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видатного педагога-гуманіста, які висвітлюють його позицію щодо
важливості особистісних рис вчителя-вихователя.
Розглянуто обґрунтовані вимоги до професійної діяльності педагога,
обумовлені його інтелектуальним зростанням, постійним оновленням,
збагаченням та вдосконаленням знань, які є актуальними для формування
особисті сучасного вчителя-вихователя.
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Актуальність теми. Місія вчителя-вихователя в сучасному суспільстві
є незамінною, але модернізація освітньої системи зумовлює оновлення вимог
до вчителя, його компетентностей, якості педагогічної діяльності. У книзі
«Сто порад учителеві» В. Сухомлинський пише: «…щоб стати справжнім
вихователем, треба пройти школу сердечності – протягом тривалого часу
пізнавати серцем усе, чим живе, що думає, з чого радіє й чим засмучується
ваш вихованець. Це одна з найтонших речей у нашій педагогічній справі.
Якщо

ви

наполегливо

оволодіваєте

нею,

ви

будете

справжнім

майстром» [4, с. 11].
Саме від особистісних якостей, ціннісних орієнтацій, ідеалів сучасного
педагога залежить, яким буде наступне покоління нашої держави.
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В. О. Сухомлинського про якості вчителя-вихователя
Виклад основного

матеріалу. Модернізація освітньої системи

зумовлює оновлення вимог до вчителя-вихователя. Сучасний педагогічний
працівник має швидко реагувати на зміни в освітньому середовищі,
розробляти і запроваджувати інноваційні методики навчання та виховання,
впроваджувати у практику роботи останні досягнення науки, реалізовувати
національні традиції у вихованні дітей, що обумовлює підвищення вимог до
нього як особистості і професіонала. Безперервність змін, що відбуваються в
освітній галузі, на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу
особистості, а вже потім її удосконалення в професійній діяльності.
Потенційні можливості для розуміння вимог до особистості вчителявихователя і сучасного вирішення проблем виховання дітей дає педагогічна
спадщина

видатного

українського

педагога

Василя

Олександровича

Сухомлинського, адже його ідеї не втратили своєї актуальності й нині.
Значний внесок у вивчення наукового доробку В. О. Сухомлинського
зробили

вітчизняні

вчені

М. Я. Антонець,

І. А. Зязюн,

В. Г. Кузь,

О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська, В. Л. Федяєва та ін.
В. О. Сухомлинський

на високий щабель

ставив

професійні й

особистісні якості педагога. Він вважав, що «не страшна дидактична,
методична недосвідченість учителя, прогалини в знаннях також на перших
порах не страшні, якщо людина працьовита, охоплена жадобою знань» [2, с.
53].
Аналізуючи

теоретичну

спадщину

видатного

педагога,

можна

стверджувати, що він виділив ознаки педагога-професіонала, сформулював
умови його ефективної роботи (любов до дітей, професійно-педагогічна
спрямованість, теоретична підготовленість, загальна культура, усвідомлення
важливості самоосвіти й систематичність, логічна послідовність, науковість у
її здійсненні).

Василь Олександрович пред'являв дуже високі вимоги до особистості
педагога як керівника й організатора навчально-виховного процесу: «Ми
повинні бути для дітей прикладом багатства духовного життя; лише за цієї
умови ми маємо моральне право виховувати» [2, с. 22].
Високі особистісні якості вихователя, його знання і життєвий досвід
повинні стати для дітей незаперечним авторитетом. Під авторитетом Василь
Олександрович розумів не піднесення, відгородження від дітей ерудицією,
вимогами беззаперечного послуху, а доводив, що без постійного духовного
спілкування вчителя і дитини, без взаємного проникнення в світ думок,
почуттів, переживань один одного немислима емоційна культура як плоть
і кров культури педагогічної. «Найважливіше джерело виховання почуттів
педагога – це багатогранні емоційні відносини з дітьми в дружному
колективі, де вихователь не тільки наставник, а й друг, товариш» [там само,
с. 24].
Жоден процес навчання не буде мати максимального ефекту без
гарного, виразного мовлення та його багатого словникового запасу, вміння
доносити до учнів усю суть матеріалу. Культуру мови, або мовну культуру
В. О. Сухомлинський вважав життєвим корінням культури розумової, всього
розумового виховання, високої інтелектуальності: «Без поваги, без любові до
рідного слова не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної
культури». Тому мовленнєвою культурою, як складовою іміджу, вчитель
повинен оволодіти для сформованої педагогічної культури. Тому важливо
працювати над своїм мовленням, слідкували за кожним сказаним словом та
інтонацією, гучністю, з якою його промовляють, аж поки вони не досягнуть
тієї досконалості, яка буде ідеальною для передачі знань та суспільного
досвіду [3, c. 35].
Великого

значення

надавав

Василь

Олександрович

і

стилю

педагогічної діяльності. Педагог різко критикував авторитарний стиль, який
ставить вихователя та його думку вище дитячої та його особистого бачення
проблеми

і,

тим

самим,

призводить

до

влади

над

дітьми.

В. О. Сухомлинський писав: «Володарювання над дітьми – одне з найважчих
випробувань педагога, один з показників педагогічної культури... Цінувати
довіру, а значить, і беззахисність дитини – ця педагогічна мудрість має
збагатить всю нашу роботу» [5, с. 112].
В. О. Сухомлинський зазначав, що продуктивність професійного життя
педагога обумовлена інтелектуальним зростання, постійним збагаченням,
оновленням, поповненням, поглибленням та удосконаленням знань. До
важливх якостей учителя-вихователя належать: професійна майстерність,
різнобічні здібності, педагогічний такт і найважливіше – любов до дитини.
Перед учителем постійно виникає необхідність творчого пошуку
шляхів і засобів досягнення максимальної досконалості своєї діяльності. У
зв’язку з цим, В. О. Сухомлинський вважав, що педагогічна творчість
виникає тоді, коли у вихователя народжується бажання бачити свою справу
та її результати кращими, ніж вони є зараз. Він пов’язував творчість з
науковим передбаченням і вважав її елементом педагогічної культури: «Без
наукового передбачення, без уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які
зійдуть через десятиліття, виховання перетворилося б у примітивний нагляд,
вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у знахарство. Треба науково
передбачати – в цьому суть культури педагогічного процесу, і чим більше
тонкого, вдумливого передбачення, тим менше несподіваних нещасть» [1, с.
327].
На жаль, і сьогодні не втратило своєї актуальності твердження
В. О. Сухомлинського, що найбільш слабким місцем підготовки майбутнього
педагога є те, що йому дають знання основ наук, тобто знання предмета, який
він викладатиме, і майже не дають знань про те, як виховувати, як учити
школярів бути людьми.
Видатний педагог підкреслював, що якщо вихователь став другом
дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом до
чогось світлого, розумного, в серці дитини ніколи не з'явиться зло, а якщо і є
насторожені, недовірливі, а іноді й злі діти, то лише тому, що педагог не

пізнав їх, не знайшов підходу до них, не зумів стати їхнім товаришем.
Справжнє виховання потребує дружби з дитиною, духовної спільності з нею.
Висновок. Вивчення педагогічної спадщини Василя Олександровича
Сухомлинського переконує, що важливими якостями педагога-вихователя є
внутрішня потреба в творчій праці, прагнення до постійного поповнення
знань, бажання вдосконалення. Саме такий педагог зможе дати дитині знання
та виховати з неї людину.
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