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У статті розкрито ідеї видатного українського педагога В.О. Сухомлинського стосовно індивідуально-
го підходу до школярів із зниженою здатністю до навчання в контексті нинішнього розуміння толерант-
ності. Визначені вченим принципи і засоби роботи з дітьми із зниженою здатністю до навчання актуалі-
зуються в умовах розбудови особистісно орієнтованої системи навчання в Україні. 
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Постановка проблеми. Нині поняття «толерантність» набуло поширення в різних сферах суспільного життя України у контексті руху за її демократичний розвиток. Частіше ця дефініція розглядається в політичному й національному вимірах, у руслі етнічних від-носин між людьми, рідше – в педагогічному процесі. У перекладі з латині толерантність – це терпимість, поблажливість до кого- або чого-небудь [8, 675]. Водночас у Декларації принципів толерантності, прийнятій ще в  1995 р. ООН, толерантність розглядається пе-редусім співзвучно повазі прав людини й означає «не лише терпиме ставлення до со-ціальної несправедливості, а й відмову від своїх або поступки чужим переконанням». Як зазначається в документі (ст. 1), толерант-ність  – це коли кожний може вільно дотриму-вати своїх переконань і визнавати таке ж пра-во за іншими; це визнання того, що люди різ-няться за зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою та цінностями й мають право жити в мирі та зберігати свою індиві-дуальність; це, коли погляди однієї людини не можуть бути нав’язані іншим [1]. В умовах радянського дискурсу, коли жив і творив видатний український педагог В. О. Су-хомлинський, поняття «толерантність» не по-пуляризувалося. Водночас поняття «інди-відуальний підхід», тісно пов’язане з понят-тям «індивідуалізація навчання», педагог роз-робляв у теоретичному і практичному вимі-рах. Безпосередньо означена проблема стала однією з провідних у спадщині педагога. Ва-силь Олександрович, порушуючи її у багатьох працях («Людина неповторна», 1961; «Духов-ний світ школяра», 1961; «Розвиток індивіду-альних здібностей і нахилів учнів», 1962; 

«Павлиська середня школа», 1969; «Най-відсталіший у класі», 1970; «Розмова з моло-дим директором школи», 1973 та ін.), доніс до вчительської громади як свої практичні здо-бутки, так і всього колективу Павлиської школи, водночас виклав власні теоретичні міркування. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічна спадщина видатного вченого, що й нині дає відповіді на гострі питання сучасної шкільної практики, з кожним роком набуває дедалі більшої актуальності. Ідеї Василя Олек-сандровича щодо різних аспектів педагогічної теорії і практики продовжують науково осмис-лювати українські вчені (М. Я. Антонець, Н. М. Бібік, І. Д. Бех, Л. С. Бондар, Н. П. Дічек, Л. М. Заліток, Н. А. Калініченко, В. Г. Кузь, О. Б. Петренко, Н. С. Побірченко, Л. В. Пиро-женко, Г. П. Пустовіт, О. Я. Савченко, О. В. Сухом-линська, Т.В. Філімонова та багато ін.), намага-ючись знайти раніше не помічені раціональні зерна або ж акцентувати увагу на вже відомих у руслі інноваційних змін у галузі освіти.  
Постановка завдання. Мета нашої статті – розкрити ідеї Василя Олександровича Сухом-линського стосовно індивідуального підходу до школярів із зниженою здатністю до на-вчання в контексті нинішнього розуміння то-лерантності. 
Виклад основного матеріалу. Проблема розвитку дітей із зниженою здатністю до на-вчання хвилювала Василя Олександровича із самого початку його педагогічної діяльності. На основі вивчення праць зарубіжних і радян-ських учених, насамперед учительської прак-тики, він дійшов думки, що «малоздібні учні – це не просто діти із слабкою пам’яттю». Пав-лиський учитель і директор вивчав спадко-
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вість, побут, харчування, духовне життя дітей більш як у двох тисяч сімей. У ході напруже-ної праці педагог визначив причини наявнос-ті таких дітей, а саме хвороба, перенесена в ранньому дитинстві; неправильне виховання чи особливості середовища в ранньому ди-тинстві [3, 584–590]. Основною причиною відставання дітей у розвитку учений вважав неправильне вихо-вання в ранньому дитинстві, під яким розумів комплекс таких умов: «нездорові, конфліктні відносини в сім’ї, а тим більше алкоголізм ба-тьків»; «обмеженість, надзвичайна вбогість інтелектуального життя сім’ї»; «відсутність повноцінного материнського виховання в пе-рші 2–3 роки життя дитини» [3, 587–588]. Невтомне багаторічне вивчення В. О. Сухом-линським причин неуспішності і другорічницт-ва учнів уможливило встановлення однієї з них і, можливо, найважливішої – це поганий стан здоров’я чи якесь захворювання. «…Так зване сповільнене мислення – це в багатьох випадках наслідок загального нездужання ор-ганізму, нездужання, що його не відчуває й са-ма дитина», – писав педагог [6, 442]. Виявити такі захворювання та зміцнити дитячий орга-нізм як одну з важливих умов підвищення ефективності розумової праці можна лише за тісної взаємодії вчителів, батьків і лікарів. У Павлиській школі діяла система заходів зміц-нення здоров’я школярів: на педагогічній раді лікар доповідав про стан здоров’я учнів; за ді-тьми зі слабким здоров’ям здійснювалося пе-дагогічне спостереження; спільно із сім’єю роз-роблявся індивідуальний режим праці й відпо-чинку для цих дітей; для батьків функціонува-ла батьківська школа, де порушувалися проб-леми здоров’я дитини, її розумового та мораль-ного розвитку [6, 444–445]. З огляду на це пе-дагогічний колектив Павлиської школи дійшов думки про те, що починати вивчати дитину потрібно з дослідження її здоров’я [4, 126]. Вчасно помітити й виявити учнів із зниже-ною здатністю до навчання можна лише за допомогою індивідуального підходу, а розпо-чинати цей процес варто з дошкільного віку. Цінним є досвід роботи в даному напрямі Пав-лиської середньої школи. Як описував її ди-ректор, діти 4–6 років приходили до школи два–три рази на місяць, 6–7 років – щотижня на заняття з учителями. Досвідчені педагоги 

під час екскурсій і походів до природи вивча-ли розум і мислення кожної дитини. «В екскур-сіях і походах до природи якраз і вивчаються 
індивідуальні особливості мислення дитини», – наголошував В. О. Сухомлинський [2, 169].  Спостерігаючи за цим процесом, він виявив, що вже у п’яти-шестирічному віці виділяють-ся групи учнів із різними інтересами, «теоретики» і «мрійники». На переконання Василя Олександровича, немає жодної безда-рної і нездібної дитини, потрібно вивчати зді-бності дитини для того, щоб вона навчалася не нижче від своїх можливостей; у кожному класі, поколінні дітей є «талановиті матема-тики, механіки, рослинознавці, пізніше – хімі-ки, філологи, історики» [2, 170].  Учений, розмірковуючи про відстаючих, або невстигаючих учнів, пояснював їх наяв-ність тим, що «немає індивідуального підходу до дітей у найважливішій, найголовнішій сфе-рі шкільного життя – у сфері розумової праці». Він закликав провести порівняння щодо вико-нання семирічними дітьми фізичної праці, на-приклад – запропонувати їм носити воду. Вчи-тель відразу помітить, що один учень може принести п’ять відер із водою і втомитися, а інший – двадцять і т.д. В. О. Сухомлинський переконливо доводив, що потрібні неоднакові дитячі сили і для розумової праці. Одні учні сприймають матеріал швидко, запам’ятову-ють його міцно й надовго, а інші – сприймають і запам’ятовують повільно. Для одних учнів успіхом є «п’ятірка», а для інших – і «трійка» велике досягнення. Саме тому вчений наголо-шував, що «немає абстрактного учня, до якого можна було б прикласти механічно всі законо-мірності навчання й виховання». Він називав уміння вчителя правильно визначати шляхи розвитку розумових здібностей кожного учня «надзвичайно важливою складовою частиною педагогічної мудрості». На його думку, кожній дитині потрібно допомогти розкрити її сили й можливості, а отже, відчути радість успіху в розумовій праці. «А це означає, що в навчанні має бути індивідуалізація – і в змісті розумової праці (в характері завдань), і в часі»,– зазначав педагог [7, 436–437].  Невтомні творчі пошуки В. О. Сухом-линського уможливили народження непере-січної ідеї про те, що кожна дитина має певні здібності, «що немає дітей нездібних, бездар-
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них, лінивих» [4, 34]. У праці «Павлиська сере-дня школа» він навів приклад про одного уч-ня Олексія, учасника літературного гуртка, що його організував і вів Василь Олександро-вич. Олексій виявив здібності до написання віршів й водночас не встигав з рідної мови. Це дуже дивувало педагога, як і той факт, що в деяких учителів учні не вчать уроки, одержу-ють двійки тощо. На основі власних спостережень, набутого досвіду педагог дійшов думки, що вивчення кожної дитини має бути всебічним і багатог-ранним: кожна дитина повинна відчувати на собі вплив багатьох учителів; кожний учитель має знати середовище, в якому формувалася до школи й формується у процесі навчання особи-стість дитини; особливості її мислення, навко-лишнього середовища, розумової праці, індиві-дуальні риси характеру, її сили, здібності, інте-реси, труднощі, радощі і прикрощі. «Свій обо-в’язок наш колектив вбачає в тому, щоб усе, що стосується кожної дитини, – її мислення, емо-ції, задатки, здібності, інтереси, нахили, захоп-лення, знали всі педагоги», – наголошував В. О. Сухомлинський [4, 56]. Велику роль у навчанні малоздібних дітей відігравала створена в Павлиській школі пси-
хологічна комісія з досвідчених учителів і лі-каря, яка готувала заняття психологічного семінару для всього вчительського колекти-ву. Систематично порушувалася на семінарах і проблема про відхилення в розумовому роз-витку дитини. Василь Олександрович, опису-ючи приклад про Валентина В., який лише завдяки «турботливому, вдумливому підходу психологів» закінчив 8 класів, назвав напря-ми роботи психологічної комісії з такими уч-нями: давати їм індивідуальні завдання, розра-ховані на наявні в них можливості; продовжу-ючи спостереження за дитиною, розвивати її розумові здібності, вчити думати, тренувати думку. Протягом трьох років Валентин вико-нував лише індивідуальні завдання. Важливо, що психологічна комісія давала поради щодо позакласного читання та індивідуального на-вчання хлопця [6, 457, 459]. Загалом у Павлиській школі протягом бага-торічної праці під керівництвом Василя Олек-сандровича склалася система роботи з дітьми із зниженою здатністю до навчання. Які ж особливі заходи потрібні для їхнього навчання 

і виховання? Насамперед це «тонкий, делікат-ний індивідуальний підхід»; запобігання появі в учнів байдужого ставлення до навчання; забез-печення навчання і виховання в масовій зага-льноосвітній школі; добір видів посильної ро-зумової праці та цікавої роботи; вивчення при-чин зниженої здатності до навчання. «Це діти – не виродливі, а найтендітніші, найніжніші кві-ти в безмежно різноманітному квітнику людс-тва», – з ніжністю і теплом писав Василь Олек-сандрович [5, 86].  Безперечно, як довів В. О. Сухомлинський, навчання таких дітей має ґрунтуватися на індивідуальному підході: «…якщо вчити їх так само, як учать усіх дітей, вони неминуче зали-шаться недоуками, знедоленими, нещасними людьми, які все життя переживатимуть гірку думку: я ні на що не здатний» [3, 588]. Василь Олександрович розробив принципи роботи з відстаючими дітьми. На його думку, вчитель на уроці має насамперед розвивати пізнава-льні можливості й зміцнювати пам’ять малоз-дібної дитини; ставити оцінку лише тоді, ко-ли їй удалося досягти успіху; не показувати дитині, що її виділяють у класі; терпеливо до-сягати поставленої мети, наприклад чекати (можливо, 2–3 уроки) самостійного розв’язан-ня учнем задачі. «Якщо дитина знає радість пізнання, радість успіху, то бажання знати завжди супроводить її працю», – писав педа-гог [3, 589]. Серед засобів розвитку малоздіб-них дітей, апробованих у шкільній практиці Павлиської середньої школи, учений виділив такі: уроки мислення для молодших школярів 
на природі; розв’язування задач за спеціально 
укладеним збірником; читання за спеціально 
розробленою хрестоматією; складання казок; 
поетична творчість; творча ручна праця. Особливу увагу В. О. Сухомлинський приді-ляв організації читання. «Спеціально проду-мане, завчасно передбачене, організоване чи-тання науково-популярної літератури слабов-стигаючими учнями – це одна з найбільших турбот педагога. По суті, це головне в тій справі, яка в практиці шкільного життя нази-вається індивідуальною роботою з невстигаю-чими» [7, 475]. Для дітей зі зниженою здатністю до на-вчання Василь Олександрович розробив спе-
ціальний «Задачник для неуважних», що скла-дався близько із двохсот задач з народної  
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педагогіки. Характерною особливістю цього задачника було те, що задачі в ньому викла-далися у формі захоплюючих розповідей,  більшість з яких не потребували арифметич-них дій, а передусім міркування й думання. Працюючи із задачником, учень під керів-ництвом учителя поступово переходив від захоплюючого читання тексту задачі до її роз-в’язування. Учений висловив міркування про те, що чим важча дитина, тим більше їй пот-рібно читати, що вчить її мислити, пробуджує силу розуму [7, 451]. Важливим є також судження В. О. Сухом-линського щодо такого засобу впливу на мис-лення слабовстигаючих учнів, як сільськогос-
подарська праця. У Павлиській школі до гурт-ків юних рослинників, селекціонерів, біохімі-ків, агротехніків залучалися «найважчі уч-ні» [7, 501]. Зрозуміло, що побудоване на індивідуаль-ному підході до кожного учня навчання має безсумнівні переваги та позитивні результа-ти, а саме розвиток розумових здібностей школярів; установлення взаємної доброзич-ливості на уроці між учителем і учнями; поле-гшення праці педагога через ефективну й по-сильну зайнятість і працю усіх школярів. «Уроки, на яких кожен учень пізнає індивідуа-
льну, особисту радість успіху, не вимотують, не виснажують учителя: він не знає напруже-ного очікування неприємності, йому не треба стежити за тими меткими, неспокійними ді-тьми, які знічев’я час від часу «частують» учи-теля витівками, – їх енергія спрямовується на таких уроках у потрібне русло», – наголошу-вав Василь Олександрович [7, 439].  Безумовно, ключову роль у процесі роботи з дітьми зі зниженою здатністю до навчання відіграє вчитель. Справжнім відкриттям уче-ного є ідея про важливість пізнання педаго-гом особливостей мислення дитини до почат-ку навчання для уникнення у подальшому дратування і непорозумінь із дітьми з упові-льненим мисленням. Він радив учителеві, який працюватиме з 1 класом, протягом року здійснити 20–30 мандрівок до «джерел ду-мок – в природу», «де діти захоплюються, пе-реживають почуття подиву перед красою і водночас мислять, аналізують» [7, 515]. Водночас В.О. Сухомлинський застерігав учителів від типової помилки: далеко не все 

стосовно відстаючих учнів варто виносити на обговорення шкільного колективу. Особливо в тому випадку, «коли він (учень. – Л. Б.) вияв-ляє старанність, але той чи інший навчальний матеріал для нього просто непосильний», учитель повинен відрізняти лінощі та недба-лість від нерозуміння і невміння, щоб не за-шкодити дитині, не завдати їй болю та образи [7, 625]. Особливу увагу, на переконання вченого, вчитель має приділяти так званим важким дітям. Оскільки «важка дитина – це маленька людина, у якої з різних причин є ненормаль-ності, якісь відхилення в розумовому розвит-ку», саме тому потрібно шукати особливі ме-тоди і прийоми виховання. І в кожного з та-ких дітей «є щось своє, особливе, індивідуаль-не, не схоже на інших важких дітей: своя при-чина, свої особливості, відхилення від норми, свої шляхи виховання» [6, 509]. Важкі учні по-требують індивідуальної допомоги на уроках і після них, додаткових пояснень, спеціально дібраних завдань. Учитель, як радив Василь Олександрович, набравшись терпіння і віри, має не дорікати, а підтримувати таку дитину, допомагати їй повірити у свої сили.  Завдяки копіткій тривалій щоденній учи-тельській праці усі 107 дітей, які колись прийш-ли до Павлиської школи з великими затримка-ми в розвитку, як повідомляв Василь Олександ-рович, стали повноцінними, освіченими людь-ми. «Нещасна, знедолена природою або пога-ним середовищем маленька людина не повин-на знати про те, що вона малоздібна, що в неї – слабкий розум. Виховання такої людини повин-но бути в сто раз ніжнішим, чулішим, дбайливі-
шим», – писав В.О. Сухомлинський [3, 590]. Він вважав, що робота з такими дітьми «вимагає великого терпіння і витримки від учителя»  [6, 423]. На нашу думку, всі ці ознаки співзвучні із сучасним розумінням толерантності. 
Висновки і перспективи досліджень. От-же, аналіз праць Василя Олександровича Су-хомлинського, які з кожним роком набувають нового звучання і не втрачають затребувано-сті передусім через їх дитиноцентричне й гу-маністичне спрямування, показав глибин-ність і багатогранність осмислення педагогом проблеми наявності учнів із зниженою здат-ністю до навчання. Педагог довів, що вони потребують особливого ставлення. Безпереч-
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но, лише індивідуальний підхід до кожного школяра і глибока повага до його особистості, допоможуть виявити причини цього явища, розробити шляхи його подолання, засоби ро-боти з метою створення умов для повноцінної діяльності та самореалізації людини. «Гуман-на місія школи і педагога», як стверджував учений, саме в тому й полягає, щоб «врятувати цих дітей (із зниженою здатністю до навчання. – Л. Б.), увести їх у світ суспільст-ва, духовного життя, краси цілком повноцін-ними і щасливими» [5, 86]. Безсумнівно, толе-рантність має бути основою спілкування вчи-теля та учня, педагогічної культури школи загалом. Визначені Василем Олександрови-чем принципи й засоби роботи з дітьми із зниженою здатністю до навчання, де ключову роль відіграє вчитель, але в тісній співпраці із сім’єю, шкільними лікарем і психологом, акту-алізуються в умовах розбудови особистісно орієнтованої системи навчання в Україні. Про це йтиметься в наших подальших публікаціях. 
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V. O. SUKHOMLYNSKYI ABOUT SPECIAL ATTITUDE TO THE PUPILS WITH 
LOW LEARNING ABILITY 

The ideas of prominent Ukrainian pedagogue V. O. Sukhomlynskyi  regarding individual approach to the pupils 
with low learning ability in the context of current understanding of tolerance are revealed in the article. The princi-
ples and means of work with the children with low learning ability, which were defined by the scientist, are actual-
ized under the conditions of the development of personally-oriented educational system in Ukraine. 
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В. А. СУХОМЛИНСКИЙ ОБ ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ К УЧЕНИКАМ 
СО СНИЖЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ К ОБУЧЕНИЮ 

В статье раскрыто идеи выдающегося украинского педагога В. А. Сухомлинского по индивидуальному 
подходу к школьникам с пониженной способностью к обучению в контексте нынешнего понимания толе-
рантности. Определенные ученым принципы и средства работы с детьми с пониженной способностью  
к обучению актуализируются в условиях развития личностно ориентированной системы обучения  
в Украине.  

Ключевые  слова :  В. А. Сухомлинский, ученики с пониженной способностью к обучению, индивидуаль-
ный подход, толерантность. 
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