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философию эволюции сознания человечества земли, учение 

духовного возрождения и социального преобразования, что 

невозможно без совершенствования сознания человека. 

Подчеркнуто, что эволюция всего мироздания и всего 

человечества подвержена воздействию человеческих устрем-

лений, а эволюция каждого человека определяется его 

устремлением к добру и злу, духовным развитием. Над 

повышением духовности должны работать образование, наука и 

сам человек, которому надо приложить усилия, чтобы достичь 

истинного понимания мира и себя. 

 

Ключевые слова: мировоззрение, философия, духовное 

развитие, самосовершенствование. 
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ГУМАННА ПЕДАГОГІКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИХОВАННІ 

ДУХОВНО ДОВЕРШЕНОЇ, ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, в часи панування 

авторитарних підходів в освіті, виникає потреба в педагогіці, котра 

б шанувала особистість, виховуючи в ній кращі риси її характеру. 

Такою педагогікою виступає гуманна педагогіка, котра не 
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придушує особистість, а навпаки, створює всі умови для її 

самовираження та самоствердження. На жаль, сучасна українська 

педагогіка, яка і досі попри всі свої здобутки, продовжує 

сповідувати авторитарний стиль навчання й виховання, залишає 

поза увагою неповторний, самобутній світ особистості. Даний 

підхід освіти до особистості є недемократичним і антигуманним, 

а отже таким, що не сприяє вихованню духовно довершеної, 

творчої особистості.  

Зв’язок проблеми з теоретичними та практичним 

завданнями. Побудова демократичного, гуманного суспільства 

передусім залежить від учителя, який має плекати в душах своїх 

вихованців насамперед такі духовні риси особистості як добро та 

краса. Наявність цих рис в людині є ознакою її духовної 

довершеності.  

Аналіз публікацій. Серед сучасних публікацій, які 

здебільшого припадають на 60-80-ті роки ХХ століття варто 

відзначити, зокрема, праці Василя Олександровича 

Сухомлинського з його всесвітньо відомою книгою «Серце віддаю 

дітям», в якій педагог виклав свій 30-ти літній досвід роботи з 

дітьми. Характерною рисою цієї книги є те, що вона повністю 

побудована на живих прикладах роботи вчителя зі своїми 

вихованцями. Вражає те, з якою любов’ю Василь Олександрович 

розповідає про кожного свого учня чи ученицю, їхні здібності й 

таланти, успіхи та невдачі. Педагог не поділяє дітей на 
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«відмінників» і «двієчників», як це заведено серед більшості 

вчителів, які бачать в своїх підопічних передусім цифри. Основним 

навчальним методом в «Школі радості» Василя Сухомлинського 

виступає творчість. Саме в ній, на думку педагога, розкривається 

повною мірою духовний світ особистості. Гуманній педагогіці 

присвячені також праці Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, 

М. Поташника, В. Кан-Каліка ну і звісно І. Зязюна. Всі вони 

відзначають, що гуманний підхід до особистості має бути 

визначальним та основоположним в навчально-виховній 

діяльності педагога. 

Мета статті полягає у висвітленні ролі гуманної педа- 

гогіки у вихованні духовно довершеної, творчої особистості. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне падіння духовної 

культури особистості зумовлено низьким рівнем гуманізму в 

нашому суспільстві. Основну вину за такий стан речей несе школа, 

навчання в якій і досі носить авторитарний характер. І це 

незважаючи на те, що ми маємо таких визначний педагогів-

гуманістів як Гр. Сковорода, К. Ушинський, М. Пирогов, С. Русова, 

Гр. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський, В. Шаталов, 

І. Зязюн. Складається враження, що більшість учителів і викладачів 

не знайомі з педагогічною спадщиною Марка Фабія Квінтіліана, 

Яна Амоса Коменського, Жана-Жака Руссо, Йоганна-Генріха 

Песталоцці, Фрідріха Фребеля, Адольфа Дістервеґа, Дж. Дьюї, 

Ст. Холла та інших видатних педагогів-гуманістів. Адже чим 
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можна пояснити той факт, що переважна більшість наших освітян 

не володіють гуманними формами та методами навчання й 

виховання особистості. Достатньо прийти на будь-який урок, 

лекцію або практичне заняття і стане зрозумілим, що навчання та 

професійна підготовка носять здебільшого авторитарний характер. 

Прикриваючись навчальним планом, який, як правило, є відірваним 

від духовного світу особистості, адже складений чиновниками, 

далекими від живої особистості учня та студента, більшість 

учителів і викладачів займаються по-суті муштрою учнів і 

студентів, змушуючи їх зубрити незрозумілий їм навчальний 

матеріал. Основним стимулом тут виступає оцінка, а не любов до 

знань. Тому такий учень або студент не стане по-справжньому 

духовно довершеною, творчою особистістю. 

По-іншому підходить до процесу отримання знань гуманна  

педагогіка. 

Ставить в центр навчально-виховного процесу не 

навчальний план, а живу, неповторну особистість, вважаючи її 

найвищою цінністю. «Гуманістична позиція педагога, – за словами 

визначного грузинського педагога і психолога Шалви 

Олександровича Амонашвілі, чий 90-річний ювілей ми відзначаємо 

цього року, – має полягати в тому, щоб прийняти дитину такою, 

якою вона є, з тим досвідом, котрий в неї вже є, водночас 

включивши в зміст свого спілкування та відносин з нею її життя в 

усіх її проявах, ставши його співучасником» [1, с. 73].  
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Гуманна педагогіка в своїй основі є індивідуально-

орієнтованою. Тобто навчання відбувається передусім з позиції 

учня, його життєвого досвіду. Саме особистий досвід дитини є 

природним підґрунтям її навчання. Без такого ґрунту знання не 

зможе вкорінитися в душі учня. Саме тому так важливо вивчати 

особистий досвід учня, його внутрішній світ. «Діючи з такої 

позиції, педагог має можливість пізнати дітей, побачити світ їхніми 

очима, розібратися в їхніх прагненнях...» [1, с. 73]. 

Навчання з позиції учня дає змогу дитині виражати власний 

світ думок, почуттів і фантазій. Завдяки такому навчанню, учень 

стає більш відповідальним та вимогливим до себе. На думку Шалви 

Амонашвілі, – «навчання стане сенсом життя для школяра, якщо 

воно керується з його ж позиції, включаючи його внутрішню 

готовність до розвитку, самостійності, самоствердження» [1, с. 34]. 

На жаль, наша система освіти не передбачає навчання з 

позиції учня, позбавляючи дитину її законного права на 

самовираження та самоствердження. Така педагогіка не є 

гуманною, адже вона ігнорує учня та його сферу зацікавлень. Саме 

цим пояснюється така велика кількість «двієчників» в наших 

школах. Натомість, коли б педагог володів відповідними творчими 

уміннями та навичками роботи з учнями, він зміг би побудувати 

належний підхід до кожного учня, зокрема «двієчника», в якому, на 

думку відомого російського педагога та філософа 

М. О. Добролюбова, – «заховуються такі духовні сили, котрі далеко 
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перевершують здібності так званих талановитих, спритних учнів; в 

них завжди можна знайти моральну стійкість і точність, а це 

настільки є важливим, що має викликати  в нас особливу 

турботливість про них» [2, с. 255]. 

Видатний український педагог і письменник Василь 

Сухомлинський вкладав в поняття школи дійсно гуманний сенс, 

зауважуючи, що справжня школа – це «багатогранне духовне життя 

дитячого колективу, де вихователь та вихованець об'єднанні 

безліччю інтересів і захоплень» [3, с. 10]. 

Педагог вбачав проблему авторитарності освіти в тому, що 

вчитель сприймає школу лише як місце набуття знань і вмінь, 

натомість не виявляючи інтересу до особистості дитини, її 

захоплень і мрій. Такий вчитель, який не знає душі дитини, на 

думку Сухомлинського, не може бути вихователем. «Для такої 

людини за сімома печатями сховані думки, почуття та прагнення 

дітей» [3, с.10].  

Василь Олександрович з болем у серці говорить про тих 

вчителів, які обмежуючись лише знанням свого предмету, 

перетворюють навчальний процес на арену бойових дій, 

відгороджуючись від учнів кам’яною стіною, з-за якої вони ведуть 

«наступ» на свого «противника» – учнів. «Головною причиною 

потворних, неприпустимих відносин між наставником і 

вихованцем, – на думку Сухомлинського, – це взаємне недовір’я і 

підозрілість: іноді вчитель не відчуває потаємних порухів дитячої 
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душі, не переживає дитячих радощів та прикрощів, не прагне 

подумки поставити себе на місце дитини» [3, с. 10]. 

Висновки. Виходячи з вищесказаного, українська педагогіка 

має нарешті позбутися авторитарності, взявши на озброєння 

навчально-виховні методи гуманної педагогіки, що дасть змогу 

виховувати особистість в атмосфері поваги та довір'я до неї. Такий 

підхід сприятиме вихованню дійсно духовно довершених, творчих 

особистостей. 
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Виховання духовно довершеної, творчої особистості 

потребує перебудови нашої освіти на засадах поваги до людини, її  
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особливостей та можливостей. Учень і студент мають нарешті 

отримати право на власну думку, почуття та фантазію. Відповідно 

навчання повинне відбуватися з позиції учня й студента. Завдання 

ж педагога полягає в тому, щоб створювати на заняттях радісну 

атмосферу творчого пошуку.  

 

Ключові слова: гуманна педагогіка, духовно довершена, 

творча особистість, авторитарність, самостійність, 

самовираження, самоствердження. 
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ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА И ЕЁ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ 

ДУХОВНО СОВЕРШЕННОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Воспитание духовно совершенной, творческой личности 

нуждается в перестройке украинского образования на принципах 

уважения к человеку, его особенностей и возможностей. Ученик и 

студент должны наконец, получить право выражать собственную 

мысль, чувство и фантазию. Соответственно обучение обязано 

происходить с позиции ученика и студента. Задание педагога 

состоит в том, чтоб создавать на занятиях радостную атмосферу 

творческого поиска. 

 

Ключевые слова: гуманная педагогика, духовно совершенная, 
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 творческая личность, авторитарность, самостоятельность, 

самовыражение, самоутверждение.  

 

Cheremsky M. P. 

 

HUMANE PEDAGOGY AND HER ROLE IN EDUCATION 

SPIRITUAL PERFECT AND CREATIVE PERSONALITY 

 

The education spiritual perfect and creative personality is 

needing in rebuilding of Ukrainian education on principles of respect to 

person and his peculiarities and possibilities. The pupil and student 

obliged at last to receive right of express own thoughts, feelings and 

fantasy. Education must to happen from position of pupil and student. 

The job of teacher consist in creation of joyful atmosphere of creative 

search on studies. 

 

Key words: humane pedagogy, spiritual perfect, creative 

personality, authoritarian, independent, Self-expression, Self-

strengthening. 

 

 

 

 

 


