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трепета. Это самоисследование посредством любой художественной формы, 

которая приходит из эмоциональных глубин. Это не сводимо и к созданию 

приятной картины. В данном контексте интересна позиция Ф. Ницше. Для 

него здоровье означало не свободу от болезни, а способность человека с ней 

справиться. Именно эта способность актуализируется в процессе творчества. 

Текст используется в целях высвобождения, облегчения. Бессознательное, 

скрываемое внутренней цензурой, не только проявляется, но и осознается. 

Таким образом осуществляется экзистенциальный праксис – праксис 

человеческой жизни, конкретизирующийся в многообразии жанров 

философского дискурса (это и афоризмотерапия, логотерапия, сказкотерапия, 

исповедь, дневники, эссеистика, ведение блогов). Любой из этих жанров 

может выступать как самотерапия, так и в контексте традиций 

экзистенциального наставничества - «стимул», «пинок», «точка отсчета», 

«точка сборки» - опыта, в котором люди находят экзистенциальные 

основания для возобновления ощущения полноты жизни.  

 

САДІВНИК, ЯКИЙ ПРОМОВЧАВ. 

(Як студенти читали твори В.Сухомлинського). 

Г.В.Корж, м.Харків 

Вплив вітчизняної педагогічної традиції на сучасну освіту, професійну 

компетентність, життєтворчість педагога значно посилюється у час 

прискорення соціокультурних процесів, спрямованих на педагогізацію 

суспільного життя. Повернення із забуття ідей і творчості великих 

українських педагогів є одним із потужних ресурсів розширення 

світоглядних горизонтів як гуманітарного знання, культури, так й окремих 

особистостей. 

Обговорювання на семінарському занятті зі студентами факультету 

іноземної філології Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г.С. Сковороди спадщини Василя Сухомлинського, несподівано відкрило 

світ чарівних казок для дітей і дорослих видатного українського педагога, 
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філософа, письменника. Поетика казок Василя Олександровича вражала 

своєю простотою, узгодженістю й досконалістю. Недаремно казки 

Сухомлинського є предметом тлумачення в школі, а турботливі батьки 

купують своїм допитливим маленьким  дітям-дошкільнятам  недешеві 

книжки українського філософа і письменника. 

На семінарському занятті майбутні педагоги не примушено читали 

казки, обговорювали актуальні для сьогодення гуманістичні та моральні 

смисли. Одна дівчина згадала слова англійського письменника, 

християнського філософа Клайва Стейпла  Льюїса:  «Одного разу ти станеш 

настільки дорослим, що знову почнеш читати казки». Дійсно, сучасні 

відкриття філософських підтекстів у творах В. Сухомлинського,  тлумачення 

тих латентних смислів, які є складними для миттєвого, безпосереднього 

розуміння потребували від студентів історичних, культурних знань, 

особливої налаштованості свідомості, навичок герменевтичного аналізу 

тексту. Я пояснила студентам, що тотальний контроль радянської держави  

над освітою та педагогічною пресою змушував Василя Олександровича з 

метою уникнення цензурних заборон, у творах, написаних в стилі 

«літератури для дітей», вдатися  до «езопової»  мови, іносказання. Далі 

студенти-педагоги обговорили ситуативний контекст казок 

В.Сухомлинського, зокрема ті структурні та духовні обмеження 

тоталітарного суспільства, в яких довелось жити, працювати, писати, творити 

українському педагогу. Згадали погляди німецького філософа Карла Ясперса, 

який в праці «Смисл та призначення історії» вказав на феномен типізації 

людини при комунізмі та фашизмі засобами освіті [4, с. 356]. Студенти 

прийшли до висновку, що Василь Сухомлинський як представник 

української інтелігенції 1960-х років ХХ століття тонко розумів українську 

культуру, природу, мистецтво, вболівав за рідну українську мову. Педагог 

дбав про виховання свобідної людини, сповідував свободу 

творчого самовираження дитини. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Василь Олександрович не ставив за мету наповнити розум дитини 

сукупністю знань, ідей, теорій, він намагався створити в Павлиській школі 

умови для дитячої творчості, гармонічну атмосферу для саморозкриття 

кожною дитиною своєї екзистенції. Коли педагог в з дітьми виходили на 

природу, вони сідали  на зелену траву, торкалися квітки, але не зривали її. 

Дитина бачила квітку – і складала казки. На семінарському занятті  цей 

сюжет нагадав студентам уривок з праці Е. Фромма «Мати чи бути», де 

німецький психолог та філософ описує відношення-підкорення природи 

європейською людиною (ця людина не те турбується про життя й красу 

квітки, а в творі Е. Фромма вона зриває її) [2]. Студенти погодились з тим, 

що стиль, спосіб виховання людяності В. Сухомлинського може вважалися 

загальнолюдським, а не тільки європейським.  

Далі на семінарському занятті ми зі студентами-філологами  

звернулися до соціопсихологічного аналізу способів існування радянської 

людини, які побачили у казці Василя Сухомлинського  «Віл і садівник». У 

моделюванні типів соціального характеру молоді дослідники послалися на 

методологію гуманістичного психоаналізу Еріха Фромма. 

Читач казки не відразу бачить трьох дійових осіб: господаря, вола та 

садівника. Для багатьох постать господаря (влади) не відразу кидається в очі, 

влада, як завжди залишається прихованою «за кулісами» дії. У творі постать 

«господаря» нібито певна абстракція (навіть пишеться, на відміну від інших 

дійових осіб, з маленької літери).  

Умовою існування людини, основною формою людської 

життєдіяльності є праця. «Віл» зображений у казці як «людина уміла», 

«людина, що працює», проте ця праця не є творчою.  Віл розмовляє, вміє 

дивуватися, має здатність задавати питання, а значить має мислення, правда 

це мислення є стереотипним. Студенти підкреслили, що феномену праці 

В.Сухомлинський у педагогічних творах відводив особливе місце, про що 

свідчать, наприклад, назви його статей : «Праця, покликання, щастя», 

«Підготовка учнів до трудової діяльності», «Праця і боротьба», «Праця і 
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моральне виховання», «Природа, праця, світогляд» та ін. На занятті 

пролунала думка, що в реальному житті радянського суспільства людина 

праці була втіленням комуністичної ідеології технократичного порядку, така 

собі «homo faber». Недаремно засновник філософської антропології М.Шелер 

коментуючи концепцію «homo faber»,  критикував її за відсутність суттєвої 

різниці між людиною і твариною, підкреслював заперечення в цій концепції  

принципової здатності людини до розуму [3].  

Віл є об‘єктом фізичного насилля, підкоряється господареві, бо боїться, 

щоб той не бив його. Дехто з майбутніх педагогів-філологів побачив у  

соціальному характері вола авторитарну особистість, яку  описав   Т.Адорно. 

Така людина у своєму житті схильна до  конформістської поведінки, 

керується стереотипами, беззаперечно підкоряється своїм начальникам, 

владі. Деяким студентам патерналізм вола нагадав подібну рису характеру 

сучасної людини homo soveticus (автор терміну Р.Дарендорф), яка у своєму 

житті покладається не на власну життєтворчість, а на опіку з боку держави. 

«Садівник» у творі демонструє приклад життя-як-творчості 

(життєтворчості): «співаючи, Садівник скопав грядку», очі у нього веселі. 

Психологічно здоровий садівник усвідомлює цінність і красу власної праці, 

він відкритий до майбутнього, має здатність до переходу, 

трансцендентального коливання від щоденного «Я» до людини-творця. 

Праця садівника є цілеспрямованою, естетично забарвленою, творчою, а 

тому й  результативною. Садівник бачить своїм внутрішнім зором те, чого ще 

в реальності немає: бачить «мертву кам‘янисту діляночку вже скопаною» 

(матеріальне перетворення природи), «на ній виноградні грона», бачить 

«радість в очах людей». Дивується Віл, як людина все це бачить, бо ж нічого 

немає, на що Садівник відповів: «Якби людина бачила тільки те, що є, вона 

не була б Людиною» [1, с.38].  Прохає Віл: «Навчи мене, Садівниче, бачити 

те, чого ще немає». 

— Добре, — каже Садівник, — зараз я визволю тебе з хомута.    

— Але ж без хомута й батога я не зможу працювати, — благає Віл. 
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Садівник тільки розвів руками й подумав: «Той, кого заставляють 

працювати хомут і батіг, не може бачити майбутнього».  

Та він цього не сказав, бо Віл все одно нічого б не збагнув [1, с. 38]. 

Студенти отримали від прочитання казки Василя Олександровича «Віл 

і садівник» потужний імпульс для спільних роздумів, обговорення думок, 

дискутування. Студентська дискусія розгорнулася навколо питання:  чому 

садівник промовчав? Чому він не розповів трудязі - волу про інший, 

справжній світ краси, любові до життя, творчої праці? Чому він не навчив 

людяності, яку людина здобуває завдяки творчій праці, не навчив його 

бачити майбутнє? Можливо, мудрий садівник усвідомлював, що в 

суспільстві тотального відчуження неосвічена людина не в змозі усвідомити 

відсутність свободи, несправжність свого існування? 

Коли я слухала міркування студентів на семінарських заняттях, я 

думала, що поки твори Василя Сухомлинського будуть змушувати молодого 

читача, майбутнього педагога до постановки актуальних світоглядних 

запитань, спонукати до світоглядного пошуку, не може бути ніякого сумніву 

в непорушності принципу спадкоємності поколінь, а відтак в життєздатності 

української педагогічної традиції та української нації.  
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ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ШКОЛІ: 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ЛИТОВСЬКИЙ ДОСВІД 

Г.К.Корніленко, м.Харків 

 

Україна обрала проєвропейський шлях розвитку, а отже нагальною є 

потреба поглибленого дослідження системи освіти країн ЕС та імплементації 

найкращого європейського освітнього досвіду. Успішне функціонування 


