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особливості періоду дитинства, пе-
дагогічні критерії розвитку дитини. 
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нантні завдання української школи 
різних рівнів. Значну увагу приділе-
но гуманістичній сутності ідей В. Су-
хомлинського щодо педагогічної 
взаємодії педагога та дитини. За-
значено, що провідне місце у педа-
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та самовдосконалення.
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operation in the country of childhood. 
Here both the general principles of the 
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the general features of the childhood 
period, teaching child development 
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Вступ.1

Сучасний стан розвитку України, процеси рефор-
мування суспільства потребують переосмислення 
підходів до загальнолюдських цінностей в освіті й ви-
хованні. У низці найважливіших документів, що ство-
рюють законодавчу базу України та окреслюють голо-
вні зміни в системі національної освіти, передбачено 
забезпечення умов для розквіту кожної особистості з 
урахуванням самоцінності дитинства. 

У цьому контексті останнім часом педагогіч-
на наука все частіше звертається до прогресивно-
накопиченого досвіду гуманістично-орієнтованої 
взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, де 
педагог та учні виступають як рівноправні партнери. 
Тому закономірним є те, що в період відновлення в 
педагогіці пріоритету загальнолюдських цінностей 
центральною фігурою системи освіти вважається 
В. Сухомлинський – педагог і мислитель, який стояв 
біля витоків руху педагогів-новаторів. Його пік життє-
діяльності припав на 50 – 60 рр. ХХ століття, що ста-
ли для Радянського Союзу періодом повернення після 
пережитої війни до мирного життя, а у сфері педагогі-
ки – періодом відновлення педагогічних устремлінь.

Проведений науковий пошук свідчить про те, що 
специфіка дитинства мало вивчена, не існує науки про 
дитину та дитинство як самостійної галузі знань (А. Бо-
гуш, В. Кремень, В. Пікельна, Е. Рибінський, О. Савчен-
ко, В. Шадріков). Разом з тим, загальновизнаним є те, 
що функціонування системи освітньо-виховного про-
цесу може бути якісним тільки за умови педагогічно 
обґрунтованої взаємодії всіх суб’єктів освітньої діяль-
ності, що виступає фактором ефективності вирішення 
проблем, творчого використання отриманих знань у 
життєвому досвіді відповідно до завдань сучасності.

В історії педагогічної думки до питань сутності 
дитини, дитинства та сенсу періоду дитинства у на-
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вчанні та вихованні людини у різні часи звертались 
Арістотель, Демокріт, А. Дістервег, Я. Коменський, 
Я. Корчак, А. Макаренко, Й. Песталоцці, Ж. Руссо, 
Г. Сковорода, Л. Толстой, К. Ушинський, І. Франко, 
П. Юркевич та інші, прогресивні погляди яких мали 
значний вплив на формування концепції дитинства 
видатного педагога-гуманіста В. Сухомлинського.

Друга половина ХХ століття визначається як осо-
бливий період у розвитку ідеї педагогічної взаємодії 
педагога та того, хто навчається, на якому становлен-
ня і розвиток гуманістичного напряму зумовили доко-
рінну зміну самого її змісту. Гуманізація педагогічної 
взаємодії дозволяє підвищувати рівень ефективності 
навчально-виховного процесу, розкривати потенці-
альні можливості кожного до самовдосконалення, а 
також забезпечувати сприятливий мікроклімат, що ха-
рактеризується відкритістю, довірою та підтримкою. 

У цьому контексті останнім часом педагогічна на-
ука все частіше звертається до прогресивно накопи-
ченого досвіду гуманістично-орієнтованого навчання, 
спрямованого на усвідомлювання особистісно зна-
чущих цілей, де суб’єкти пізнавальної діяльності ви-
ступають як рівноправні партнери. На необхідність 
розв’язання різноманітних проблем, пов’язаних із 
розвитком ідеї педагогічної взаємодії, вказують сучас-
ні українські вчені Л. Велітченко, О. Глузман, О. Дру-
ганова, С. Золотухіна, М. Євтух, М. Коць, В. Курило, 
В. Лозова, О. Матвієнко, О. Микитюк, В. Майбородо-
ва, Н. Побірченко, Н. Пузирькова, О. Рацул, О. Руд-
ницька, А. Троцко та інші. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є розкриття гуманістичної 

сутності ідей В. Сухомлинського щодо педагогічної 
взаємодії вчителя та дитини. 

Результати дослідження.
Василь Олександрович Сухомлинський (1918-

1970) був переконаний, що перш за все слід зміцню-
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вати в людині все найкраще, а недоліки зникнуть самі 
по собі. Великий український педагог слушно заува-
жував, що дитинство – це не підготовка до майбутньо-
го життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне 
життя. Від того, яким воно було, хто супроводжував 
дитину в дитячі роки, що увібрали її розум і серце з 
навколишнього світу, залежать якості її як особистос-
ті. Оскільки кожну людську рису природа закладає, а 
не відшліфовувати їх належить батькам, педагогам та 
суспільству.

З метою визначення «термінологічного поля» до-
сліджуваного явища звернімось, насамперед, до тлу-
мачного словника української мови лексичне значен-
ня слова «дитинство» розкривається як «дитячі роки 
– життєвий відрізок між народженням і підлітковим 
віком, який закінчується станом статевого дозріван-
ня» [10, с. 113]. Така дефініція дає досить узагальне-
не уявлення про значення цього слова, що пов’язане 
більш з суто біологічними особливостями  та виво-
диться із значення лексичної одиниці «дитина». В ін-
шому сучасному психологічному словнику знаходимо 
інтерпретацію цього поняття як «етап розвитку, що 
передує дорослості» [3, с. 57]. Дитинство людини – 
це культурний феномен, що має соціально-історичні 
коріння та історію розвитку. Дитинство – період під-
готовки людини до дорослого життя. 

Крім того, Д. Ельконін слушно відзначав таку 
особливість розвитку – чим складнішим та більш 
організованим є істота, тим більш довгим є період її 
дитинства [11]. Таке визначення пояснює твердження 
про те, що особистість є багаторівневою системою, 
яка поетапно формується впродовж усього життя. 
Кожен вік є якісно особливим етапом і характеризу-
ється багатьма змінами, особливості якого залежать 
від умов життя, стосунків з людьми, рівня розвитку 
психологічної структури особистості, знань і мис-
лення, сукупності певних фізіологічних ознак. Так, 
за твердженням психологів протягом довгого пері-
оду дитинства людина оволодіває необхідними для 
життя формами поведінки, досвідом, досягає висо-
кого рівня розвитку порівняно з іншими істотами, у 
яких період дитинства короткий або відсутній. Адже 
людина відрізняється від інших істот наявністю за-
собів накопичення і передавання колективного досві-
ду виду, до якого вона належить. Цей досвід людина 
набуває у процесі соціалізації, виховання. Дитинята 
тварин більшість форм поведінки успадковують, а їх 
індивідуальний досвід обмежений. А кожне наступне 
покоління змушене починати з того, чим закінчило 
попереднє. 

Отже, природним є те, що запропоновані В. Су-
хомлинським положення про дитинство базувалися 
на наукових наробках відомих психологів (Л. Вигот-
ський, П. Зінченко, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Ж. Піаже, 
С. Рубінштейн), фізіологів (І. Павлов, І. Сеченов).

У житті людини в науці виокремлюють дошкіль-
ний, шкільний вікові періоди і період соціальної зрі-
лості – дорослість. Кожен із них складається з відпо-
відних вікових етапів, які характеризуються певними 

особливостями. Так, протягом перших шести-семи 
років життя дитина розвивається надзвичайно стрім-
ко, наслідком чого є грандіозні зміни у її фізичному 
і психічному розвитку: дитина з безпорадної істоти 
перетворюється на свідому людину, набуває певних 
якостей, які в подальшому житті лише розвиваються і 
вдосконалюються. 

Критеріями розвитку дитини є анатомічні, фізіоло-
гічні, психологічні, показники стану організму. Якщо 
до анатомічних належать розвиток кісткової, м’язової, 
серцево-судинної та статевої систем, фізіологічних – 
показники діяльності органів дихання, кровообігу, 
залоз внутрішньої секреції, нервової системи, пси-
хологічних – особливості сприйняття, пам’яті, уяви, 
мислення, мовлення, темпераменту, характеру, то 
педагогічні критерії визначають можливості розумо-
вого, морального, трудового, естетичного, фізичного 
виховання дитини, що пов’язане з питаннями взаємо-
відносин особистості та суспільства, забезпечення 
злагоди та наступності генерацій. 

У психолого-педагогічній літературі саме взаємо-
дія рефлектує головний спосіб духовно-практичної 
діяльності, умови сприйняття та взаємопорозуміння 
людей, де акцент робиться на особистості в систе-
мі соціальних відносин (Г. Андреєва, О. Бодальов, 
А. Мудрик, Л. Новікова, А. Петровський, В. Семенов, 
Т. Шибутані та інші). Здійснений у роботі аналіз дже-
рельної бази (А. Зимня, Є. Коротаєва, В. Ляудис та 
інші) дозволив зробити висновок, що вчені в др. пол. 
ХХ ст. розглядали педагогічну взаємодію як багато-
вимірне явище, що потребує міждисциплінарного 
аналізу і передбачає цілеспрямований взаємообмін й 
взаємозбагачення сенсами навчальної діяльності, до-
свідом, емоціями та настановами, що відбувається у 
вигляді діяльності або комунікації, опосередкованих 
міжособистісними відносинами. Так, у психології 
«взаємодія» розглядається в руслі теорії міжособис-
тісних відносин (В. Зінченко, А. Добрович, Я. Ко-
ломинський, Х. Лійметс, Б. Мастеров, Н. Новікова, 
О. Петровський та інші), тобто з точки зору сприйняття 
особистістю навколишнього середовища, його впливу 
на неї, через механізми індивідуального розвитку, ем-
патії, толерантності, рефлексії тощо.  Автори (Г. Ан-
дреєва, М. Правдін, М. Каган та інші) наголошують на 
тому, що в процесі взаємодії її учасники діють за двома 
напрямами: трансформують і водночас сприймають 
певну інформацію, впливаючи один на одного, у ході 
чого залежно від накопиченого досвіду та свого, суто 
індивідуального асоціативного сприйняття виникають 
інтерпретаційні варіанти тексту (вербального та невер-
бального за характером), що й спричиняє ускладнення 
їх взаємодії. Отже, як основні структурні компонен-
ти педагогічної взаємодії можна виділити діяльність, 
спілкування та міжособистісні відносини [1]. 

Цікавою є концепція французького медіавіста та 
історика Філіппа Аріеса (1914 – 1984), який у своєму 
дослідженні описав життя дітей в ранньому середньо-
віччі [12]. На думку вченого, не було значного поділу 
між дорослими та дітьми. В ті часи діти одягалися як 
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дорослі та виконували ту саму ж роботу, яку викону-
вали їхні батьки. Батьки доглядали за дітьми і допома-
гали їм до того віку, поки діти ще не вміли самостійно 
ходити, але після того, як діти вже могли самостійно 
«пересуватися», вони вже вважалися «дорослими». 
Не існувало ані просторового, ані соціального від-
межування між дорослими і дітьми. За твердженням 
французького дослідника Філіппа Арієса, до кінця се-
редньовіччя не існувало поняття «Дитинство», в зна-
ченні життєвого відрізку. Дослідник наголошує, що 
сутність дитинства пов’язана не з біологічним станом 
незрілості, а з певним соціальним статусом, сукупніс-
тю певних форм і видів діяльності, а тому з розвитком 
суспільства змінювалося і ставлення до дітей.

В. Сухомлинським було написано більше як 5 000 
праць, загальною рисою яких стала концепція повер-
нення до традицій української педагогіки, заснованої 
на любові, взаємоповазі, на повазі до вільної особис-
тості, її індивідуальних особливостей і внутрішньо-
го світу. В. Сухомлинський, який на «уроках життя 
слова» за головне при організації педагогічної вза-
ємодії вважав розкриття «живинки» у кожній дити-
ні, створення ситуації спілкування, що сприяла роз-
квіту їх творчості. Так, В. Сухомлинський зазначав, 
що навчання – це не механічна передача знань. Це 
найскладніші людські взаємовідносини [6, с. 61]. Зо-
крема, В. Сухомлинський вважав, що «уміння уник-
нути конфлікту – це одна зі складових педагогічної 
мудрості вчителя». 

Одним із основних положень у системі поглядів 
В. Сухомлинського на сутність навчально-виховного 
процесу є положення про неповторність кожної ди-
тини. Так, В. Сухомлинський у праці «Духовний світ 
школяра» слушно зазначав необхідність викладачу на 
практиці своєї виховної роботи виходити «… з того, 
що людина неповторна ...» [8, c. 284]. У роботі «Роз-
мова з молодим директором» педагог підкреслював, 
що «людська індивідуальність дитини неповторна ...» 
[6, с. 449]. Примітно, що цій темі була присвячена і 
окрема стаття «Людина неповторна», надрукована у 
часопису «Народное образованиe» в 1961 р. [9, с. 80- 
96]. В цьому пані доречною стає теза Г. Гейне, на яку 
посилається В.О.Сухомлинський у праці «Серце від-
даю дітям»: «Кожна людина – це сніг, який з нею на-
роджується і з нею вмирає. Під кожною могильною 
плитою лежить всесвітня історія» [4, с. 97]. Положен-
ня про неповторність кожної дитини стає головним 
стрижнем, на якому настромлені всі провідні поло-
ження гуманістично орієнтованої навчально-виховної 
системи В. Сухомлинського. Саме таке розуміння уні-
кальності кожної людини набуває важливе значення з 
точки зору розвитку концепції особистісно орієнто-
ваного підходу, оскільки саме з нього випливає поло-
ження про дитину як найвищу цінність і, відповідно, 
головного суб'єкта навчально-виховного процесу. Це 
дає змогу сформулювати перший, фундаментальний 
принцип особистісно орієнтованого підходу до на-

вчання й виховання – принцип неповторності кожної 
дитини. 

У цьому контексті стає зрозумілим, що саме діяль-
ність В. Сухомлинського стала яскравим відродженням 
гуманістичного характеру педагогічної взаємодії в про-
цесі розвитку зазначеної ідеї, провідне місце в концеп-
ції якого посідали принципи гуманізації, соціалізації, 
народності, природовідповідності та самовдоскона-
лення. Аналіз спадщини видатного педагога-гуманіста 
В. Сухомлинського [4-9] свідчить про наявність в 
основі його педагогічної системи багатьох аспектів 
педагогічної взаємодії, а саме: розуміння сутності пе-
дагогічної взаємодії у нерозривній єдності навчання 
та виховання; створенні умов для багатосторонньої 
взаємодії педагога і тих, хто навчається; формування 
єдиної системи потреб учасників педагогічної взаємо-
дії, що зумовлена, на думку видатного українського 
педагога-гуманіста, проблемою свободи особистості 
як її здатності до активної діяльності відповідно до її 
бажань та волевиявлення; розуміння викладацького 
та учнівського колективів як синтезованого суб’єкта 
навчально-виховного процесу. 

Погляди сучасних вчених, педагогів-практиків на 
сутність педагогічної взаємодії учасників навчаль-
ного процесу ґрунтуються саме на такому розумінні 
відносин між педагогом і тим, хто навчається, де  вчи-
тель і учень є рівноправними учасниками навчально-
виховного процесу, а не авторитарним керівником і 
пасивним та слухняним його підлеглим [2, с. 2-6]. 

У нинішніх умовах, коли в Україні взято за взі-
рець європейську освітню модель, де чільне місце 
відводиться поважному ставленню до людської осо-
бистості студента, особливої значущості набуває теза 
В. Сухомлинського, що повага до людської гідності 
стає «найважливішим педагогічним інструментом, 
оскільки дає змогу зберегти всі гарні людські якості, 
що були закладені у дитини від народження – доброту, 
людяність, невгамовність, і не дає змоги розвинутися 
поганим властивостям – безвольній і мовчазній покір-
ності, безсердечності, жорстокості».

Висновки. 
Педагогічна концепція В. Сухомлинського покла-

ла початок новій філософії освіти, що спирається на 
гуманістичну сутність ідеї педагогічної взаємодії, вза-
ємин у системах «учитель (дорослий) – учень (дити-
на)», накреслила домінантні завдання дошкільної й 
шкільної підсистем – навчити дитину мислити, твор-
чо використовувати здобуті знання, навчити її жити, 
створити сприятливі умови для її самореалізації. Ви-
рішення глобальних проблем освіти ХХІ тисячоліття 
педагоги багатьох країн пов'язують, зокрема, саме з 
його гуманістичною педагогікою. Прагнення обумо-
вити цілісність і значущість дитинства були головним 
творчим рушієм наукової та педагогічної діяльності 
вченого. Творча спадщина В. Сухомлинського, його 
гуманістичні положення знайшли відгук як у сучас-
ників, так і педагогів наступних поколінь. 
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