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 Пріоритетними сферами розвитку у суспіль-
стві ХХІ століття є освіта і наука. Сучасне рефо-
рмування освітянської системи відбувається на 
засадах загальнолюдських цінностей, демокра-
тизації навчального процесу, сприяння розвитку 
і самореалізації громадян України, що формува-
тимуть таке навколишнє середовище, яке стане 
запорукою подальшого розвитку українського 
суспільства і нашої держави. А відтак, реформу-
вання педагогічної освіти без визначення особли-
востей професійної діяльності вчителя, розвитку 
його педагогічної культури, готовності до само-
вдосконалення, творчої самореалізації неможливе. 

 Сучасні вимоги до педагога висвітлені в 
законі “Про загальну середню освіту”: 
“Педагогічними працівниками повинна бути 
особа з високими моральними якостями, яка має 
відповідну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, здійснює педагогічну діяльність, 
забезпечує результативність та якість своєї ро-
боти, фізичний та психічний стан здоров’я якої 
дозволяє виконувати професійні обов’язки в 
навчальних закладах середньої освіти” [1, c. 42]. 

 Сьогодні актуальність цих питань зумовлюєть-
ся новою освітньою парадигмою – парадигмою 
“самореалізації особистості”, що висуває на пер-
ший план потребу в учителеві, який би міг взаємо-
діяти з дітьми на основі особистісного підходу, 
коли між учасниками навчально-виховного проце-
су встановлюються партнерські стосунки, коли 
створюються сприятливі умови для вільного їх 
самоутвердження. У книзі “Сто порад учителеві” 
В.О.Сухомлинський стверджував: ”Учительська 
професія – це людинознавство, постійне проник-
нення у складний духовний світ людини, яке ніко-
ли не припиняється” [2, c. 45- 451]. 
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 Аналіз історико-педагогічної та психолого-
педагогічної літератури показав, що в останні 
роки постійно зростає інтерес науковців до ви-
вчення історичних традицій роботи вчителя в 
контексті розвитку освіти минулого й сьогоден-
ня. Так, теоретичні засади професійно-
педагогічної підготовки вчителя висвітлено в 
роботах В.Бондар, О.Киричук, О.Мороза, 
Д.Ніколенко. Питання професійної майстерності 
вчителя досліджуються в працях Н.Дем’яненко, 
І.Зязюна, О.Пєхоти, О.Рудницької та інших вче-
них. Педагогічна культура, творча особистість 
вчителя в науковому доробку В.Сухомлинського 
виступали темою історико-педагогічних розві-
док (М.Антонець, В.Святовець, Л.Бондар та ін.). 

 Мета даного дослідження – довести, що пе-
дагогічна культура вчителя є одним з визначаль-
них факторів педагогічної системи В.О.Су-
хомлинського і визначити шляхи розвитку цієї 
цінної якості у майбутнього педагога. 

 В.О.Сухомлинський ґрунтовно розкрив по-
няття “педагогічна культура”, яка, на його дум-
ку, передусім проявляється в умінні орієнтува-
тися у складних питаннях науки і практики, в 
тому, щоб учитель вдумливо аналізував свою 
роботу, виявляв інтерес до теоретичного осмис-
лення свого досвіду, прагнув пояснити причин-
но-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і сво-
єю педагогічною культурою. Він також ствер-
джував, що педагогічна культура проявляється у 
постійній увазі до духовного світу вихованців. 
В.О.Сухомлинський бачив в учителеві “першого і 
головного світоча інтелектуального життя школя-
ра, бо він породжує у дитини потяг до знань, пова-
гу до науки, культури, виховання” [2, c. 49]. Педа-
гогічну культуру він розглядав як містке, багато-
гранне поняття, що охоплює різні сторони особис-
тісних проявів діяльності вчителя. Особливе місце 
в структурі складових педагогічної культури 
В.О.Сухомлинський відводив культурі педагогіч-
ного спілкування. Культура педагогічного спілку-
вання, на його думку, проявляється не тільки в 
тому, наскільки точно й неупереджено вчитель 
сприймає учнів, розуміє їхні почуття й індивідуа-
льні особливості, а й у способах і прийомах, які він 
використовує для організації педагогічної взаємо-
дії, здійснення виховного впливу на дитину [ 3]. 

 Важливе значення в педагогічному спілку-
ванні має комунікативна культура, або культура 
мовлення вчителя. Мова вчителя – показник 
його педагогічної культури, професійної майсте-
рності. Якщо вчитель не володіє словом, то він 
не може навчити любові не тільки до мови, до 
літератури, а й до географії, історії. В.О.Су-
хомлинський підкреслював: “Оволодіння куль-
турою слова – один з найважливіших показників 
загальної педагогічної культури вчителя. Ми 
мусимо докладно володіти інструментом мис-
лення” [4]. У Павлиський середній школі 

В.О.Сухомлинський проводив велику роботу з 
підвищення мовної культури вчителів та учнів. 
У статті “Слово про слово” він дає слушну пора-
ду педагогам: “...Якщо ви прагнете, щоб ваше 
виховання стало мистецтвом, відточуйте слово. 
Шукайте у невичерпній скарбниці нашої рідної 
мови перлини, які запалюють вогник у дитячих 
очах. Знаходьте найтонші відтінки на багатобар-
вній палітрі народної мудрості, говоріть дітям 
красиво про красу навколишнього світу” [4]. 

 У формуванні сучасного педагога велика 
роль належить історико-педагогічній підготовці. 
Вона сприяє орієнтації в закономірностях суспі-
льного і педагогічного процесів, розумінню всесві-
тньо-історико-педагогічного процесу, наявності 
знань з історії вітчизняної школи, передових педа-
гогічних поглядів, уміння працювати з першодже-
релами, рахуватися з фактами, аналізувати їх.  

 Освітнє, професійне й виховне значення 
університетського курсу “Історія української 
педагогіки” у підготовці майбутнього педагога 
щодо використання педагогічної спадщини 
В.О.Сухомлинського переоцінити важко. Знання 
його професійної діяльності розширює кругозір, 
допомагає по-справжньому збагнути головну суть 
і способи розв’язання сучасних проблем і вдало 
визначити майбутні педагогічні перспективи. 

 Для розв’язання основної проблеми – фор-
мування педагогічної культури майбутнього 
вчителя, стимулювання інтересу до вивчення 
педагогічної діяльності В.О.Сухомлинського – 
ми проаналізували багато першоджерел і науко-
во-педагогічної літератури і дійшли висновку, 
що його педагогічні ідеї повинні бути усвідом-
лені майбутніми вчителями не як абстрактні 
поняття, а як професійні якості для реалізації 
принципів демократизації і гуманізації шкільного 
життя. Виховання майбутнього вчителя в процесі 
вивчення педагогічної діяльності В.О.Сухом-
линського ми націлювали на формування у студен-
тів аналітичного, конструктивного і творчого мис-
лення, формування педагогічної культури. 

 Реалізацію завдань формування педагогічної 
культури при вивченні педагогічної спадщини 
вченого ми здійснювали такими шляхами: 

1) розкриття педагогічної культури вчителя 
в системі теоретико-методологічних по-
глядів В.О.Сухомлинського;  

2) визначення шляхів практичного форму-
вання педагогічної культури майбутнього 
вчителя. 

Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського 
характеризується цілісністю й усебічністю, ста-
новить цілісну, вивірену життям систему, що 
довела свою ефективність. Складові системи 
взаємодіють між собою, створюючи основу для 
досягнення виховного успіху. Вивчення педаго-
гічної спадщини В.О.Сухомлинського на занят-
тях з історії педагогіки ставить на меті: 
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– сформувати у студентів цілісну систему 
знань про педагогічну, наукову, творчу діяль-
ність видатного педагога; 

 – забезпечити оволодіння майбутніми педа-
гогами кращими здобутками В.О.Сухом-
линського, формувати їх педагогічну культуру 
на прикладах методологічних поглядів педагога-
новатора. 

Пошуки шляхів підвищення ефективності 
вивчення педагогічної діяльності В.О.Сухом-
линського дали змогу вийти нам на гнучкі тех-
нології навчання. Інтенсивна технологія навчан-
ня перш за все передбачає нові організаційні 
форми взаємодії викладача та студента, а також 
нову систему діагностики та контролю навчаль-
ного процесу. Їх характерною ознакою є перене-
сення центру уваги у навчанні на самостійну 
роботу студентів, на створення умов, які б сти-
мулювали систематичне, активне, самостійне 
оволодіння знаннями. 

Вивчаючи теоретичні положення педагогіч-
ної спадщини В.О.Сухомлинського, ми замінили 
лекцію інформативного характеру лекцією кон-
цептуально-аналітичною, проблемною. Основ-
ним методом читання лекції ми обрали диску-
сію. Дискусія – це теоретична форма розвитку 
знань, творчого мислення. Вона заснована на 
пошуках істини через суперечки, стикання різ-
них точок зору. 

Необхідними умовами дискусійного спілку-
вання є такі: правильна постановка і формулю-
вання головного питання (предмета дискусії), на-
явність чітких, ясних і точних думок про предмет 
дискусії, атмосфера доброзичливості, психологіч-
ного комфорту, рівноправність усіх учасників, 
чітке й ясне усвідомлення мети дискусії, взаємний 
інтерес до питання, яке обговорюється, достатній 
запас інформації з головного питання обговорення, 
підготовка дискусії, послідовний хід розвитку дис-
кусії, обмеження кількості учасників. 

Так, при проведенні лекції на тему 
“Славетний український педагог-гуманіст 
В.О.Сухомлинський” одне з дискусійних питань 
було “Формування педагогічної культури”. Для 
обговорення виносились такі проблемні питан-
ня: яким бачив В.О.Сухомлинський учителя? 
Що означає хороший учитель? Що В.О.Су-
хомлинський розумів під педагогічною культу-
рою? Яка ідея В.О.Сухомлинського випередила 
свій час? Чи сприяють погляди видатного педа-
гога відновленню національної школи України? 

Наступним кроком вивчення та узагальнення 
педагогічної діяльності видатного вченого є се-

мінарські заняття. На цих заняттях нам треба 
було вирішити такі завдання: визначити психо-
логічну і педагогічну теоретичну основу особис-
тісно орієнтованої технології В.О.Сухом-
линського; вказати базові й авторські елементи 
педагогічної технології В.О.Сухомлинського; 
здійснити практичну реалізацію формування 
педагогічної культури майбутнього педагога. 

На занятті студенти аналізують методи робо-
ти Павлиської школи, виконують творчі завдан-
ня, виділяють складові педагогічної культури 
вчителя, пишуть анотацію на праці В.О.Су-
хомлинського, висловлюють власні думки щодо 
готовності працювати в школі та ін. 

Цілком зрозуміло, що педагогічна культура 
майбутнього вчителя не формується лише на 2-3 
заняттях. Це тривалий процес, і відбувається він 
протягом навчання студента у вузі: це і створення 
атмосфери позитивного ставлення до студентів, 
забезпечення емоційного комфорту, наближення 
студентів до краси природи, мистецтва, людських 
взаємин, вчинків, створення умов для виявлення 
творчих здібностей кожного студента, духовне 
спілкування викладач – студент, студент – студент. 
Тому робота з формування педагогічної культури 
майбутнього вчителя не вичерпується лише ауди-
торною роботою. У позааудиторний час ми прово-
димо традиційні зустрічі за “круглим столом”, які 
організує кафедра освітніх технологій під керівни-
цтвом доктора педагогічних наук, професора 
О.М.Пєхоти. Усі ці зустрічі не схожі одна на одну, 
хоча й присвячені одній проблемі. Щорічно кафед-
ра організує конкурс творчих робіт з проблеми 
вивчення педагогічної творчості В.О.Сухом-
линського за певними номінаціями. Переможці 
конкурсу відвідують меморіальний музей 
В.О.Сухомлинського, де зустрічаються з директо-
ром музею, з ветеранами педагогічної праці, коле-
гами В.О.Сухомлинського. Студенти факультету 
іноземної філології перекладають казки, оповідан-
ня видатного педагога. Під час педагогічної прак-
тики студенти зустрічаються з учителями, які тво-
рчо використовують досвід славетного українсько-
го педагога, проводять виховні години, присвячені 
В.О.Сухомлинському, батьківські збори з питань 
сімейної педагогіки В.О.Сухомлинського. 

Вивчення педагогічної спадщини В.О.Су-
хомлинського створює широкі можливості для 
професійного становлення майбутнього педаго-
га, формування його професійної культури. А 
це, на нашу думку, сприятиме більш ефективно-
му формуванню педагогічних кадрів нової гене-
рації, педагога нового мислення. 
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