почуття і пристрасті роблять біомагнетизм людини
позитивним чи негативним. Це не метафізика, а звичайне явище, таке, як збереження інформації на
жорсткому диску комп’ютера. Той, хто ненавидить, накопичує руйнівні вібрації в особистому магнетизмі
и в L–fields, проектуючи негативну енергію на все, що ненавидить.
Ненависть, що накопичилася, шкодить, перш за все, самій людині, оскільки це руйнівне і негативне
почуття вносить безлад, розпорошує і забруднює L–fields, руйнуючи здоров’я. Багато тяжких хвороб є
наслідком ненависті, що переповнює людину. Образа, ненависть, заздрість і жага руйнування становлять
деструктивні, дисгармонійні ноти випромінювання нашої психіки, які діють як агенти смерті в клітинах
тіла. Руйнівний вплив негативних емоцій уже визнано медициною, і вчені згодні з тим, що всі хвороби
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залежать від психосоматичного фактора. Наприклад, було помічено, що відновлення після операції у
радісних і гармонійних людей у люблячій родині відбувається набагато швидше, ніж в одиноких,
переповнених гіркоти і ненависті" [5: 364].
Психосоматичний фактор, як наукова проблема, порушується і активізується вченими різного фаху на
початку ХХІ століття, однак В. Сухомлинський осмислив її у своїй "Школі радості" ще в середині
ХХ століття. Радість – одне з ключових понять його педагогіки: "Навчити відчувати – це найважче, що є
у вихованні. Школа сердечності, чуйності, щирості, співчутливості – це дружба, товариство, братство.
Дитина відчуває найтонші переживання іншої людини тоді, коли вона робить щось для щастя, радості,
душевного спокою інших. Любов маленької дитини до матері, батька, бабусі, дідуся, якщо вона не
одухотворена творенням добра, обертається на егоїстичне почуття: дитина любить маму, наскільки мама
є джерелом радощів, потрібна їй для радощів" [3: 167–168]. Отже, вчений осмислює по-філософськи
концепт "радість" і продовжує: "А треба виховувати в дитячому серці справді людську любов – тривогу,
хвилювання, турботу, переживання за долю іншої людини. Справжня любов народжується тільки в серці,
що пережило турботу про долю іншої людини" [3: 168].
Серце В. Сухомлинського переймалося проблемами планетарними. Він зарекомендував себе не
тільки як учений-педагог, а як і еколог, економіст, філософ, психолог, літератор, історик, мовознавець,
етнолог, соціолог, у педагогіку він інтегрував різні сфери людського знання, що відповідає
міждисциплінарній науці синергетиці, проблеми якої було вперше включено до плану фундаментальних
та прикладних досліджень Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. Уже в ХХІ столітті
В. Кремень дослідив, що крізь призму синергетики освіта перетворює з можливості в дійсність
формування творчої, високоінтелектуальної особистості, здатної орієнтуватися у колосальних потоках
інформації, вільно існувати у відкритій, складній системі відносин людини та сучасної цивілізації [6].
За часів В. Сухомлинського населення підрадянської України жило скромно й задовольнялося малим.
Звісно, у цієї скромності була своя норма, але й був сильний мотив приниження. Після воєнного
лихоліття, голоду, обмежень у всьому, повної аскези, злиднів, відбудови народного господарства люди
все-таки стали жити краще. Батьки намагалися все зробити для того, аби життя їхніх дітей було ситим,
заможним. Люди все більше намагалися задовольнити матеріальні потреби дітей. І задоволення
матеріальних потреб поступово починає превалювати над потребами духовними. Цю тенденцію ще у 50х роках ХХ століття помітив В. Сухомлинський. Його турбувало, що "… чим більше радощів життя
дається молодому поколінню, тим з більшою турботою повинні ми вкладати в юні серця ті моральні
цінності й багатства, ті святині, без яких життя може перетворитися в бездумне проїдання створеного
старшими поколіннями, в "існування, – за словами Ф. Достоєвського, – для власної пельки" [7: 311].
За останні десятиліття суспільство змінилося кардинально, бажання досягти задоволення своїх потреб
досягли апогею. Такі "танталові муки" призводять до катастрофи, коли людина потопає у бруді власного
сміття у прямому і переносному значенні. Василь Олександрович намагався знайти такий ключик, який
би прокрутився у психіці людини, аби вона намагалася прийти до усвідомленого, раціонального
споживання; переймався проблемою формування у своїх вихованців культури потреб. Він наводить
наступний приклад: "В одній школі-інтернаті сталося таке. Тридцять семикласників пішли в неділю з
вихователем до лісу. Був квітень, з вечора йшов дощ, учні взули калоші. А вдень випогодилося, сонце
підсушило землю, калоші стали важкими, і підлітки викинули їх в яр, ще й землею присипали. Зробили
так, щоб і вихователь не бачив. Коли потім у них запитали: "Навіщо ви це зробили?", вони відповіли:
"Все одно скоро видадуть нові…". Не варто розповідати, чим закінчилася уся історія. Закінчити її
якимось одним "виховним заходом" неможливо. Завершення її впирається в ту саму проблему –
становлення громадянина" [7: 310].
Проблема задоволення потреб стає ще гострішою у наш час. Якби поради великого педагога, його
рецепти "культури потреб" активно застосовувалися в школі всі роки незалежності, якби вони стали
дороговказом не тільки для освітян, а надто для державотворців, то сьогодні ми не мали б трагедії на
Львівському сміттєзвалищі, не мучилися би у "танталових муках достатку". В Україні надто гостро
стоїть проблема обмеження споживання, формування у населення раціональної культури потреб. Вектор
цінності від років "перебудови" впродовж років незалежності змінився таким чином, що жити скромно
стало ганьбою, адже багатство оголосили мірилом успіхів та гідності і відпустили повіддя приватизації.
І тепер ті, хто піднявся рівнем доходів вище на сходинку-другу, дивляться вниз з осудом: "Мало маєш –
отже, погано працюєш. А чи не хочеш наплодити дітей і повісити мені, чесному платнику податків"
(читай злодію і крадію). Таким чином, психологія багатої людини не дозволяє їй прийняти тезу про
скромність, філософію самообмежень, добровільну бідність.
Натомість у західному світі не годиться демонструвати свою заможність, рекламувати статки,
оскільки це суперечить європейській етиці, тут відбувається рух у бік обмеження споживання. Так, в
англійській мові з’явилося слово oregonizm (орегонізм), навіяне психологією жителів штату Орегон.
Орегонізм розуміють як прагнення до способу життя, який більшою мірою підтримує гармонію між
людиною та навколишнім середовищем. Орегоністи орієнтовані на задоволення реальних потреб,
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заплющуючи очі на те, що вважається престижним у споживацькому суспільстві. В Україні повинна ще
виникнути культура споживання, сформуватися культура потреб, що дасть вивільнити творчий потенціал
особистості. Сам В. Сухомлинський був зразком скромної людини, з високими моральними якостями,
тому не тільки його педагогічний досвід, але і його особистість може бути орієнтиром у формуванні
культури споживань сучасних українців. Актуальними сьогодні є його думки про найважливішу ділянку
спільної роботи сім’ї та школи: "Мабуть, вирішальним у вихованні бажань є обмеження, заборона. В
дитячі і отрочі роки вихованець повинен, і не раз, переконатися на досвіді в тому, що є таке серйозне
слово "не можна". Ми прагнемо до того, щоб діти співвідносили свої бажання з можливостями батьків.
Скромність примушує підлітка, юнака, дівчину відмовитися від тих матеріальних і духовних благ, які
готові надати їм батьки, нерідко відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Виховання скромності – одне з
найважливіших завдань у системі морального виховання. Скромність не можна формувати в людини
ізольовано від інших якостей. Скромність, помірність доступні лише тому, для кого праця стала виявом
особистості, сферою духовного життя. Відчути аморальність примхи маленька людина може тільки за
тієї умови, що її почуття власної гідності розвивалися на основі праці, яка створює радість для інших
людей. Той, хто нічого не дає людям, не знає впину своїм бажанням. А той, хто працює охоче і свідомо,
звичайно, вміє стримувати свої бажання і вимоги, він ставиться до життя не по-споживацькому, йому
вже можна довірити визначення міри благ для себе" [7: 327].
Філософія гедонізму, культ задоволення нині панує у світі: кіно, телебачення, Інтернет, реклами – все
працює на те, аби спокусити юних жити винятково заради задоволення своїх бажань. Віртуальний світ
все більше поглинає час, здоров’я, інтелект молодих людей, які таким чином дистанціюються від родини,
книги, у них змінюється вектор цінностей, деформуються моделі поведінки, втрачається здоровий глузд.
Раніше йшлося про чотири культи, сформовані В. Сухомлинським, – культ Батьківщини, культ матері,
культ рідного слова і останній – культ книги. Якщо в молодої людини вихована пристрасть до читання,
вона у вільний час не нудьгує від безділля і не шукає дешевих розваг і задоволень. Не хтось повинен
задовольняти потреби людини, а вона сама повинна бути творцем свого духовного життя. Натомість
сьогодні спостерігаємо, як ціла глобальна індустрія працює на те, щоб виховати людину-споживача,
егоїста, прагматика. В освіті все більше скорочується гуманітарний простір. Учені-патріоти б’ють на
сполох, що "теперішній стан викладання словесності в школі є явно кризовим. З цієї ситуації треба
виходити будь-що. Інакше, коли зусиль, спрямованих на вихід із цієї кризи, буде недостатньо і вони
виявляться згасаючими, це засвідчить, що процес духовної деградації суспільства став невідворотнім.
Художнє слово для української цивілізації було однією з опорних конструкцій. Недарма ж
антиукраїнські сили не раз розпочинали акції з дискредитації у свідомості сучасного обивателя таких
імен, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка … То були наміри піддати конструкції поступовій
корозії" [8: 14].
Дистанціювання сучасної молоді від читання книг, власне занепад культури читання, вигідно
неолібералам, які ні на дух не переносять нічого національного. "Після здобуття Україною незалежності
якість мовно-літературної освіти почала знижуватися спочатку ледь помітно, а згодом – катастрофічно",
– пише Г. Клочек [8: 14]. Річ у тому, що саме література має потужний націєтворчий потенціал, до того ж
вона виконує історіознавчу, людинознавчу функції, тобто виховує людину-патріота, національно
свідомого громадянина, на якого не чекають і якого не люблять ні пихата Росія, ні сита Європа. Завдання
освіти ХХІ століття в Україні – повернути літературі величну роль "Королеви мистецтв", провідної
гуманітарної дисципліни, що містить значний націєтворчий потенціал. Серед низки цінностей
українського народу Книга посідала чільне місце. Ми віримо Слову, поклоняємося йому, воно для нас
було Богом. Таке животрепетне ставлення до рідного Слова несе нам учення В. Сухомлинського: "Слово
– це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти
користуватися ним – велике мистецтво. Тож оволодіймо цим різцем так, щоб з-під ваших рук виходила
тільки краса" [7: 167].
Окрім морального здоров’я, Василь Олександрович дбав про фізичне здоров’я своїх вихованців. Він
вважав, що поєднання здорового харчування, сонця, повітря, води, доступної по силі праці та відпочинку
– це все стало цілющим і нічим не замінним джерелом здоров’я. Великий Учитель особливої ваги
надавав оздоровчій силі природи, мислив масштабно в унісон таким титанам думки, як Б. Болотов,
О. Клізовський, В. Липинський, С. Подолинський, М. Реріх, М. Руденко, Г. Сковорода, П. Сорокін,
Д. Чижевський. Так, наприклад, лікарі вважають, що Сонце є основним джерелом постачання енергії
серцю, м’язам і всім іншим органам людини і тварини. Все, що живе на Землі, безпосередньо підключене
до цього джерела. Його енергія величезна, але біологічні істоти споживають її в мізерних дозах, цілком
достатніх для життя. Таким чином, наше Сонце, пульсуючи з частотою в один період на секунду,
створює на Землі пульсації сердець усіх людей на суходолі і на морі. До цього випромінювання
пристосовані й усі інші клітини тваринного і рослинного походження.
Саме Сонце як джерело здоров’я згадується в працях Василя Олександровича десятки разів, як-от:
"Ми зустрічаємо сонце на кургані", "Зустрівши сонце, діти відчиняли двері з коридору до теплиці та
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входили у світ квітів", "Казка про Сонечко збагатилася новими образами", "Ми знову зустрічаємо сонце",
"Тихого зимового ранку діти милувалися світанками", "Особливо, коли яскраво світило сонце, ми
проводили цілі дні на повітрі". У розділі І "Школа радості" у книзі "Серце віддаю дітям" йдеться про те,
що "Жайворонок – дитя сонця. В казці йдеться про те, що "народилася ця пташка з сонячного вогню".
Тому наш народ і назвав її жайворонком – жар – ворон". Тобто В. Сухомлинський з раннього дитинства
формував у дітей український світогляд, за яким Сонце – джерело усіх благ, йому наші пращури
поклонялися, тому й називали нас у минулому сонцепоклонниками. За словами О. Чижевського, "важко
погодитися з думкою, що народам, які колись жили, не вдалося додуматися до реальних уявлень про
благотворну силу Сонця, яке створює життя на Землі, що незліченні міфи – це лише наївні казки. Вони –
підсумок багатовікового колективного досвіду, результат праці допитливих, невтомних поколінь, а часом
і геніальних спостерігачів природи, імена яких майже втрачені" [9: 71]. Таким чином, українська
стародавня філософія, яка володіла глибокою діалектикою, була перероблена на міфи. Її було
перероблено для того, щоб навіть неписьменна людина усвідомлювала, якій силі природи присвятити
своє життя [9: 71]. Згідно з дослідженнями сучасних учених, людина, яка живе за сонячним ритмом,
космічним ритмом, може сподіватися на міцне здоров’я, якщо ж вона випадає з цього ритму, то
починаються хвороби. Космічний / сонячний ритм 365 – 366 днів, космічний ритм людини – 36,5о, що є
свідченням органічної залежності людини від Сонця. Японський дослідник Макі Таката у своєму листі
до О. Чижевського писав: "Немає сумнівів, що сонячна радіація містить новий компонент, який
характеризується сильною проникаючою спроможністю і сильним іонізуючим впливом на людське тіло,
тобто вираженим біологічним ефектом … Людина по суті являє собою живий сонячний
годинник" [9: 67].
Великий філософ, письменник, герой України М. Руденко переконував: "А земне життя належить не
Землі – кожною своєю клітиною, кожним ударом пульсу воно підпорядковане творчій діяльності Сонця,
отже, відповідальність перед життям, по суті є відповідальністю перед Сонцем … Ми чомусь не
усвідомлюємо, що сонячне незмірно цінніше за земне …" [9: 66].
В. Вернадський вважав, що люди є трансформаторами сонячної енергії, яку вони перетворюють у
гримнотливі поїзди та літаки, у величезні потужності наших знавців, саме Сонцем докорінно
перероблене і змінене обличчя землі. Отже, Сонце, на його думку, – це ми самі, наш мозок і наші руки.
Інтелектуалу В. Сухомлинському добре були відомі праці і В. Вернадського, і Г. Сковороди, і
Д. Чижевського, і багатьох-багатьох інших мислителів. Їхня мудрість акумулювалася у його педагогічній
теорії і практиці, яка є актуальною у контексті запитів освіти України у ХХІ столітті.
Василь Сухомлинський писав: "Глибокий слід у свідомості й емоційній пам’яті дітей залишаються
"мандри", присвячені читанню однією з найбільш зворушливих сторінок "Книги природи" – "Сонце –
джерело життя". Спекотної літньої днини ми йдемо в поле, до садка, на виноградник. Перед нами – лани
пшениці й соняшнику, грона винограду, жовтаві груші, майже достиглі помідори. В цих дарах родючості
діти бачать сонячне світло і тепло. Усе, що треба людині, земля дає завдяки сонцю. Цей висновок,
зроблений шляхом численних спостережень, порівнянь, установлення причинно-наслідкових зв’язків,
викликає у малюків здивування, яке дає новий поштовх до лету думки. Діти вдивляються в навколишній
світ, замислюються над походженням кожної речі. І почуття подиву ще більше поглиблюються, коли
вони переконуються, що сонце – єдине джерело життя" [3: 244].
Як учений-мислитель, В. Сухомлинський розумів, що людина – істота не тільки космічна, але й
земна, тому у своїй оздоровчій системі використовував також силу земної енергії. За словами
М. Руденка, "людина – Живе Світло, руки Сонця і мозок його. Ці органи, як і весь її організм,
сформовані з сонячного світла за допомогою гравітації" [9: 71]. В. Сухомлинський звертається до своїх
підопічних: "Так, дітки, ми йдемо до школи. Наша школа буде під блакитним небом, на зеленій травиці,
під гіллястою грушею, на винограднику, на зеленому лузі. Знімімо тут черевички і ходімо босоніж, як ви
звикли ходити раніше. – Діти радісно защебетали; їм незвично, навіть незручно ходити у спекотну
погоду в черевиках. – А завтра приходьте босоніж, у нашій школі це буде найкраще" [3: 75]. У другому
розділі "Роки дитинства" учений пише: "Усе літо діти ходили босоніж, не боялися дощу. В цьому я бачив
особливо важливий засіб фізичного гарту… Медичною наукою доведено, що багато різновидів нежитю –
це не інфекційне захворювання, а реакція чутливого організму на різні зміни в довкіллі. Багаторічний
досвід підказав: особливо чутливими є ноги. Якщо ноги бояться найменшого охолодження, людина
піддається неінфекційному нежитю. Система зміцнення організму, яка склалася в нашій виховній роботі,
починається із загартування ніг … Якщо дитина не ходить в літню пору босоніж – ніяке купання та
обтирання мокрим рушником не допоможуть" [3: 198–199].
Ці методи оздоровлення дітей сьогодні є особливо актуальними, оскільки сучасні діти ізольовані від
землі взуттям, лінолеумом, євроремонтом, надлишок космічної енергії і нестача земної порушує
електроліз в організмі людини, спричиняє низку хвороб. А життя в мегаполісах, міських джунглях, на
поверхах ще більше дистанціює людину від землі. До того ж, за свідченням дослідників, сама планета
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Земля у ХХІ столітті випромінює нові вібрації, вона є живою істотою, мислячою, є кристалом з багатьма
виходами – енергетичними вершинами.
У світлі нових знань однією з найважливіших проблем є здоров’я людини. Покоління ХХІ століття
пристосоване до нових вібрацій нашої планети, у них від народження закладені позитивні зміни в
організмі й свідомості. У роботі вчителів з такими дітьми саме педагогічна спадщина
В. Сухомлинського, його "педагогіка серця" стане в нагоді.
Сама "педагогіка серця" великого Учителя вимагає переосмислення і пристосування до реалій освіти
України ХХІ століття, оскільки в останні роки відбулися незворотні зміни у суспільному, економічному
житті, переорієнтовано вектор традиційних цінностей, зазнала деструкцій традиційна мораль.
Першопричина сучасної кризи, за словами В. Вернадського, "одвічний конфлікт матеріального і
духовного в людині". Саме матеріальне тисне на духовне у нашому суспільстві, і це позначається
на освіті.
Якщо педагогіка В. Сухомлинського пропонує нам виховну модель, зорієнтовану на формування
людини-творця, то сучасні реалії нав’язують нам необхідність "ліпити" усіма можливими і неможливими
засобами людину-споживача.
Сучасним освітянам необхідно навчитися протистояти космополітичній системі стандартів,
уніфікацій, знеособлення, слід сформувати національну систему цінностей і пріоритетів, забезпечену
культурою традицій, моральною духовністю, усвідомленим патріотизмом, вірою в унікальність власного
цивілізаційного образу та призначення. Така національна система освітніх цінностей представлена у
педагогічній спадщині В. Сухомлинського, і саме вона відповідає запитам сьогодення і нашій
українській ментальності. Як учитель і вихователь, він прагнув того, щоб закласти в юні серця моральні
цінності, "створені й завойовані людством протягом багатьох століть – любов до Батьківщини і до волі,
непримиренність до гноблення й поневолення людини людиною, готовність віддати свої сили й життя в
ім’я найвищих ідеалів – щастя, свободи людей" [7: 414]. Все, що людині дороге, має бути у неї в серці.
Вчений пише: "По-справжньому любити – це віддавати, творити, вкладати духовні сили, бачити
часточку вкладеного тобою добра в іншій людині" [7: 413]. Таким чином, учитель-науковець пізнавав
світ "не тільки розумом, а й серцем" [7: 414]. Якщо так, то виходить, що серце має пам’ять, а отже –
розум? У середині ХХ століття геній В. Сухомлинського осягнув те, про що стало відомо на початку
ХХІ ст.
Якщо таким важливим є серце вчителя, його вплив на учня при передачі знань, почуттів, то як бути
тоді з дистанційним навчанням, яке так настирно нав’язують? Як передати на відстані почуття, як
поділитись енергією любові, теплом свого серця, інтелектом серця? Мабуть, на ці питання теж
доведеться давати відповідь освітянам України у ХХІ столітті. Але шукати відповідь на ці питання
повинні не тільки педагоги та психологи, але й науковці інших галузей знань на основі синергетичної
моделі. За словами В. Кременя, "філософія освіти має залучити до свого дискурсу поняття, принципи,
методи синергетики, які допоможуть звільнити свідомість від ідей і методів авторитарної педагогіки, від
застосування засобів і способів прямого впливу на особистість. Використання синергетичного підходу в
практичній діяльності сприяє збагаченню навчально-виховного процесу діалоговими засобами і
методами освітньо-педагогічної взаємодії, що, у свою чергу, інтенсифікує розвиток як учнів, так і
викладачів. У цьому – одне із завдань філософського підходу до процесів освіти взагалі" [10: 6].
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Нашим дослідженням здійснено
спробу довести українськість педагогічної спадщини В. Сухомлинського на ментальному,
філософському, історичному, педагогічному, синергетичному рівнях. І завдання вчених, педагогівосвітян – у перспективі осмислити, як зробити так, щоб цей неоціненний доробок, цей неоціненний
досвід вписався в освітній простір України майбутнього і став панівним. Для цього потрібні зусилля
державного рівня. На часі – необхідність ввести Сухомлиністику як окрему навчальну дисципліну у
кожному педагогічному університеті України, надати їй відцентрового змісту у підготовці вчителяпатріота, національно свідомого громадянина, інтелектуала ХХІ століття, українознавця планетарного
мислення. Це особливо актуально у ситуації витискання свого, національного, із власної духовної
території, що призводить до ослаблення національної ідентичності. Щоб протистояти космополітичній
системі стандартів, уніфікацій, слід сформувати національну систему цінностей в освіті, забезпечену
культурою традицій, патріотизмом, вірою в унікальність власного народу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Клочек Г. Д. Константи Василя Сухомлинського : статті [Електронний ресурс] / Григорій Клочек. –
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 67, [1] c. – Режим доступу :
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/konstanti_vasilya_suhomlinskogo.html. – Назва з титул. екрану.
2. Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації / М. Жулинський // Слово і час. – 2002. –
№ 12. – С. 5–10.
3. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям (нове прочитання) / Василь Сухомлинський ; передм. "У пошуках
справжнього" О. Сухомлинської. – К. : Акта, 2012. – 537 с.

159

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
4. Клизовский А. И. Основы миропонимания Новой Эпохи / А. И. Клизовский. – М. : ФАИР – ПРЕСС, 2003. –
816 с.
5. Салас Д. С. Мораль ХХІ века : пер. с исп. / Дарио Салас Соммэр. – М. : ООО ИД "София", 2004. – 528 с.
6. Синергетика і освіта : [монографія] / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Ін-т обдарованої дитини, – 2014. – 348 с.
7. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 5.
8. Клочек Г. Літературна класика як виклик / Г. Клочек // Дзеркало тижня. – 2008. – 6 вересня (№ 33). – С. 14.
9. Руденко М. Енергія прогресу : вибрані праці з економії, філософії і космології / М. Руденко ; упоряд.
Р. А. Руденко. – К. : ТОВ "Вид-во "КЛІО"", 2015. – 680 с.
10. Кремень В. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення / В. Кремень // Рідна
школа. – 2010. – № 6. – С. 3–6.

REFERENCES (TRASLATED & TRANSLITERATED)
1. Klochek H. D. Konstanty Vasylia Sukhomlynskoho : statti [Vasyl Sukhomlynsky's Konstants] [Elektronnyi resurs] /
Hryhorii Klochek. – Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2008. – 67, [1] c. – Rezhym dostupu :
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/konstanti_vasilya_suhomlinskogo.html. – Nazva z tytul. ekranu.
2. Zhulynskyi M. Natsional'ni kultury i problem hlobalizatsii [National Cultures and Problems of Glabalization] /
M. Zhulynskyi // Slovo i chas [Word and Time]. – 2002. – № 12. – S. 5–10.
3. Sukhomlynskyi V. O. Sertse viddaiu ditiam (nove prochytannia) [My Heart I Give to Children. New Reading] /
Vasyl Sukhomlynskyi; peredm. "U poshukakh spravzhnoho" O. Sukhomlynskoi. – K. : Akta, 2012. – 537 s.
4. Klyzovskyi A. I. Osnovu myroponymaniia novoi epokhi [Basics of Understanding of the New Era] /
A. I. Klyzovskyi. – M. : FAYR – PRESS, 2003. – 816 s.
5. Salas D. S. Moral XIX veka : per. s isp. [Moral of the 21st Century: Translated from Esp.] / Daryo Salas Sommer. –
M. : OOO "Sofiia", 2004. – 528 s.
6. Synerhetykai osvita : [monohrafiia] [Synergetics and Education] / za red. V. H. Kremenia. – K. : In-t obdarovanoi
dytyny. – 2014. – 348 s.
7. Sukhomlynskyi V. O. Vybrani tvory : v 5 t. [Selected Works: in Five Volumes] / V. O. Sukhomlynskyi. – K. : Rad.
shkola, 1977. – T. 5. – 639 s.
8. Klochek H. Literaturna klasyka yak vyklyk [Literary Classics as a Challenge] / H. Klochek // Dzerkalo tyzhnia
[Mirror of a Week]. – 2008. – 6 veresnia (№ 33). – S. 14.
9. Rudenko M. Enerhiia prohresu : vybrani pratsi z ekonomii, filosofii i kosmolohii [Energy of Progress: Selected
Works on Economics, Philosophy and Cosmology] / M. Rudenko; uporiad. R. A. Rudenko. – K. : TOV "Vyd-vo
"KLIO"", 2015. – 680 s.
10. Kremen V. Synerhetychna model' rozvytku osvity yak vidpovidna vyklyky sohodennia [Synergetic Model of
Education Development as a Response to the Challenges of the Nowadays] / V. Kremen // Ridnas hkola [Native
School]. – 2010. – № 6. – S. 3–6.

Циганок О. О., Санивский А. М. Философия для детей в педагогическом наследии В. Сухомлинского.
В статье на основе комплексного анализа научно-педагогического наследия изучена суть философской
системы В. Сухомлинского для детей. Педагогическое наследие изучалось на ментальном, философской,
историческом, педагогическом, синергетическом ровнях. В результате сделаны выводы о
необходимости введения Сухомлинистики как отдельной учебной дисциплины во всех педагогических
университетах Украины, предоставляя ей основополагающее содержание в подготовке учителяпатриота, национально сознательного гражданина, интеллектуала ХХІ века, украинца планетарного
мышления.
Ключевые слова: В. Сухомлинский, философская система В. Сухомлинского для детей, педагогическая
система В. Сухомлинского, формирование украинца планетарного мышления.
Tsyhanok O. O., Sanivskyi O. M. Philosophy for Children in the Pedagogical Heritage of V. Sukhomlynsky.
The author of the article based on the complex analysis of scientific and pedagogical heritage found out the
essence of V. Sukhomlynsky philosophical system for children. Pedagogical heritage was studied on the mental,
philosophical, historical, pedagogical, and synergetic levels.
The scientists investigated Vasyl Oleksandrovych's pedagogical works through the present prism. Particularly
relevant from this point of view are issues that affect the formation of a culture of needs of young Ukrainians,
their moral, intellectual and physical development.
Also, the works of V. Sukhomlynsky are considered through the prism of the researches of V. Vernadskyi,
O. Klizovskyi, S. Krymskyi, B. Lypynskyi, M. Rudenko, G. Skovoroda, D. Sommer, D. Chyzhevskyi, in which the
problem of formation of the new person of the 21st century was developed.
The attention was drawn to the need of learning the resistant to cosmopolitan system of standards, unifications,
depersonalization, the national system of values and priorities should be formed, and it should have cultural
traditions, moral spirituality, conscious patriotism, faith in the uniqueness of own civilizational image and
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purpose. Such national system of educational values was presented in the pedagogical heritage of
V. Sukhomlynsky, and it corresponds exactly to the demands of our time and our Ukrainian mentality.
The authors concluded that Sukhomlynistyka as a separate discipline should be provided in every Ukrainian
Pedagogical University. It should be giving centrifugal content in training of real teacher-patriot, nationally
conscious citizen, intellectual of the 21st century, Ukrainoznavtsa with global thinking. All that is especially
actual in the situation of squeezing out our national from spiritual territory and that leads to the weakening of
the national identity. The national system of values should be created in education for resistant of cosmopolitan
system of standards and unifications. That system must have culture and traditions, patriotism, faith in the
uniqueness of our people.
Key words: V. Sukhomlynsky, V. Sukhomlynsky's philosophical system for children, V. Sukhomlynsky's
pedagogical system, formation of the Ukrainian with planetary thinking.
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АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА
МЕДСЕСТРИНСТВА ЧЕРЕЗ ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ НА ОПОРНИХ ІДЕЯХ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
В статті акцентується увага на пошуку шляхів розвитку професійної майстерності спеціалістів
медсестринства; розглядається проблема післядипломної освіти через акмеологічний аспект;
аналізується проблема освіти дорослих, яка базується на основних ідеях та теоретико-методологічних
засадах провідних фахівців педагогіки, медицини, медсестринства; розкривається зв'язок між
навчально-виховним процесом курсів підвищення кваліфікації вищих медичних навчальних закладів та
педагогічними ідеями В. О. Сухомлинського. Як в свій час, так і сьогодні, вони складають
методологічний базис в освітньому процесі крім дошкільних освітніх закладів, загальноосвітніх шкіл, ще
й у закладах вищої професійної школи, освіти дорослих. На часі провести паралелі між минулим і
сьогоденням, виокремити та застосувати ідеї В. О. Сухомлинського, зберегти і примножити спадщину
великого майстра живого слова, новатора педагогіки та широко застосовувати освітніми закладами
всіх рівнів, включаючи, безперервну освіту впродовж життя фахівців всіх галузей виробництва.
Ключові слова: спеціаліст медсестринства, професійна майстерність, фахова підготовка,
післядипломна освіта, педагогіка, акмеологія, педагог-новатор В. О. Сухомлинський.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Модернізація безперервної підготовки спеціалістів медсестринства
впродовж життя продиктована інтеграційним міжнародним розвитком медичної галузі, впровадженням
сучасних інноваційних технологій, зростанням ролі особистості у суспільстві, стрімким підвищенням
рівня інтелектуальної праці, інтенсифікації та інформатизації науки і виробництва, що є актуальним при
розгляді акмеологічного підґрунтя і визначення ролі спеціаліста медсестринства у реформуванні галузі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для вирішення проблеми розвитку медичної галузі
необхідні різносторонні важелі впливу, починаючи від реорганізації закладів охорони здоров'я,
оснащення сучасною діагностичною апаратурою, інформатизацією та комп’ютерним програмуванням
відділень та кабінетів, розробкою стандартів спостереження та догляду за пацієнтами, впровадження
протоколів діагностики та лікування. Однак, не менш важливим є підготовка та підвищення кваліфікації
кадрового потенціалу, який був би спроможним виконувати завдання, покладені на них з надання
високоякісних медичних послуг населенню.
Над питаннями реформування медсестринської освіти працювали І. Губенко, О. Горай, С. Гордійчук,
В. Коваленко, В. Копетчук, І. Круковська, І. Махновська, С. Поплавська, В. Свиридюк, Т. Чернишенко,
З. Шарлович, В. Шатило, М. Шегедин, Н. Шигонська, П. Яворський.
Безперервна професійна освіта стала предметом дослідження О. Антонової, І. Беха, С. Вітвицької,
С. Гончаренка, О. Дубасенюк, В. Іщенко, А. Маркова, Н. Ничкала, Л. Сігаєвої, С. Сисоєвої, З Шарлович.
Ідеї теоретико-методологічних аспектів освіти дорослих пропонували у своїх дослідженнях
Б. Ананьєв, О. Антонова, С. Вершловський, О. Дубасенюк, Л. Лук’янова, О. Плахотник, Т. Шанскова,
З. Шарлович.
Організовуючи освітній процес курсів підвищення кваліфікації спеціалістів медсестринства
передбачає застосування сучасних інноваційних педагогічних технологій під час викладання лекційного
матеріалу, на практичних заняттях та урізноманітнити завдання для самостійної аудиторної та
позааудиторної роботи слухачів, що сприяє формуванню фахової компетентності і є запорукою розвитку
професійної майстерності [1], адже, як зауважував В. Сухомлинський, ''в будь-якій справі треба досягати
високого ступеня майстерності, бути справжнім художником, творцем'' [2: 28].
Впровадження освітнього процесу практикуючих спеціалістів базується, в тому числі, і на
фундаментальній науці ''акмеологія'' (від ''асme'' – вершина), яка спрямована на вдосконалення людини,
за допомогою залучення всіх механізмів педагогічного впливу на формування її, як особистості, через
самоаналіз, самоорганізацію, самокорекцію, а також самовдосконалення як фахівця з метою покращення
результативності в професійній діяльності [3: 11–13].
О. Дубасенюк розділяє твердження Б. Ананьєва, що за допомогою засобів освіти та під її впливом
відбувається зростання людини через методологічні важелі педагогіки, і, як результат, досягається
© Шарлович З. П., 2017
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найвищий результат діяльності спеціаліста – ''вершину максимальної досконалості'', що призводить
високого професіоналізму і творчої майстерності фахівця [3: 11–13].
Мета статті в полягає в аналізі наукових джерел дослідників, які прямо або опосередковано
торкалися проблем розвитку професійної майстерності, акмеологічних підходів та дослідження творчості
В. Сухомлинського.
Відповідно до мети дослідження, нами обумовлено завдання: ознайомившись із матеріалами
дослідників, які займатися питаннями, що розкривають суть нашої теми та зупинитися на творчості
педагога-новатора В. Сухомлинського, щоб показати багатогранність застосування вченого, які можна
застосовувати не тільки в межах загальноосвітньої школи, а й у вищих навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. Вищі медичні навчальні заклади, здійснюючи додипломному
підготовку фахівця, його перепідготовку та післядипломну освіту, застосовують продуктивні форми,
методи і засоби освітнього процесу, опираючись на сучасні інноваційні технології, використовують
досвід передових науковців вищої школи, педагогів-новаторів.
Одним із взірців української педагогіки, що здобув світову славу є Володимир Олександрович
Сухомлинський. Для сьогодення науковий здобуток В. Сухомлинського не втратив своєї актуальності і,
що важливо, надалі складатиме міцний фундамент, із якого черпатиме його педагогічні ідеї ще не одне
покоління педагогів.
М. Вашуленко підкреслює, що ''постать В. Сухомлинського сприймаємо як активного співучасника у
вирішенні наших сучасних соціально-педагогічних проблем державної ваги, …який ще тривалий час
буде залишатися не тільки нашим сучасником, а й сучасником майбутніх поколінь'' [4: 3–5].
Досліджуючи творчість В. Сухомлинського, мимоволі, аналізуєш, порівнюєш, співставляєш,
переосмислюєш запропоновані ним педагогічні форми, методи та засоби, що складають доробок
педагога-новатора, та, неодмінно, захоплюєшся його неординарністю; сприймаєш як щиру і відкриту
світові особистість, мудру і толерантну людину-професіонала.
Для кожного педагога, незалежно від того, де він працює: чи в дошкільному закладі, чи в школі, чи у
вищому навчальному закладі, є що почерпнути із багатої спадщини великого майстра педагогіки. Його
праці читають, його ідеями зачаровуються, на його досвіді вчаться, його ідеї запроваджують.
Справді, ідеї В. Сухомлинського корисні не тільки для вчителів, які виховують та навчають
дошкільнят та школярів. Вони співзвучні із підготовкою спеціалістів медсестринства, адже професія
медичного працівника передбачає наявність цілої низки рис характеру, на вихованні яких акцентує увагу
великий педагог, які мають відповідати психограмі медичної сестри, а саме: прояв милосердя,
терпимості, терплячості, доброти тощо. Всі ці якості мають базуватися на бажанні безкорисливої
допомоги, прояву жертовності, щедрості, толерантності.
Діяльність спеціаліста медсестринства потребує прояву особистісних якостей по відношенню до
пацієнта та його родини, що базуються на моральних принципах: честь, сумління, благородство.
Моральні цінності закладаються з дитинства, однак щоб вони назавжди закріпилися в свідомості
спеціаліста медсестринства та використовувалися у побудові взаємин та комунікації, особливий акцент
на їх формуванні ставиться у вищому медичному навчальному закладі. В. Сухомлинський наголошував,
що не обов’язково голосно говорити ''про високі ідеали, нехай ці ідеали живуть в гарячому трепетному
серці'' [5: 218–225].
С. Світельська-Дірко, досліджуючи творчість В. Сухомлинського, помітила його тезу щодо
формування добра в процесі духовної діяльності молодої людини [6: 155], адже, як писав
В. Сухомлинський ''якщо ти робиш добро, то в основі цієї діяльності повинні бути благородні цілі,
задуми'' [7: 255–269], а не корисливі помисли.
Еріка Гартманн, аналізуючи спадщину В. Сухомлинського, на основі наведеного визначення поняття
''співчуття'', з німецького ''Психологічного лексикону Гендера'' (2007), стверджує, що ''співчуття – це
ставлення до горя, болю і біди когось іншого як до власних страждань, інстинктивні співстраждання'' [8:
32–37]. Якраз медична сестра в процесі своєї діяльності, долучаючись до виявлення проблем пацієнта та
пошуку шляхів задоволення його потреб, повинна проявляти якості співчуття, співпереживання, відчуття
емпатії.
Г. Васянович, В. Онищенко (2007), досліджуючи утвердження творчості В. Сухомлинського в
ноологічних намірах, вважає, що саме О. Сухомлинській ''вдалося органічно поєднати в ноологію
виділені універсальні цінності людського життя: діяльність, свободу, волю, справедливість, щирість,
любов до ближнього, відповідальність, відданість'' [9: 11–12].
Учасники освітнього процесу від викладачів до слухачів курсів підвищення кваліфікації, мають
постійно працювати над собою, формуючи творчий підхід до розвитку професійної майстерності, а їх
''висока педагогічна культура є запорукою успіху'' [6: 155].
Педагогічна спадщина В. Сухомлинського розкриває велич новатора-педагога, вчить методиці
активного та ефективного виховання у підростаючого покоління цілої низки почуттів: сумління,
щиросердності, відповідальності, любові до природи, викликає інтерес до світу прекрасного (естетичні
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почуття); формує навички побудови міжособистісних відносин на принципах людяності, гуманізму та
моралі; тісних довірливих сімейних стосунків, що базуються на родинних цінностях, любові до батьків,
поваги до старших; збереження фольклору, національних традицій та звичаїв [6: 155].
Медична сестра, що має освітній рівень магістра за спеціальністю ''Медсестринство'' може бути
викладачем вищого медичного навчального закладу і викладати медсестринські дисципліни. Однак,
поряд із знаннями з медсестринства, вона повинна володіти знаннями з педагогіки, психології, методики
викладання, бездоганно знати і застосовувати сучасні інноваційні форми, методи і засоби навчання та
виховання.
А тому, на наш погляд, медична сестра повинна здобути другу вищу педагогічну освіту. Наше
припущення базується на тому, що спеціальність викладача вищого навчального закладу у поєднанні з
професійною медичною освітою має дати кращий продукт освітньої послуги. Наскільки ефективність
діяльності залежатиме від здобуття другої вищої освіти і як це вплине на розвиток професійної
майстерності викладача медсестринства, нам ще потрібно дослідити.
Проте, незаперечним фактом є те, що навчання впродовж життя повинно стати потребою кожного,
щоб забезпечити постійне поповнення багажу знань і затребуваність на ринку надання медсестринських
послуг [10], що вимагають майстерного виконання процедур, маніпуляцій, що свідчитиме про вміле
поєднання теорії і практики, адже, як стверджував В. Сухомлинський ''майстерність рук – це матеріальне
втілення в життя допитливого розуму, кмітливості, творчої уваги [11: 20].
Висновки. Провівши аналіз ряду наукових надбань з педагогіки, включаючи безцінну спадщину
В. Сухомлинського, та медсестринства, спостерігаємо тенденцію зв’язку між двома галузями знань, що
допоможе у розробці теоретичних і методичних засад щодо розвитку професійної майстерності
спеціалістів медсестринства. Людина впродовж життя, як фахівець і особистість, переважну більшість
часу відводить на виконання професійних обов’язків. Ось чому стає актуальним навчання дорослої
людини впродовж життя, адже післядипломна освіта повинна впливати на розвиток професійної
майстерності практикуючих спеціалістів.
Перспективи подальших досліджень потребують необхідності продовжити науковий пошук у
педагогічних джерелах та провести експериментальне дослідження з метою отримання результати
педагогічного експерименту та впровадження результатів дослідження.
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Шарлович З. П. Акмеологический аспект развития профессионального мастерства специалиста
медсестринства через последипломноe образованиеe на опорных идеях В. А. Сухомлинского.
В статье акцентируется внимание на поисках путей развития профессионального мастерства
специалиста медсестринства; рассматривается проблема последипломного образования через
акмеологический аспект; анализируется проблема образования взрослых, которая базируется на
основных идеях и теоретико-методологических принципах ведущих деятелей педагогики, медицины,
медсестринства; раскрывается связь между учебно-воспитательным процессом курсов повышения
квалификации высших медицинских учебных заведений и педагогическими идеями В. А. Сухомлинского.
Как в свое время, так и сегодня, они составляют методологический базис в образовательном процессе
кроме дошкольных образовательных заведений, общеобразовательных школ, еще и в заведениях высшей
профессиональной школы, образования взрослых. Актуальным есть сегодня провести параллели между
прошлым и настоящим, вычленить и применить идеи В. А. Сухомлинского, сберечь и приумножить
наследие великого мастера живого слова, новатора педагогики и широко применить учебными
заведениями всех уровней, включая, непрерывное образование на протяжении жизни специалистов всех
отраслей производства.
Ключевые слова: специалист медсестринства, профессиональное мастерство, профессиональная
подготовка, последипломное образование, педагогика, акмеология, педагог-новатор В. А. Сухомлинский.
Sharlovych Z. P. The Acmeological Aspect оf Professional Skills Development оf а Medical Specialist
through the Basis оf Postgraduate Education Ideas оf V. O. Sukhomlynsky.
The article focuses on finding ways to develop the professional skills of a nurse specialist; the issue of
postgraduate education is considered through the prism of acmeological aspect; the issue of adult education,
which is based on the major ideas, theoretical and methodological principles of leading specialists in pedagogy,
medicine and nursing, is analyzed; the connection between the educational process of higher education courses
of higher medical educational institutions and pedagogical ideas of V. O. Sukhomlynsky is revealed. The
problem of training the nurses' specialists is revealed in accordance to a new vision within the requirements of
medical sector reformation. At the forefront, apart from having professional knowledge, are being placed the
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ability to carry out patient care and skills in the implementation of manipulations and procedures, as well as
their ability to autonomy in decision-making, efficiency and mobility, together with the ability to search and
accumulate information; independent search for sources for self-education and constant desire for knowledge
and its replenishment. The connection of theory and practice will ensure the introduction of the knowledge
gained into practical health care effort. Medical specialists should be trained by tutors not only highly qualified
in medicine and clinical nursing, but also possessing a high level of pedagogical knowledge, together with being
competent in methodology of teaching, didactics, education; their successful implementation in the educational
process will ensure retraining and professional development of future specialists. V. O. Sukhomlynsky's works
together with his scientific and pedagogical heritage serve the best example of its effectiveness. Nowadays, as
well as during the period of their creation, they form a methodological basis of the educational process in preschool educational institutions, general education schools and higher professional educational establishments
for adults. It’s time to draw parallels between the past and the present, to isolate and apply the ideas of
V. O. Sukhomlynsky in order to preserve and multiply the heritage of the great master of the living word, the
innovator of pedagogy and apply it widely within educational institutions of all levels, including continuous
education throughout the life of specialists of all branches of science and production.
Key words: Nurse specialist, professional skills, professional education, postgraduate education, pedagogy,
acmeology, teacher-innovator V. O. Sukhomlynsky.
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ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У даній статті розглядається сутність методики ''Філософія для дітей'', схарактеризовано
''Філософію для дітей'' як парадигму рефлексивної освіти, визначено її методологічні принципи.
Встановлено головну особливість даної методики - не запам’ятовування інформації, а її активне
''творення'', що вимагає інтелектуальних зусиль, головний принцип - перетворення групи дітей на ''спілку
дослідників'', для якої характерним виступає діалог у навчанні.
Доведено актуальність педагогічних ідей В. Сухомлинського в аспекті формування критичного та
креативного мислення в учнів початкової школи.
Ключові слова: філософія для дітей, спілка дослідників, діалог, критичне мислення.
Постановка проблеми. Головним завданням сучасного освітнього процесу є підготовка молодого
покоління до викликів сьогодення, до свідомої та відповідальної участі в демократичному устрої, який
спонукає громадянина самостійно приймати рішення, бути здатним до самопроектування та
самореалізації. Такі перетворення актуалізують важливість філософської складової в навчанні та
вихованні молоді та роблять необхідним впровадження в зміст шкільної освіти методики ''Філософія для
дітей'', яка націлена на формування критичного, креативного та піклуючого мислення в підростаючого
покоління.
На сьогоднішній день методика ''Філософія для дітей'' втілюється в життя в більш ніж 60 країнах
світу. За визначенням О. Сухомлинської, ''під філософією для дітей розуміють кардинальні питання
філософії (як онтології, так і гносеології), але поставлені і розв’язувані в дусі дитячого мислення
професійними педагогами-філософами, що створили чи створюють продуману систему ознайомлення,
уведення дітей у пізнання й оволодіння світом мови дитинства'' [1: 8].
Українські дослідниці Н. Адаменко та Ю. Кравченко зазначають, що філософія тут постає не
предметом дослідження, а засобом розмірковування про світ і орієнтації в ньому. Установка на тісний
зв’язок філософії з практикою передбачає відмінну від традиційної парадигми навчання, а саме: основна
увага фокусується не на запам’ятовуванні інформації, а на активному ''творенні'' філософії, що вимагає
зусиль з боку інтелекту, розв’язання проблем, пов’язаних з реальною життєдіяльністю дітей [2: 189].
''Філософія для дітей'' це, за словами Н. Адаменко, розвиваюче навчання, а її методологічними
принципами стають: 1) навчання філософствуванню, а не філософії; 2) проблемна подача філософського
знання; 3) перетворення колективу (групи, класу) в ''спілку дослідників'' та організація розмови за
принципом сократівського діалогу; 4) у якості матеріалу використовуються життєві ситуації [2: 189].
Але ми не можемо назвати Н. Адаменко, Ю. Кравченко піонерами розробки та впровадження в
освітній процес методики ''Філософія для дітей'' на території України. Свого часу свої думки щодо
філософії в навчанні та вихованні молоді висловлював класик вітчизняної педагогіки В. Сухомлинський.
З огляду на це було визначено мету статті - проаналізувати актуальність педагогічних ідей
В. Сухомлинського в сучасних підходах до методики ''Філософія для дітей''.
Виклад основного матеріалу. Засновником ''Філософії для дітей'' вважається МонклерМетью Ліпман
(1970). Автор розробив методику, яка вчить дітей філософувати, а не філософії як такої. За його теорією
дитина оволодіває мистецтвом мислити, формуючи інтелект; мистецтвом переживати, формуючи
екзистенційну сферу; мистецтвом жити, формуючи ціннісний і духовний світ людини. Головною
особливістю даної методики є не запам’ятовування інформації, а її активне ''творення'', що вимагає
інтелектуальних зусиль [3].
У своїх роботах Ліпман наполягає на необхідності застосування ''Філософії для дітей'' не лише для
навчання і виховання школярів, але й для дітей дошкільного віку. Така ідея знайшла своє продовження в
дослідженнях учня М. Ліпмана, а зараз президента організації ''Філософія для дітей та молоді'' в Азії та
на території Тихого океану професора Джин Ван Парка. Своїми практичним розробками вчений
доводить, що навчання вже не є процесом засвоєння готової інформації, а перетворюється на процедуру
створення, конструювання та аналізу знання під час роботи в класі.
Поряд з М. Ліпманом над даною методикою працювали Ф. Кем, Г. Метюс, М. Прічард, Р. Рід,
Е. Шарп. У Росії цією проблемою займаються М. Адріанов, Н. Юліна. В Україні методику ''Філософія
для дітей'' досліджують Н. Адаменко, Ю. Кравченко, О. Сухомлинська.
З наукових джерел відомо, що В. Сухомлинський мав свої напрацювання з проблеми філософського
пізнання й опанування світу дитиною. Всій його творчості були властиві риси української філософії:
© Шевцова Г. Г., 2017
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антеїзм, кордоцентризм, екзистенціалізм. Як Антей був непереможений, коли був зв’язаний із матір’юземлею, так і педагогіка, філософія, історія, література будуть впливати на душу дітей; і поки вся
культурна, педагогічна, філософська, літературна діяльність буде зв’язана з народом, вона буде творчо
розвиватися і практично втілюватися в життя [4: 10].
Інша риса, характерна творчій спадщині педагога - кордоцентризм. ''Твори Василя Сухомлинського,
зауважує Н. Дічек, засвідчують, що він став своєрідним продовжувачем філософської кордоцентричної
традиції Г. Сковороди в культурному полі засобами педагогіки. У його тлумаченні поняття серця і душі
людини є синонімами внутрішнього світу особистості. У радянські часи, коли і слово ''душа'', і його
глибокий екзистенціальний зміст не були в загальному філософському вжитку, Василь Олександрович
звертався до проблеми розвитку духовного життя дітей, визначаючи духовність як визначальну, провідну
якість особистості, що має бути сформована в процесі педагогічно продуманого морально-етичного
виховання'' [4: 10].
Через усю літературну спадщину Сухомлинського проходить лінія духовності та моральності. У своїх
творах автор розкриває життєво необхідні філософські поняття - душа, совість, добро. Василь
Олександрович наполягав, що розум без сердечності, знання без моральності свідчать про бідність та
бездуховність особистості. У ''Хрестоматії з етики'' учений вперше в історії радянської педагогіки
звернувся до таких етичних категорій і понять як народження і смерть людини, сенс життя, зло, горе,
біда, страждання, відчай, любов, совість, терпимість у загальнолюдському розумінні цих феноменів.
У своїй педагогічній практиці В. Сухомлинський постійно звертався до вчителів з думками про
шляхи формування моральної свідомості крізь призму ідей добра й обов’язку (повинності), звертаючись
до досвіду народу, історії, шкільного життя. Велике місце в літературній спадщині
Василя Олександровича посідає питання виховання любові, поваги і вірності рідним та близьким,
потреби людини в людині, почуття жалю, співчуття, доброзичливості тощо.
Система викладання ''Філософії для дітей'' М. Ліпмана передбачає обгортання філософських питань у
літературну форму, адаптовану для дітей різного віку. М. Ліпман і його співробітники створили для
маленьких читачів казкові повісті та оповідання, в яких герої змушені вирішувати складні світоглядні
проблеми, що подаються у вигляді ''філософських завдань'' [3: 10].
У книжках В. Сухомлинського реалізуються складні задачі підведення дитини до осмислення основ
природного і соціального світу, місця і призначення людини в ньому, питання пізнання і самопізнання,
що власне й становлять предмет філософії як особливого різновиду духовної культури [9: 670].
Такі оповідання ''Соромно перед соловейком'', ''Для чого кажуть ''спасибі'', ''Як же все це було без
мене'' були побудовані на принципах розвивального навчання, та були спрямовані всередину дитини, на
її самопізнання та саморефлексію.
Окремим аспектом ''Філософії для дітей'' виступають казки В. Сухомлинського, які пройняті
глибоким екзистенціальним змістом. Ці літературні форми спрямовані на формування в дітей
відповідних ціннісних орієнтацій, що базуються на філософській рефлексії наукового світогляду. Про це
засвідчує останнє видання збірки творів для дітей В. Сухомлинського ''Я розповім вам казку…Філософія
для дітей'', яку підготувала його донька О. Сухомлинська [5: 24].
Василь Олександрович створював казки переважно для дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку, бо був переконаний, що з раннього дитинства необхідно привертати увагу, докладати зусилля до
формування моральних уявлень про добро і зло, моральних цінностей.
Так само як і М. Ліпман педагог стверджував, що ''Філософія для дітей'' повинна починатися ще з
дошкільного дитинства ''не тоді треба починати говорити про виховання моральної свободи, коли в
людини вуса пробиваються, а тоді, коли справжній зміст поняття вільний викликає здивування й
захоплення, примушує подивитися на самого себе'' [6: 269].
Що таке щастя в очах маленької людини? Кожна малеча бачить його по-своєму. У творах ''Яке
щастя'', ''Найщасливіший листочок'', ''Материнське щастя'', ''Які ж ви щасливі!'' В. Сухомлинський
доводить, що необхідно розтлумачити дитині, що щастя – це не обов’язково багато іграшок, цукерок,
грошей, інших благ. Щастя – це коли діти не плачуть, коли мама-гуска навіть з пораненими крилами
може бути щасливою, бо її гусенята в безпеці, коли старий учитель почувається щасливим, бо певен: на
його майбутніх учнів чекають пізнання та відкриття прекрасного навколишнього світу.
У кожній казці, оповіданні Василя Олександровича порушуються посутні питання буття людей. Так,
у казці ''Скрипка і Місячний Промінь'' проголошується велич людини, у тріаді ''Скрипка-Гра-Людина''
педагог підводить маленьку особистість до думки, що все залежить від людини, все нею здійснюється.
Зміст згаданих малих літературних форм не лише відповідають певному віку дітей, а отже й рівню
їхніх уявлень і напрямам інтересів (дошкільнята, учні 1-2-х, 3-4-х, 5-7-х, 8-10-х класів), а й за допомогою
художніх образів збуджує роботу серця й думки вихованців. Тобто, як стверджує О. Сухомлинська, ''сам
Василь Олександрович розглядав оповідання і казки передусім як художньо-ілюстративну складову
етичного виховання'' [2: 6]. Тонко розуміючи душу дитини, потенціал й енергетику слова, педагог зумів
так викласти у творах зазначеного жанру моральний сенс певних життєвих ситуацій, явищ, випадків,
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вчинків, що повчальність не постає на першому плані, залишається ніби прихованою. Водночас
відбувається передача етичних максим, моральних законів і правил від вихователя до вихованця шляхом
сприйняття їх ''розумом серця'', через ''вогник почуття'' [4: 10].
Перед педагогом постає завдання пояснити учню, збудити в нього власне ціннісне ставлення й
сформувати розуміння непростих життєвих ситуацій. Реалізація такої мети відбувалась під час бесіди,
колективного обговорювання змісту прочитаного. Жоден такий урок не обходився без дитячих запитань і
спільних відповідей, без ''Сократівського діалогу''.
Одним із принципів ''Філософії для дітей'' є перетворення групи дітей на ''спілку дослідників'' для якої
характерним виступає діалог у навчанні. Щоб відбулося дослідження, учасники повинні розмірковувати,
вв'язуватися в логічні ходи. Таким чином, учні засвоюють основи логіки, отримують навики аргументації
та контраргументації, здатності міркування в діалозі. ''Філософський діалог – це значно більше, ніж лише
бесіда, це – діяльність, участь у запитуванні, спосіб критичного мислення та спільної рефлексії. Це
допомагає розвинути засоби дослідження першопричин, правил і припущень і бути дійсно креативним у
віднайдені нових шляхів розв’язання проблем'' [7: 178]. ''Творити філософію'' означає стимулювати
допитливість про лінгвістичний образ ідеї чи поняття, отримувати задоволення від мовленнєвої гри,
відкриваючи нові горизонти свободи сприйняття світу [7: 283].
Як продовжувач філософської кордоцентричної традиції В. Сухомлинський доводив, що головним
завданням школи повинно бути не тільки передача знань, а й ''відкрити перед кожним, навіть перед
найбільш пересічним, найбільш важким в інтелектуальному розвитку вихованцем ті сфери розвитку його
духу, де він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє Я, черпати сили з джерела людського
достоїнства, почувати себе не обділеним, а духовно багатим [6: 73].
Видатний педагог В. Сухомлинський у порадах учителеві пише про те, що нема й бути не може
абстрактного учня, – ''Уміння правильно визначити, на що здатний кожен учень у даний момент, як
розвивати його розумові здібності в дальшому, – це надзвичайно важлива складова частина педагогічної
мудрості'' [7: 276].
Висновки. Отже, реформи, які відбуваються в освітній системі нашої країни вимагають нових
розробок і впровадження в шкільний курс методик, які б сприяли розвитку критичного, креативного
мислення, виховували моральність, особисту відповідальність, внутрішню свободу. Саме такою
методикою є ''Філософія для дітей'', яку В. Сухомлинський починав реалізовувати в процесі навчання і
виховання підростаючої молоді в 50-60 роки минулого століття. Всі його наробки з даної проблематики
залишаються актуальними й досі, тому нагальним постає завдання подальшого дослідження
педагогічних ідей Василя Олександровича в контексті ''Філософія для дітей'' та впровадження отриманих
результатів у програму сучасної української школи.
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Шевцова А. Г. Философия для детей в контексте педагогических идей В. О. Сухомлинского.
В данной статье рассматривается сущность методики "Философия для детей", охарактеризовано
"Философию для детей" как парадигма рефлексивного образования, определены ее методологические
принципы.
Установлена главная особенность данной методики - не запоминание информации, а ее активное
"созидание", что требует интеллектуальных усилий, главный принцип - преобразование группы детей в
"союз исследователей", для которого характерным выступает диалог в обучении.
Доказана актуальность педагогических идей В. Сухомлинского в аспекте формирования критического и
креативного мышления у учащихся начальной школы.
Ключевые слова: философия для детей, союз исследователей, диалог, критическое мышление.
Shevtsova G. G. Philosophy for Сhildren in the Context of V. O. Sukhomlynsky's Pedagogical Ideas.
The main task of the modern educational process is to prepare the young generation for the challenges of
modernity, to consciously and responsibly participate in a democratic system that encourages the citizen to make
independent decisions, be capable of self-projecting and self-realization. Such transformations actualize the
importance of the philosophical component in the education and upbringing of the youth and make it necessary
to introduce the methodology "Philosophy for Children" into the content of school education, which is aimed at
the formation of critical, creative thinking in the younger generation.
In this article, the Philosophy for Children is described as a paradigm of reflective education, its methodological
principles are defined, namely: teaching philosophizing, not philosophy; Problematic submission of
philosophical knowledge; Transformation of the collective (group, class) into a "union of researchers" and
organization of conversation on the principle of Socratic dialogue; Life material is used as a material.
It is proved that the pedagogical legacy of the classical teacher V. Sukhomlynsky keeps many recommendations
on the development of critical, creative thinking and correct judgments in the children of preschool and primary
school age, the education of morality, personal responsibility, internal freedom. All the designs of
Vasyl Alexandrovich remain relevant in today's hours, so the task is to study the pedagogical ideas of the
scientist in the context of "Philosophy for Children" and the introduction of the results into the program of the
modern Ukrainian school.
Key words: philosophy for children, research union, dialogue, critical thinking.
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