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У ст а т и здш снено аналiз педагопчн о! спадщ ини В. Сухом линського з
питань використання книги у виховном у процео. ш коли, розкрито по
гляди педагога на м к ц е книги у в и х о в а н н особи стостi. Вiдзначено, щ о
в педагогiцi В. Сухом линського проблема використання книж ки в навчально-виховному п р оц еи ш коли посiдаe одне з головних м к ц ь .
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Перед сучасним сусш льством постають нов1 завдання, як1 не можуть бути
вир1шен1 в рамках традицшних метод1в 1 вимагають формування нового
стилю мислення, нового свггогляду. Ор1ентащя на гуманн1сть, духовн1сть у
вихованш особистост1 - пров1дна тенденц1я сучасно! осв1ти та науково-педагопчно! свщ омость В основ1 будь-яко! осв1ти пров1дне м1сце належить
книз1, як основному джерелу знань, найбгльш довершен1й форм1 передач1
шформацп 1 нос1ю духовно! культури народу.
У сучасшй нащональшй школ1 спостер1гаеться спад начитаност1 учн1в,
в1дсутн1сть единих вимог у р обой з книгою, слабка популяризащя та кон
троль за читанням. Тому проблема роботи з книгою не застаргла, а е першочерговою у педагопчш й науц1. Учен1 шдкреслюють велике й неперех1дне
значення книги в сучасних умовах, коли юне поколшня потребуе все вищого р1вня осв1ченост1 та загально! культури [2, с. 2 -4 ]. Сьогодш шкгльшй
навчально-виховн1й систем1 вкрай необх1дно в1днайти компром1сне
розв’ язання проблеми змагальност1 книжки за штерес читач1в.
Важливою передумовою усш ш но! розробки сучасних осв1тн1х парадигм е
наступшсть, поеднання кращих традищй минулого 1 досягнень сучасного.
Анал1з кторико-педагопчн о! л1тератури засв1дчив, щ о до проблем книжки
як засобу морально-етичного, естетичного виховання о с о б и с т о т була при
вернута увага багатьох в1домих педагопв, письменнишв, громадських дгяч1в. Прогресивш погляди щодо застосування книж ки у вихованш шдростаючого покол1ння вщ ображ еш у працях Х . Алчевсько!, Б. Гршченка,
Д. Елькон1на, Я. Коменського, О. М азуркевича, А . Макаренка, I. ОгЬ
енка, С. Русово!, Г. Сковороди, К. Уш инського, Л. Толстого, I. Франка,
Т. Ш евченка та ш ш их. Особливий внесок у вирш енн я щ е! проблеми зробив видатний укра!нський педагог В. Сухомлинський, який багато зробив
для того, щоб книж ка постш но використовувалась у виховному процес1
школи для р1зноб1чного розвитку особистост1, для збагачення !! духовного
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життя. Досить слушною е багатоплановкть питань про роль книж ки у вих о в а н н ш дростаючого поколiння, яка проступае iз великого доробку педагоп чн и х мiркувань В. Сухомлинського: книж ка в духовному ж и т и дитини, правильний вибiр книж ки, книж ка та самовиховання, книж ка i життевий щеал тощо.
Саме з цих позицш варто знову повернутися до спадщини видатного педа
гога. Науковий аналiз педагогiчного досвiду В. Сухомлинського у цьому
напрямi дае змогу п овн ш е i глибше оцiнити його теоретичне i практичне
значення, визначити новi шляхи реалiзацП у навчально-виховному проц еа
школи ХХТ столiття.
Мета стати - висвгглити основнi теоретичнi положення про книж ку як
зааб виховання у педагопчнш спадщинi В. Сухомлинського.
Ш кола може бути життедайним джерелом для дитини лише за умови наявн оси в нш чотирьох кульмв: культу Вiтчизни, культу людини, культу кни
ги i культу рщного слова, - вважав В. Сухомлинський [8, с. 204]. Його слова
в сучасних умовах особливо актуальн для всебiчного розвитку дитини.
Для сучасно! теорп виховання принципове значення мае саме розумшня
В. Сухомлинським процесу читання, його ролi в становленн особистостi.
«Читання - сама суть духовного життя, процес i за а б невтомного i постш ного розумового, морального, емоцiйного, естетичного розвитку», - писав
педагог [9, с. 1].
Першим захопленням дитини, вважав педагог, повинно бути захоплення
книж кою. Вш писав: «Я прагнув, щоб кож ному пiдлiтковi зустр^ ась книж 
ка, яка б стала для нього одкровенням, щоб вш завжди шукав книжку,
в якш криеться розгадка таемниць, щ о хвилюють його. Книжка в жити пiдлiтка - цiла сфера виховання, на жаль, ще дуже мало дослуж ена»
[4, с. 320]. Саме тому В. Сухомлинський розглядав книж ку як зааб уведення дитини в систему людських знань, вироблених у проц еа к то р п , формування уявлень про головнi етапи життя людства, як зааб розумового розвитку, джерело морального, естетичного, трудового виховання.
Прюритетними напрямами змiсту виховного процесу педагопчно! системи В. Сухомлинського, в яких книжка була одним iз основних засобiв вихо
вання, е: моральне, патрютичне, розумове, естетичне, трудове виховання.
Особливе м к ц е в педагопчнш системi В. Сухомлинського посщае мораль
не виховання. У книзi «Я к виховати справжню людину» (1975) педагог зосередив погляди на з м к и , шляхах та методищ реалiзацп в Павлиськiй школi процесу морального виховання. У цьому кон текси В. Сухомлинський
послiдовно розвивав i вiдстоював погляди на книж ку як джерело морально
го виховання. Якщ о «в молодо! людини, - стверджував педагог, - вихована
пристрасть до читання, вона у вгльний час не нудьгуватиме вэд бездглля i не
шукатиме дешевих розваг i задоволень. Не хтось повинен задовольняти дух о в н потреби людини, а вона сама повинна бути творцем свого духовного
ж иття» [5, с. 25 3-2 5 4 ]. Тодi «в години хорош о!, так потрiбно! для юного
серця сам относи вщбуваеться тонка внутрш ня робота - самоствердження
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людини... Моральна краса, яка щодалГ глибше полонить д у ш у , стаe для не'
тими святими, непорушними принципами, якими вона дорожить як своeю
власною честю, як часткою свого eства» [5, с. 2 5 3 -2 5 4 ]. У зв’язку з цим пе
дагог розглядав i змГст читання школярГв, i спрямовашсть його керГвництвом. У визначеннГ критерГ'в вГдбору творГв для кож н о' вш ово' групи вирГшальною для В. Сухомлинського була установка на моральний розвиток
о с о б и с т о т , заснований на обов’язковому систематичному читаннГ високохудожнГх творГв класично' вГтчизняно' i зарубГжно' лГтератури, якГ глибоко розкривали духовний свГт особистостЬ
Читаючи книжку, дитина вчиться ощнювати життeвi явища, об’ eкти ж и
во' природи i на цГй основГ сприймаe i оцiнюe красу навколишнього свГту,
красу людських почуттГв, осмислюe дГйснГсть Гз погляду загальнолюдських
щнностей. Kрiм означеного вище, важливою складовою виховання В. Су
хомлинського було патрютичне вuxoвaння, що вщ гравало значну роль у
системГ виховних впливГв на школярГв. За В. Сухомлинським, патрютизм це «дГяльна спрямовашсть свГдомостГ, волГ, почуттГв, як eднiсть думки i дЬ
ла, дуже складно пов’ язана з освГчешстю, емощ йною культурою, свГтоглядною стГйкГстю, творчою працею» [7, с. 131]. Щ об досягти тако' мети у патрГотичному вихованнГ необхГдно постГйно виховувати почуття любовГ до
БатькГвщини, формувати вГдповщальшсть за ïï долю.
У вихованнГ громадянина педагог вбачав гармош ю розуму, думки, Гдей,
почуттГв, духовностГ. ВсебГчно розглядав В. Сухомлинський роль книжки у
формуваннГ в дитини уявлень про Батьшвщину, у вихованнГ у не' патрютичних почуттГв i переконань. Важливим виховним завданням вш вважав
те, щоб розум i душа кож ного вихованця прагнули до слова, рядка, книжки
про БатькГвщину, щоб у кож н о' дитини була своя кторична бГблГотека.
Низку праць («Павлиська середня школа» (1969), «Розмова з молодим ди
ректором» (1973), «Серце вГддаю дГтям» (1968) та Гн.) учений присвятив
аналГзу ролГ книжки в оволодш ш знаннями. Розумовий розвиток охоплюe
здобуття знань i формування свГтогляду, розвиток пГзнавальних i творчих
здГбностей, вироблення культури штелектуально' пращ, виховання потре
би в розумовому збагаченш, у використаннГ знань. АналГзуючи значення
книжки в розумовому вuxoвaннi молодших школярГв, В. Сухомлинський
акцентував увагу на таких питаннях: навчання читанню, розвиток навичок
усвГдомленого, виразного читання, формування усталеного ш тересу до чи
тання, стимулювання самостш ного читання. Kожне з цих питань конкретизуeться залежно вГд проблем педагопчного керГвництва читанням на певному етапГ вГкового розвитку дитини.
Педагог постГйно шдкреслював: вГд того, яке м кце посiдаe книжка в ду
ховному с в ш особистостГ, залежить Гнтерес i прагнення до знань. У зв’ яз
ку з особливостями сучасного шформатизованого суспГльства сьогодш потрГбно формувати у дГтей Гнтерес до читання, прагнення i навички самостшно
поповнювати сво' знання. В. Сухомлинський шдкреслював, що штелектуальний розвиток людини дедалГ бГльше визначаeться не кГлькГстю знань, яш
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вона збераае у сво!й пам’ ятi, а тим, «як вона вмiе орiентуватися в безмежному морi знань, користуватися сховищами знань - книжками» [6, с. 248].
Для у сп ш н о ! реалiзацi! завдань освiти велике значення мають розробленi педагогом двi програми розумового розвитку. Перша - це знання, я к
учень здобувае на урощ ; друга - так зв а н необов’ язковi знання, якими
учень оволодiвае додатково, у процесi самостш ного позакласного читання.
Другу програму В. Сухомлинський називав «штелектуальним фоном навчання». Чим бiльше дитина читае в силу свого штересу, тим легше вона оволодiвае основами наук, тим у сш ш н ш е для не! навчання. Причини перевантаження школярiв педагог вбачав, насамперед, у тому, щ о вони мало читають поза програмою, не для обов’ язкового запам’ятовування - художню,
науково-шзнавальну лмературу. На думку В. Сухомлинського, дуже важливою е iнтелектуальна радкть, яку може дати учневi читання. Особливо,
наголошував педагог, «якщ о е штерес до читання того, щ о необов’ язкове
для вивчення, то учень з штересом читае й шдручник. Читаючи, вш вщволiкаеться вщ процесу читання i живе думками про те, що читае» [6, с. 243].
Читання мае стати для людини «джерелом багатого штелектуального
ж иття». Щ об це вiдбулося, д и ти н необхiдно дати якомога ранiше м щ ш
практичнi вмiння. Уже в початковш ш колi дитина мае навчитися читати,
писати, думати, спостераати, формулювати i висловлювати думку. У зв’ язку з цим В. Сухомлинський запоб^ав перевантаженням учнiв навчальними
завданнями за допомогою читання; штелектуальна робота учня, на його
думку, мае бути спланована так, що дитина бш ьш кть свого часу витрачала
на читання того, що просто щкаве i необов’ язкове для заучування. Так розширювався, на думку педагога, «фон штелектуального ж иття», на якому
проходить навчання. Без виконання цього завдання навггь дуже незначний,
скромний обсяг знань стае для учш в непосильним. Тож для того, щоб цей
фон розширювався, необхщно кож ному учневi читати журнали, науковопопулярну лггературу: «чим б1льше вш оволодiвае основами наук, тим менше часу йде в нього на ш дготовку домашшх завдань» [6, с. 243]. Читаючи,
учень не ставить перед собою мету запам’ ятати, вш намагаеться якнайглибше зрозумми. I чим глибше вш розумiе, тим краще запам’ ятовуе матерiал.
Наука розвиваеться н а т л ь к и швидко, щ о навiть частi змши навчальних
планiв, програм та ш дручнишв не забезпечать учням знань, належних вимогам часу. I тут, на думку В. Сухомлинського, все залежить вщ того, насшльки зможе вчитель пробудити в учш в штерес до читання, до самостш но
го пошуку шформацп. За цих умов бажано, щоб учш не лише поглиблювали знання з уже вивчених р озд ш в , але й читали додаткову лиературу з незнайомих !м тем, навiть якщ о вона м ктить незрозумiлу iнформацiю. Чим
б1льше в учнiв запитань, тим вищим буде штерес до знань на урощ , у процеа вивчення нового матерiалу.
Трудове виховання е важливим аспектом всебiчного розвитку о с о б и с т о т
у педагогiцi В. Сухомлинського. Шд трудовим вихованням педагог розумiв
не тiльки виховання звички до фiзично! працi, а насамперед, ставлення до
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пращ як до важливого елемента духовного ж иття людини. Метою трудово
го виховання, на думку В. Сухомлинського, маe бути утвердження у дити
ни ставлення до пращ не лише як життeвоï н еобх Г д н от, але i як сфери ду
ховного життя, коли у пращ виховуeться почуття п д н о т за створене. Питання про роль книжки i читання у ш дготовщ школярГв до трудово' дГяльн о т в спадщинГ педагога маe низку аспекив: висвГтлення багатого досвГду
роботи з художнГми творами трудово' тематики; пропагування творГв письменникгв, в яких головний герой - праця (А. Мусатова, П. Павленко, I. Лшстанова, Н. Дубова). Особливу увагу педагог придГляв книж щ , читанню в
морально-психолопчнш пГдготовцГ школярГв до працГ. «ВГд того, яке м кце
серед ш ш их книг займають книги про працю, за якими творами вихованщ
шзнають духовний свГт трудГвникГв, значною мГрою залежить формування
■хшх поглядГв на працю i ж и ^ в Г Гдеали», - стверджував педагог [3, с. 63].
У Павлиськш школГ колективнГ читання i обговорення кращих книжок,
присвячених пращ, ч и та ц ьк конференцГ', диспути оргашчно поeднувалися
з органiзацieю зустрГчей Гз героями працГ-односельчанами. Г. Веденська зазначаe, що трудове виховання засобами лГтератури вбачалось В. Сухомлинським не т1льки як усвГдомлення теми пращ в творах, навГть не як естетична
проблема, в якш виявляeться творча своeрiднiсть письменника, але, головним чином, як орieнтацiя учня на трудову дГяльнГсть [1]. Розкривши це питання в монографп «Проблеми виховання всебГчно розвинено' особистостГ»
(1976), В. Сухомлинський аналГзував роль книжки, читання, знань, особ
ливо гумаштарних, в етично-психологГчнГй пГдготовцГ школярГв до пращ.
Виховання духовно', психолопчно' г о т о в н о т до працГ вчений розглядав
передусГм як виховання особистостГ. В. Сухомлинський так визначав зм кт,
мету дитячого читання: «Потяг до пращ орача i сГяча, тваринника i тракто
риста, муляра i слюсаря, пекаря i кухаря залежить вГд того, як, з якою ме
тою майбутнш трудГвник читав книж ку в роки дитинства, отроцтва i
ю н о т , який смисл вш убачав у вивченнГ поезГ' та ш ш их культурних щ н
ностей людства» [7, с. 79]. Цей ш дхщ до проблем трудового виховання надзвичайно актуальний для виховно' роботи сучасно' школи.
Важливою складовою ц ш сн о го виховного процесу в педагопщ В. Сухом
линського виступаe ecmemu-чне вuxoвaння. Н айваж ливш е завдання естетичного виховання, на думку педагога, полягаe в тому, щоб «навчити дитину бачити в красГ навколишнього свГту, в красГ людських стосункГв духовне
благородство, доброту, сердечнГсть i на цГй основГ утверджувати прекрасне в
самГй собЬ> [7, с. 177].
У спадщинГ В. Сухомлинського книж щ належить провГдне мГсце в естетичному вихованнГ дитини. Педагог розкрив ïï невичерпнГ м о ж л и в о т
у естетичному вихованнГ, зокрема, вш стверджував, щ о у силу своeï органГчно' природи лГтература володie унГверсальними можливостями розвивати емоцшно-естетичну сферу особистостГ: «М огутня виховна сила художнього твору - в художньому сплавГ естетичних, етичних, полГтичних Гдей»
[4, с. 413]. ЗГ сприймання i пГзнання краси починаeться виховання естетич114

но! культури, виховання почутив. Захищаючи книжку, багатство духовно
го життя, В. Сухомлинський одночасно був i проти поверхневого, одностороннього ш дходу до естетичного виховання книж кою як пасивного задоволення естетичних потреб читача, слухача. Ефективнкть процесу естетично
го виховання педагог ставив у пряму залеж нсть вэд того, наскгльки глибоко розкрита керiвником читання природа прекрасного, наскгльки активно
бере участь думка юних читачiв в естетичному о св оен н свiту. Естетичне
сприйняття художнього твору В. Сухомлинський пов’ язував насамперед з
творчим характером читання. «Естетичне сприймання творiв лмератури,
музики, живопису теж вимагае активно! внутрш ньо! дiяльностi - оцш ки,
глибокого переживання тих якостей, якими надшений предмет сприйман
ня сам по собЬ> [7, с. 181].
Вщчути красу художнього слова, щоб вона схвилювала дитину, щоб !!
схвилював i опис природи, i зображення духовного св п у геро!в - в цьому бачив учений критерiй естетичного сприйняття. Дiяльний, творчий характер
читання, за В. Сухомлинським, припускае включення сфери особистого
етичного досвщу в процес естетичного сприйняття твору, активiзуе асощативнi зв’язки, будить емоцшну пам’ять, фантазiю. Достовiрно художне
сприйняття утверджуе естетичш та одночасно е т и ч н критерП, спонукае до
вищого ступеня естетично! дiяльностi - т в о р ч о т , створення прекрасного:
«Переживання насолоди вщ прекрасного - перша запорука шдивщуально!
творчостi у сферi мистецтва» [7, с. 181].
Зокрема, В. Сухомлинський був переконаний: «усе прекрасне, що кн уе в
навколишньому св ш , створене людиною для ш ш их людей, повинно доторкнутися до серця дитини i облагородити !!» , тому у ч н у ш колi педагога чи
тали i перечитували по три-чотири рази ви сок оху д ож н твори. Великого
значення педагог надавав читанню худож ш х творiв, в яких осш вуеться кра
са природи. Для читання цих творiв вибиралась обстановка, яка нагадувала
оп и са н худож ником картини природи. Педагог стверджував, щ о «слово допомагае глибше вщчути найтоншi вiдтiнки краси природи, а краса природи
шби закрiплюе в с в щ о м о т дiтей... емоцiйне забарвлення слова, доносить
до с в щ о м о т й серця його музику, аромат» [6, с. 373].
Отже, проаналiзувавши педагопчну спадщину В. Сухомлинського у конт е к т дослщжувано! проблеми, варто наголосити, що виховання книж кою
в практичнш р обоп педагога та всього педагогiчного колективу Павлисько!
середньо! школи було щлеспрямованим педагогiчним процесом. Учений-педагог вважав, що книжка мае стати для дитини не ил ьки джерелом знань,
але й мае прищеплювати !й моральш, естетичш почуття, здатнкть до сшвчуття, доброту, лю дянкть. Саме тому В. Сухомлинський розкрив невичерпш можливостi дитячого читання у ц ш сн ом у процесi формування особистоси , дав чимало цiнних рекомендацiй стосовно застосування рiзноманiтних засобiв впливу книжки на виховання школярiв, !хню поведiнку i вчинки. Вш запевняв: «Щ об пiдготувати людину духовно до самостшного ж ит
тя, треба ввести !! в свiт книж ки» [8, с. 200].
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