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У центрі уваги Концепції «Нової школи» (2016) знаходяться потреби
учня. Нова українська школа буде працювати на засадах особистісноорієнтованої моделі освіти, тобто будуть максимально враховуватись права
дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип
дитиноцентризму. У Концепції зазначається: «Усе життя нової школи буде
організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії, підтримки
добрих ідей. Нова школа плекатиме українську ідентичність».[3, с.21]
Ідеї, що є сьогодні ключовими для Нової школи, пронизують праці
Василя Олександровича Сухомлинського, тому перепрочитання його творів
стає необхідним для педагогів сучасної школи.

Метою статті є розгляд ідей В. О. Сухомлинського про роботу з
«особливими дітьми» на сучасному етапі реалізації концепції Нової
української школи.
Одним з пріоритетних напрямків діяльності Нової української школи є
інклюзивна освіта. Це означає, що для учнів з особливими потребами буде
створено умови для навчання спільно з однолітками. Концепція інклюзивної
освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й
активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних
закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і
для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в цілому
[1].
В українському законодавстві термін «діти з особливими освітніми
потребами» використовується в рамках інклюзивної освіти й охоплює дітей з
порушеннями психофізичного розвитку та дітей з інвалідністю [2, с. 10].
В інклюзивних класах наголошується на розвитку сильних якостей і
талантів учнів, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. Взаємодія з
іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та
емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому
діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки
дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого
використання нових знань і вмінь [1].
Взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з
типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків,
завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до
людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими допомогти [2,
с. 12].
В дитячому колективі досить часто зустрічаються діти, які відстають у
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В. О. Сухомлинський добре усвідомлював причини, що призводять до
порушень поведінки. Для перевиховання вчитель повинен зблизитися з цими

дітьми, щоб запобігти «емоційному безкультур’ю у ставленні до людей, що
породжує егоїзм, який є коренем байдужості, антигромадських вчинків,
злочинів» [5, с. 93].
В. Сухомлинський розумів, що вчитель має величезний вплив на
формування особистості дитини. На його думку, вчитель повинен «…дати
дітям радість праці, радість успіхів у навчанні, пробудити в їхніх серцях
почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання» [7, с. 304].
В. Сухомлинський засуджував зневажливий тон по відношенню до
дитини,
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Вчитель
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підтримувати віру дитини в свої сили: «Пам’ятайте, дорогі друзі, що
найбільше зло, яке можна вчинити людині, – це допустити те, що в неї
утвердиться переконання у своїй нікчемності порівняно з іншими людьми. З
перших же кроків своєї педагогічної діяльності дбайте про те, щоб
вихованець ваш вірив у свої сили» [6, с. 326].
В. Сухомлинський закликав педагогів до обережності у застосуванні
покарань. Він пояснював, чому внаслідок покарання у дитини з’являється
жорстокість: «дитина не допускає серйозних поганих вчинків, а маленькі,
незначні «грішки» вона глибоко переживає, приймає близько до серця,
відчуває докори совісті – це найголовніше. Мистецтво виховання полягає в
тому, щоб запобігти серйозним проступкам…» [7, с. 603].
Вчитель повинен вивчати особистість дитини, проникнути в її
внутрішній світ, зрозуміти приховані причини поганих вчинків. Це допоможе
знайти індивідуальний підхід до дитини: «Так само, як лікар ретельно
досліджує організм хворого, шукає і знаходить джерела хвороби, щоб
розпочати лікування, так і педагог має вдумливо, уважно, терпляче
досліджувати, вивчати розумовий, емоційний, моральний розвиток дитини,
шукати і віднаходити причину, через яку вона стала «важкою», застосувати
такі заходи виховного впливу, які б врахували труднощі, особливості
індивідуального світу людини» [5, с. 275].

Василь Олександрович вважав, що слабке навчання та погана поведінка
мають свою причини, які часто криються в сім’ї, у неналежному сімейному
вихованні: «… негаразди в сім’ї дитини, особливо загострення стосунків між
батьками, негідна поведінка або окремі вчинки, якщо причина їх криється в
душевному надломі дитини, яка страждає від того, що в неї немає батька або
він нерідний; необачні, непродумані вчинки, що об’єктивно є протестом
дитини проти грубощів, сваволі або помилок батьків чи вихователя;
відставання дитини у навчанні в тому випадку, коли вона хоче, але не може
впоратися із завданням; вчинки, пояснення яких вимагає розповіді про
глибокі особисті стосунки дитини із своїм другом» [7, с. 93]. Мудрий педагог
застерігав батьків: «…якщо дитина виростає в обстановці безсердечності,
вона стає байдужою до добра і краси» [5, с. 92].
В. О. Сухомлинський пропонував перевиховувати дитину через її добрі
вчинки «Виховання гуманізму, людяності здійснюється через творення
людям добра» [4, с. 360]. Педагог надавав великого значення формуванню в
дитини духовності, що є «мірилом її людської цінності та суспільної
значущості» [7, с. 615].
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Сухомлинського декларуються принципи, на основі яких відбувається
перевиховання «особливих дітей»: мораль, духовність, загальнолюдські
цінності. Творча спадщина В. О. Сухомлинського доводить правомірність
різноманітних підходів до формування особистості учня з особливим
розвитком та поведінкою. Нині, у період становлення Нової української
школи, педагогічна діяльність Василя Олександровича Сухомлинського є
дороговказом у вирішенні цих важливих завдань.
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