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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Предлаганият дисертационен труд е посветен на 

социално-педагигическите идеи на 

В.А.Сухомлински(1918-1970) и приложението им в 

българската действителност. Темата е актуална, защото  

до момента не е създавано цялостно изследване,посветено 

на социално-педагогическата дейност на В. Сухомлински.  

         Работата се състои от увод, две глави, 

заключение,цитирана литература. 

 

АКТУАЛНОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

Пред съвременното ни общество постоянно 

възникват нови задачи и проблеми, които не могат да 

бъдат решени в рамките на традиционните методи и 

изискват формиране на нов стил на мислене, на ново 

мировъзрение. Тези проблеми възникват от възраждащия 

се стремеж за утвърждаване на хуманистичните ценности 

и идеали, като висши ценности на Земята. 



 

Хуманистичната насока на педагогическата 

система на В.Сухомлински изпреварва своето време и 

продължава да предизвиква към себе си непрекъснат 

световен интерес. В своята система Сухомлински извежда 

като най-важната идеята, определяща Човека за най-

висша ценност на Земята. 

Нашето внимание и интерес към наследството на 

В. Сухомлински е свързано с разбирането за неговата 

голяма роля в развитието на педагогическата наука и 

практика през сложния и противоречив 20-ти век. 

Сухомлински намира много точни думи в разговора за 

най-важното в педагогиката – децата и тяхното 

израстване. Сложните педагогически идеи и теории, той 

описва на разбираем език, с което ги прави достъпни за 

възприемане от всички. Сухомлински показва с личния си 

пример, че педагогическите идеи и мечти са постижими 

само чрез постоянен труд през целия живот. 

Педагогическата концепция на Сухомлински и 

нейните аспекти намират широко приложение в 

практиката на обучението и възпитанието. Те са били и 

продължават да бъдат предмет на задълбочени 

изследвания от много учени по света . 



 

Между значимите изследвания за Сухомлински в 

Украйна трябва да се отбележат проучванията на М.  

Антонец, който разглежда дидактичната система на 

Сухомлински в контекста на неговите хуманистични 

идеи, а също така отделя голямо внимание на 

творчеството на учителя в системата на В.Сухомлински.  

Особено внимание заслужават научните изследвания на 

академика на НАПН на Украйна Олга Сухомлинска – 

дъщеря на В. Сухомлински. През призмата на научната 

му биография тя описва епохата, в която твори 

В.Сухомлински и разкрива развитието на неговите 

педагогически идеи. 

Нa анализа на проблемите на нравственото възпитание в 

творчеството на Сухомлински са посветени работите на 

Г. Волков, Г. Биушкин , В.Сахаров . 

Трудовото възпитание в педагогическата система на 

Сухомлински разглежда Ю. Кушнер 

М.Мухин изследва развитие на теорията на педагогиката 

в творчество на В.Сухомлински, за живота и дейността му 

пишат Ю.Азаров, М.Антонец, И.Зязюн, О.Дзеверина, 

В.Кузя, С.Соловейчик, Е.Родчанин, О.Савченко.  



 

За принципа на природосъобразност в умственото и 

естетическото възпитание пишат Е.Андреева, И.Бех, 

Л.Бондар, В.Бутенко, Б.Тартаковски, М.Стелмахович и 

др.  

От живота и творчеството на Сухомлински се 

интересуват Х.Франгос и М.Циадзи от Гърция.  

Л.Милков от България изследва хуманизма на 

педагогическата система на Сухомлински. 

Полския учен В. Окон изследва Павлишкото училище, 

М.Библюк изследва формирането на педагогическия 

колектив на Павлишкото училище, Д.Герцюк –дидактика 

в началното училище.  

Немският  учен  Е.Гартман пише за природата на 

народната педагогика в творчеството на Сухомлински, а 

Р.Штайник и В.Иффет за различни аспекти от неговата 

система. 

Особен интерес към дидактическите идеи на 

Сухомлински възниква в Китай и Япония. 

В Япония Сатошу Каваноме създава педагогическа 

школа, основана на хуманизма към децата и възрастните. 



 

Павлишкото училище става образец за създаване в Китай 

на експериментално училище, което носи неговото име в 

село Хуаши в източната провинция Цзянсу. Това училище 

е със статут на държавен изследователски център по 

проблемите на обучението и възпитанието на децата. 

Двете учебни заведения- в Павлиш и в Цзянсу и досега 

поддържат  тесни взаимовръзки, скрепени с договор за 

сътрудничество и партньорски отношения. Публикуват се 

научни трудове, авторите на които систематично 

представят дидактичните идеи на В. Сухомлински: 

„Теория за всестранното развитие на В. А. Сухомлински” 

на Би Шучжи и Ван Игао, „Система на теоретичната 

педагогика на В. А. Сухомлински‟‟ на Ван Тянь и и др. 

Представеният анализ показва, че научният интерес към 

педагогическото наследство на Василий Сухомлински не 

отслабва. Учените от много страни изследват общите 

въпроси на обучение и възпитание, проблемите, свързани 

с нравственото, умственото и трудовото възпитание на 

учениците, с необходимостта от формиране на всестранно 

развита личност в условията на учебно-възпитателния 

процес и др. В същото време, при наличието на 

достатъчно добре разработена теоретична база относно 

педагогическата концепция на В. Сухомлински, цялостно 



 

изследване върху неговите социално-педагогически 

проблеми, на проблемите в работата му с трудни деца не 

съществува.  

Именно този факт мотивира избора на темата на 

дисертационното изследване.  

 Цел на дисертационното изследване са социално-

педагогическите идеи на В. Сухомлински и тяхното 

приложение в българската действителност. 

 Обект на изследването: творчеството и педагогическата 

система на В. Сухомлински, в която са разкрити неговите 

социално-педагогически идеи. 

 Предмет на изследването:  

Дейността на Василий Сухомлински по извеждане на 

новаторска педагогическа система, чрез която се цели 

усъвършенстване на възпитателния процес и включване 

на всички елементи от социално-педагогическата система 

във възпитанието на децата. 

 Целта, обектът и предметът на изследването изискват 

решаването на следните задачи: 



 

4.1. Да се проучи педагогическото наследство на 

Сухомлински. 

4.2. Да се изведат водещите педагогическите идеи в 

системата на Сухомлински, които имат непреходен 

европейски и общочовешки характер. 

4.3. Основно да се проучат социално-педагогическите 

идеи на Сухомлински, чрез които педагогическата 

общественост се насочва към лицата, попадащи в 

системата за социално подпомагане. 

4.4. Да се обособят и интерпретират водещите 

непреходни идеи на Сухомлински, които могат да се 

приложат в българската социално-педагогическа система. 

 Методология и методи на изследването. 

5.1. В изследването се опираме на историческия подход, 

като допълваме резултатите от изследването чрез 

системни и сравнително-съпоставителни подходи. 

5.2. Методи на изследването: 

– анализ на литературни източници; 



 

– работа с архивни материали, кореспонденция от и за 

Сухомлински; 

– сравнително-съпоставителен анализ на идеите на 

В.Сухомлински с тези на класиците в педагогиката 

[приемственост]. 

ГЛАВА ПЪРВА: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА 

НА В.А.СУХОМЛИНСКИ  

 

1. Творчески търсения и развитие на идеите. 

 

„Педагогическата поема” на Антон Макаренко, 

„Как да се обичат децата” на Януш Корчак и „Сърцето си 

отдавам на децата” на Василий Сухомлински – това е 

своебразна педагогическа трилогия, върхът на хуманната 

педагогика на 20-ти век. Епиграф към нея могат да станат 

следните изказвания на Сухомлински: 

„Кое беше най-важното в моя живот? Без да се 

замисля, мога да кажа: любовта към децата…” 

„ За да станеш истински възпитател на децата, 

трябва да им отдадеш своето сърце”. 

В. Сухомлински остави голямо и разнообразно 

наследство, засягащо широк спектър от педагогически 



 

проблеми. Педагогическата концепция на Сухомлински 

се формира въз основа на  педагогическия му опит и се 

усъвършенства в продължение на целият период на 

неговата учителска дейност и научно търсене. 

Педагогическата система на Сухомлински трябва да се 

разглежда в контекста на обществено-политическия 

живот и достигнатата степен в развитието на 

педагогиката, училището и образовани. 

На въпроса:кой е Василий Сухомлински? няма 

еднозначен отговор. 

 „Селски учител и оригинален теоретик на 

педагогиката, талантлив директор на училище, автор на 

стотици стихотворни и прозаични миниатюри, много 

скромен, дори малко стеснителен човек, безстрашен ярък 

полемист и публицист – толкова нееднозначен и заедно с 

това учудващо завършен се изправя пред нас В. А. 

Сухомлински [Богуславски 2008:51]. 

 „Целият му живот стана грандиозно пътешествие 

към човека, който е събрал в себе си и мечтата, и вярата, 

и тържеството на духа, и трагедията на неразбиране и 

неверието в постигането на зададени от първопроходците 

цели.” [Романов 2013:8]. 



 

Василий Сухомлински много работи и много успява да 

създаде. Той пише статии, книги, приказки и разкази за 

деца , като реализира в тях своите идеи и мечти. 

Сухомлински е автор на 35 книги, 800 статии, 1200 

приказки и литературни миниатюри за деца. 

Основните трудове на В. А. Сухомлински: „Сърцето си 

отдавам на децата”, „Павлишкото средно училище”, 

„Родителска педагогика”, „Методика за възпитаване на 

колектива”,  „ Писма до сина ми”,  „Писма до дъщеря 

ми‟‟, „Сто съвета за учителя” и др.  

О. Сухомлинска през призмата на научна биография, 

разкрива същността на педагогическата система на В. 

Сухомлински, подчертавайки, че тази своя система той е 

разработил и усъвършенствал в периода 1956-1970, 

станал най-плодотворният в неговия живот. 

 О. Сухомлинска акцентира, че много от 

положенията в системата на В. Сухомлински 

официалната педагогика или не разглежда [идеята за 

значението на природата за възпитанието, за 

общочовешките ценности], или отхвърля [връзката на 

биологичното със социалното, ролята и значението на 



 

личността]. Тя подчертава, че в основата на 

педагогическата система на В. Сухомлински е „ любовта 

и уважението към всяко едно дете, идеята за развитието 

на творческите сили на личността в условията на 

колективна дружба, въз основа на етико-естетическите 

ценности, интереси, потребности” [Сухомлинска 1993 : 

33-36]. 

Сухомлински признава два източника на възпитанието. 

Първият е предварително обмислената работа с децата. 

Това може да бъде и съвместна трудова дейност на 

семейството и училището, и различни беседи на морално-

етични теми, и културни развлечения. Вторият не по-

малко важен източник, на който често не отдаваме 

значение, са взаимоотношенията между хората и техните 

постъпки. Сухомлински отстоява много важното 

положение, че възпитанието не е отстраняване на 

недостатъци, а укрепване у детето на всичко добро. По 

този начин, убеден е той, недостатъците ще отпаднат от 

само себе си. Морални сили за преодоляването на 

недостатъците детето черпи от своите успехи, именно в 

онази дейност, в която може да се прояви най-добре и да 

разкрие своите духовни сили. Задача на възпитателя е да 

забележи у всеки възпитаник всичко най-добро, да го 



 

развие и да не ограничава това добро в рамките на 

училищната програма. Възпитанието се осъществява във 

взаимоотношенията, отбелязва Сухомлински, които 

трябва да се базират на взаимно доверие,уважение и 

любов. . 

Ако погледнем назад във времето, ще видим, че 

идеите на Сухомлински са съзвучни с идеите на видни 

представители на педагогическата и философска наука 

още от древността. 

„Сократ и Сухомлински-това е началната и 

крайната точка на исторически изстрадано развитие на 

педагогическата мисъл. Естествено Сухомлински не 

случайно „се връща към проблема за човека при 

възпитанието, така както и Сократ не случайно поставя 

този проблем. И единият, и другият долавят и отразяват 

обществените потребности на своето време. Това 

„връщане”на Сухомлински към проблеми, поставени още 

от Сократ с оглед на други цели и с друго съдержание е 

потвърждение на закона за спираловидното движение и 

на педагогическото знание”[Стаменов 1987].  

М. Богуславски обръща вниманието на това, че една от 

главните социално-педагогически концепции на 



 

Сухомлински е концепцията за мисията на учителя,че 

между много въпроси, които интересуват педагога, е един 

много важен, и той е свързан с мисията на учителя, с 

неговата изключителна роля в развитието на личността на 

детето. 

 За Сухомлински една от водещите идеи на цялата 

педагогическа система е идеята за професионалния дълг 

на учителя, който трябва не само да обучава, но и да 

възпитава, да се грижи за децата, да проявява състрадание 

и разбиране, да помага, да има лично отношение към 

детските съдби. 

За постигане на целите – формирането на всестранно 

развита личност Сухомлински разработва и внедрява на 

практика категории на педагогически труд, които са 

диалектически единни. Към важните категории можем да 

отнесем – труд, колектив, личност, дума, творчество, 

красота, традиции. 

Понятието „труд” в педагогическата система на Василий 

Сухомлински се разглежда многоаспектно. Към него 

педагогът отнася и физическата работа, и обучението, и 

интелектуалните условия в процеса на познание, и 

творческото съзидание на материални и духовни 



 

ценности, и изразяването на любовта към човека [помощ, 

грижа]. 

Сухомлински посочва, че „Трудовото възпитание, 

образно казано, е хармония на три понятия: нужно, 

трудно и прекрасно. Може би нямаше да има нужда да се 

говори специално за трудовото възпитание, ако в 

училище и в семейството господстваше единството на 

тези три начала. Няма и не може да има възпитание извън 

труда и без труд в цялата негова сложност и 

многостранност не може да се възпитава човек” 

[Сухомлински 1974а: 131]. 

Категорията красота също заема голямо място в 

системата на Сухомлински. Тя се проявява и като 

средство за разкриване богатството на човешката 

природа, и като висша форма на удовлетворение от 

процеса на труда и неговите резултати. Възпитаването с 

красота не е абстрактно понятие и именно затова 

Сухомлински много размишлява върху въпроса: Кога 

красотата става педагогическо влияние? 

В категорията красота можем да подчертаем няколко 

аспекта, на които В. Сухомлински отделя особено голямо 

значение, а именно: 



 

– възпитаване с красотата на природата; 

– възпитаване с красотата на взаимоотношенията между 

хората – с красотата на Човека; 

– възпитаване с красотата на труда; 

– възпитаване с красотата на думата; 

– възпитаване с красотата на музиката, на произведенията 

на изобразителното изкуство, поезията и литературата. 

Всестранно обосновава Василий Сухомлински и голямото 

възпитателно значение на думите в духовния мир на 

децата. Езикът, думите, той разглежда в широкия смисъл 

– това са и думите на учителя, и книгата, и езикът на 

природата, и езикът на музиката, живопистта. 

За Сухомлински „Училището става истинско средище на 

културата именно тогава, когато в него има четири култа: 

-към Родината; 

-към човека; 

-към книгата; 

-към словото” [Сухомлински 1977: 201,т.3]. 



 

А измежду множеството думи, които има в родния език, 

педагог  на първо място слага думите: хляб, труд, народ . 

Към творчеството спада създаването на приказки: „Без 

приказки, без игра на въображение детето не може да 

живее, без приказки околният свят ще се превърне в 

красива, но все пак нарисувана върху платно картина, 

приказката кара тази картина да оживее»[Сухомлински 

1980 :48,т.1]. 

Традициите съставят съществена част от педагогическата 

система на Василий Александрович. Сухомлински 

използва традициите за определени, конкретни цели и 

заедно с това, за създаване на атмосфера на празничност, 

приповдигнатост, красота, духовност [Сухомлинская 

1988]. 

Създаването на традиции в Павлиш не е самоцел на 

Сухомлински. Творчески използвайки педагогическата 

мъдрост на великия педагог, учителите от Павлишкото 

училище продължават започнатите от него традиционни 

празници. Мъдрите идеи на Василий Сухомлински за 

използването на традициите във възпитателния процес, са 

издържали проверката на времето и намират творческа 

реализация в съвременната педагогика. 



 

Книгата, според Сухомлински, е важно средство за 

формиране на интересите на личността и нейните 

потребности, важно средство за духовно възпитаване на 

децата. 

 „Най силното в педагогиката на В. А. 

Сухохомлински е книгата. Поезията, високо поетичната 

проза. Народните приказки. Приказките, написани от 

самите деца - останаха около седем хиляди. В. А. 

Сухомлински написа повече от хиляда приказки и 

разкази” [Волков 1988]. 

       Василий Сухомлински участва в много научни 

форуми, учителски конгреси, чете лекции по педагогика в 

Република Куба, ГДР, България.През 1966 година той за 

втори път посещава България, където има много срещи с 

учители, директори на училища, родители и ученици. 

След завръщането си в родината, той получава десетки 

писма от своите български приятели и колеги с въпроси 

за педагогическата дейност. С отговорите към 

българските учители  се раждат шест „Писма до 

българския учител”.  

 „В изключително богатата си кореспонденция с 

чужбина, само към българските учители В. А. 

Сухомлински използва този специфичен педагогически 



 

жанр. Това е факт, достоен за възхищение и гордост, тъй 

като от направеното от нас проучване друг такъв случай в 

България няма, - световно известен педагог, превеждан на 

десетки езици, да се обърне пряко към своите колеги в 

чужбина и да разработи кардинални възпитателно-

образователни проблеми, да споделя с тях идеи и да се 

вслушва в мнението им, да отчита постигнатото от тях и 

да ги окуражава в дейността им” [Милков 1995]. 

         В центъра на педагогика на Сухомлински е Човекът, 

като висша ценност. Темата за общочовешките ценности 

присъства практически във всички негови работи. В 

структурата за общочовешките ценности се отбелязват 

няколко структурни равнища: първото - това са животът, 

вселената, земя, природа, водата; второто - човекът, 

семейството, колектива, народът, човечеството; третото - 

човечността и благородството, сердечността, любовта и 

добротата, съвестта и срамът, чесността и порядъчността, 

честта и достоинството, чистосърдечието и щедростта и 

др. 

 

 



 

ВТОРА ГЛАВА: СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ВЪЗГЛЕДИ  И ИДЕИ  

    НА В. СУХОМЛИНСКИ 

 

2.1. Работа с трудни деца.  

Децата, които създават затруднения при възпитанието и 

обучението, поставят сериозни проблеми както пред 

родителите, възпитателите, учителите, така и пред 

общественността. Важните проблеми се отнасят до 

правилното определение на самите затруднения, до 

тяхното класифициране и разграничаване, но най-вече до 

откриване на причините им и намиране на методи за 

проучване на конкретните случаи и начини за тяхното 

преодоляване.  

В. Сухомлински в своите произведения, в своята 

дългогодишна трудова дейност, концентрира мислите си 

върху важен, труден и много наболял проблем - 

възпитаване и обучаване на трудните деца. Кои са те? В 

какво се състои причината за сложността в тяхното 

поведение, характер? Как се отнасят към тях в училище, 

вкъщи? Как да се съхрани тяхното човешко достойнство? 

Как да стават по-добри, как да се реализират в живота? 



 

В произведенията на Сухомлински, посветени на 

тази тема, могат да бъдат определени следните групи 

трудни деца: 

-деца,преживели ужасите на войната; 

-болни деца, сираци, полусираци, деца на болни 

родители; 

- деца, които в първите години на живота си не са 

получили необходимото         развитие  от своето 

обкръжение; 

- деца, които имат   специфика в клетъчна 

структура на мозъка ; 

- недисциплинирани деца, деца с с ярко изразена 

индивидуалност; 

- деца с прекалено чувствителна нервна система; 

- деца с особен стил на говорене. 

Сухомлински подчертава, че важен елемент от 

педагогическата култура на учителя е богатството на 

методите за изучаване, изследване на детето. 

Педагогическата култура се обозначава с това, как 

учителят умее да наблюдава детето в процеса на развитие 

на неговия умствен и физически труд, по време на игра, 



 

екскурзия, през свободното време. Опознаването на 

детето, подчертава Сухомлински, се състои най-напред в 

наблюденията, защото учителят трябва да познава 

здравето на детето, индивидуалните особености на 

неговото физическо и психическо състояние, анатомо-

физиологическите фактори, които влияят на умственото 

развитие на детето. Помагалата по анатомия и 

физиология, психология и дефектология трябва да са 

настолни книги на отговорния педагог. Познанието по 

дефектология, акцентира педагогът, помага да се осъзнаят 

трудностите, с които се сблъскват някои деца в процеса на 

умствения труд.  [Сухомлински 1977:454-455, т.4]. 

Педагогът отбелязва, че  трудно детето става във 

възраст от година до седем-осем. И, ако учителят не е 

забелязал това, ако не е вникнал в причините за 

отклоненията от нормално развитие, трудностите ще се 

задълбочат. 

Той  подчертава, че независимо от причините и от 

 изостаналостта на детето, педагозите са длъжни: 

- да не забравят, че колкото и трудно да е детето, то 

трябва да бъде включено в трудовия и духовен живот  на 

училищния колектив; 



 

- умственото възпитание всяка година играе все по-

голяма роля във формирането на духовен, граждански, 

морален облик на човека. Не може да се допусне в 

училище да има група деца, които биха се чувствали за 

нищо непригодни и никому нужни; 

- една от причините за закононарушения сред 

непълнолетните и сред младежите  е именно това, че 

някои младежи преживяват горчиво своята интелектуална 

непълноценност. Ако към това се прибави и лошото 

семейно положение, то опасността от поведението на 

трудни възпитаници ще се увеличава. И затова е много 

важно педагозите чрез обучението и възпитанието да 

утвърждават у тях високо човешко достойнство; 

- на трудни  деца им липсва интерес, любопитство. В 

тази посока педагогът трябва да намери начин за 

умствено развитие на трудните деца. Учителят разбира, че 

обкръжението, в което израства детето в ранните години, 

не му е дало всичко това, което детето е би трябвало да 

 получи в този период. Човешкото мислене започва от 

въпроса защо?  

- колкото по-далече от раждането се започва 

възпитаването на разума, толкова по-трудно е да 



 

възпитаваш човека. За съжаление, за това забравят много 

учители, а родителите изобщо не го знаят. Сред 

родителите и сега има грешна мисъл: нека до училище 

съзнанието на детето да остава чисто, да не се 

обременява  с обучение и след това по-добре ще учи в 

училище; 

- детето трябва да бъде в обкръжение, което го 

предразполага към любознателност, което го учи да 

мисли. Ако детето не е в детска градина, то трябва да бъде 

възпитавано от родителите. И тук много голямо значение 

играе повишената педагогическа култура на родителите.  

В контекста на педагогиката на Сухомлински 

отношението на педагога към трудните деца съединява в 

себе си признаване и приемане на тези деца с решение и 

желание да им се помага. „Твърдо съм убеден, че 

съчувствието към тези деца е станало главен стимул, 

който ме насочи към пътищата за спасяване на тези деца и 

до научното им изследване.“  

[Сухомлински:2008. ]                                                         

         

Може да се каже, че педагогическата толерантност и 

хуманизмът пораждат у Сухомлински  необходимостта  да 



 

 отделя особено внимание на тези деца: „Виждах смисъла 

на своя живот да спасявам и защитавам тези 

деца”[Сухомлински 2008]. Той разбира, че не всички деца 

могат да имат еднакви способности и именно затова 

училището трябва да възпитава и развива способности .  

„ Животът ме убеди, че възпитаването на трудните 

деца - това е най-сложният труд, който изисква 

изключително внимание, търпение, майсторство, такт, 

душевна отзивчивост, топлина. Всяко трудно дете - това е 

неповторима съдба, всяка беда – е неповторима беда, 

затова от педагога се изисква изключително умение да 

вижда човешката индивидуалност... За да се възпитава 

трудно дете, за да се превърне то в добър човек, най-

напред трябва да се разбере и почувства неговата беда, да 

се преживее тази опасност, която може да го тласне в 

пропастта, а това е възможно само в атмосфера на 

дълбоко, всекидневно уважение към личността“ 

[Сухомлински 2008:98]. 

 

 

 



 

2.2.  Общуването във възпитателния процес. 

Социално-педагогически основи на хуманизма . 

Ценно в системата на Сухомлински е това, че той 

не само определя проблеми с трудни деца, като много 

важни за организацията и провеждането на целия 

педагогически процес, но и предлага методика за 

преодоляване на трудностите, показва, както прави в 

Павлишкото училище, чрез собствена педагогическа 

рефлекция: приближаване към източника на мисли и 

думи, емоционално изпълване на учебно-възпитателния 

процес, индивидуален и диференциран подход към всеки 

един ученик, развитие на мисленето в единство с 

природата и съответно с природата на детето, използване 

на красотата като могъщ фактор за обучение и 

възпитание; уважение към всяко едно дете; изпълване на 

педагогическия процес с думи, песни, приказки, като 

важни фактори за възпитание, изучаване на детето и 

неговата наследственост; позитивна атмосфера; добър 

колектив; трудът като фактор за развитие; семейството; 

любовта на учителя към децата и към своята професия; 

професионалното ръководство и съпровождане от учителя 

на цялата жизнедейност на детето [ Сухомлинская 1988] 



 

Сухомлински постоянно напомня, че  училището 

трябва да се грижи за педагогическата култура на 

родителите, особено на тези аспекти, от които зависи 

пълноценното развитие на мисленето на детето.  

Известният украински педагог Василий 

Сухомлински, обобщавайки и обогатявайки идеите на 

великите си предшественици, в редица свои трудове и в 

педагогическа си практика отбелязва огромното значение 

на семейното възпитание. Неговите  възгледи за 

семейното възпитание намират израз не само в специално 

посветената му на родителите книга „Родителска 

педагогика“, но и в много други трудове, като например: 

„Книга за любовта“, „Писма до моя син“, „Писмо до 

дъщеря ми“, „Семейство и училище“, „Връзката на 

училището със семействот“, „Нашата работа с 

родителите“, „Работа  с колектива на родителите“, 

„Родината започва от семейството“, „По въпроса за 

организирането на училища-интернати“, „Писма до 

българския учител“ и много други. 

          Съвсем не случаен е фактът, че в девиза, който още 

на входа приковава вниманието на гостите на Павлишкото 

училище със силата си на непреходен завет, са изписани 



 

думите, с които Сухомлински, дългогодишен директор на 

училището, най-често се обръща към майките: 

„Майко, помни, че ти си главният възпитател. От 

тебе зависи бъдещето на обществото”! [Сухомлински 

1978в]. 

Дълбокото изучаване и разбиране света на децата е 

немислимо без тясна постоянна връзка със семействата. 

Практиката на Павлишкото средно училище показва, че 

там, където е налице тази връзка, знанията на учениците 

са по-задълбочени и трайни, а дисциплината в училище и 

извън него е по-добра.  

Отначало ръководеният от Сухомлински училищен 

колектив работи с родителите по начина, възприет и в 

другите училища: родителски събрания, беседи, 

посещения по домовете. Но всичко това заедно не укрепва 

взаимодействието между родители и училище. 

Отсъствието на сплотен родителски колектив като 

следствие довежда и до липсата на общоприето 

обществено мнение на родителите за осъществяването на 

единни изисквания от училището и семейството към 

възпитанието на децата. Затова педагозите на Павлишкото 

училище, по предложение на Сухомлински, поставят пред 



 

себе си като главна задача сформирането на дружен и 

целенасочен родителски колектив. 

Сухомлински поставя за цел на първо място да се 

определи ролята и мястото на родителския колектив в 

решаването на най-важната задача - повишаване 

качеството на знанията на учащите се. За целта 

педагогическият колектив на училището организира 

родителска конференция, посветена на обсъждането на 

методи за контрол на изпълнението на домашните работи 

.Следващият етап в работата с родителите е наречен „Ден 

на родителя“. В Павлиш няма родителски събрания в този 

смисъл на думата, с който сме свикнали. Василий 

Александрович не може да си представи, че за успехите, а 

още повече за недостатъците на децата може да си говори 

на глас, пред всички. Родителите са поканени да изслушат 

курс лекции по педагогика и психология в обем, 

значително превишаващ аналогични курсове в 

педагогическите институти.  

Всеки месец излиза вестник - орган на родителския 

комитет, а всеки срок се провежда родителска 

конференция по въпросите на възпитанието на децата. 

Изказванията на родителите на конференциите показват, 



 

че в родителския колектив започва да цари единомислие, 

че родителите се вълнуват вече не само от успехите на 

собствените си деца, но и от работата на цялото училище.  

В Павлиш  успешно работи  „Училище за родители“, 

което посещават 95 % от родителите, като повече от 25 % 

занятия посещават майките и бащите заедно. В училище 

работят седем групи:  

1. младоженци, които още нямат деца; 

2. родители на деца от предучилищна възраст; 

3. родителите на деца от 1-2 клас; 

4. родителите на деца от 3-4 клас; 

5. родители на деца от 5-7 клас; 

6. родители на деца от 8-10 клас; 

7. родители на деца с умствени и физически 

недостатъци 

През цялото време, докато детето учи в училище, 

родителите посещават „Училище за родители“, чиято 

програма е разпределена в 250 часа и пръвъзхожда  всеки 

аналогичен институтски или университетски курс. Тя 

включва изучаване на педагогика и психология. 

В педагогическата система на Сухомлински 

понятието човек по своето съдържание съвпада с 

понятието гражданин. Който възпитава човека,той 



 

възпитава гражданина. Човечността при него е градивен 

елемент на нравствеността. Хуманизмът на Сухомлински 

се разкрива в три основни направления: 

1. Организиране живота на възпитаниците - 

учение, труд, игри, увлечения, развитие на 

самостоятелност, самодейност, автономност на личността; 

2. Създаване и установяване на правилни, 

истински нравствени отношения в средата, в която живее 

детето - в семейството му, в неформалната група, в 

паралелката, в другите взаимоотношения с връстници, 

възрастни; 

3. Самовъзпитание, самовзискателност, защото те 

стимулират нравственото развитие, водят до нравствено 

самоусъвершрнстване. [Милков 1996]. 

Семейство-деца-педагог. Тази тема пронизва 

теорията и практиката на В. Сухомлински и  той съумява 

да привлече всички родители в разрешаването на 

сложните педагогически проблеми.Семейството и 

училището са два равностойни центъра на възпитанието и 

е много важно да се организира всекидневната работа на 

училището със семейството.   

Целият труд на Сухомлински е пронизан от 

важната идея за единството и неразривността на процеса 



 

на формиране на личността. Цялата теория и практика на   

В.Сухомлински е ярко свидетелство за неговото собствено 

гражданско мъжество, беззаветно служене на Родината. 

Той беше човек, който имаше право да учи на най-

висшата ценност на битието - да бъдеш гражданин. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      

     В.Сухомлински е голям педагог-хуманист,тънко 

чувстващ човека, разбиращ нежната душа на детето, 

разбиращ сложните проблеми на подрастващите.Той е 

учен, учител, писател, което позволява на 

изследователите чрез художествени образи да стигнат до 

дълбочината на разглежданите процеси за установяване  и 

развитие на детския характер, мислене, морално 

осъзнаване и нравствено поведение. 

     Много от идеите на Сухомлински са актуални и сега, в 

съвременното училище.   Училището трябва  да възпитава 

щастливи деца , на които  е интересно в часовете, 

интересно им е  да учат, да получават знания, да участват 

в учебно-възпитателния процес,  децата , които  най-

напред, да  се интересуват от резултата на своя труд, и да 



 

не обръщат внимание на оценки. Това не е лесно, това е 

висшето постижение на педагогика. 

      Училището трябва да се върне към идеята - приоритет  

да бъде  формиране на ценностната система,  формиране 

на разбиране на прекрасното като природно начало ,което 

съществува независимо от човека.   

      Проблемът  на колектива като средство за развитие на 

личността на гражданина и хуманния човек естествено и 

логично е свързан у Сухомлински  с идеята  за активно 

взаимодействие между членовете на колектива. Педагогът 

ярко и убедително показа, че истински хуманизъм 

разцъфтява само в колектив, когато личността  отдава 

всичко най-добро на колектива, а и самата тя  се 

обогатява с духовните ценности на колектива. Най-

важната сила, която обединява хората в колектив, в 

светлината на хуманистична  педагогика на Сухомлински  

е грижата  човек за човек.  

В основа на социално-педагогическата система на 

Сухомлински са заложени следните принципи : 

-цялостност на процеса на социално-нравствено 

възпитание 



 

-последователност,приемственост, систематичност,опора 

върху индивидуалния нравствен опит на всяко дете, 

използване на възможностите на примера  при  решаване 

на личен  морален избор;връзка на нравственото  

възпитание с практическата дейност на детето, с 

укрепване в неговия опит на положителни емоции от 

добри постъпки; развитие от простото към сложното,от 

конкретното  към абстрактното, от близкото към 

далечното;опора на възможностите на учебната дейност, 

на неговото единство с възпитаването;насочване  към 

образно мислене, включване в творческа и практическа 

социално-нравствена дейност;създаване на ситуации на 

съпричастие, съчувствие, съучастничество,  

сътрудничество,  като базови емоционални състояния за 

развитие  на социално-нравствени чувства. 

Идеите на В.Сухомлински имат непреходен характер , 

могат  и се прилагат в някои страни, особенно в Китай. Те  

биха могли да се прилагат в учебно-възпитателен  процес 

и в България.  

И те са : 

-създаване на доброжелателни отношения с децата; 



 

-организиране на дружен клас; 

-постоянно  поддържване на здравословна среда в 

учебните часове; 

-интересно изложение на новия материал; 

-стимулиране на мисленето; 

-създаване на условия, при които и слабо успяващи деца 

да имат вяра в своите сили; 

-поддържане на контакт с децата извън училище; 

-в началното училище  да се използва рисуване като 

помощно средство в часовете по математика, литература; 

-провеждане на „Часове по мислене” сред 

природата.Особено важно е сега, когато децата прекарват 

много време зад компютъра  и много малко сред 

природата; 

-развитие на творчество, написване заедно с децата на 

приказки; 

-създаване на общоучилищни традиции, свързани с книга 

, например „Праздник на книга” в първия учебен ден; 



 

- тясна взаимовръзка с родителите, създаване „Училище 

за родители” и др. 

Педагогическото наследство на В.Сухомлински 

предизвиква значителен теоретически и практически 

интерес, в него се откроява  хуманистичната  същност на  

социално-педагогическата му  система, насочена към 

формиране и творческо развитие на духовността на 

детето-основното,  към което  трябва да бъдат насочени 

усилията  на всички   участници в образователния процес. 

А реформите в този  процес трябва да доведат до по-

качествено образование на кадрите, да се възроди 

човечността, да се развият личностни качества на всеки 

един възпитаник и те да станат основна ценност в учебно-

възпитателен процес. Именно тези качества трябва да се 

насочат  по пътя  на саморазвитие и 

самоусъвершенстване, което е главната  ценност на 

хуманизацията на образованието. 

Трудът завършва с използвана  литература , съдържа 

208 заглавия, от които 194 на кирилица и 14 на 

латиница.   
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Дисертационния труд е първото цялостно 

изследване на социално-педагогическите идеи на 

В.Сухомлински и тяхното приложение в 

българската действителност. Препоръчва се 

използването на идеите на Сухомлински в 

българското училище.Предлага се  създаване в 

българските училища „Училище за родители”. 

2. Обобщен личностно-социален подход  , 

разработен от Сухомлински ,  който е съвокупност 

от индивидуално, естествено и обществено в 

човека.  

3.  За пръв път се отбелязва , че  причините на   на 

отслабена памет при децата , според Сухомлински , 

са няколко. Една, две,три от тях са  първични, след 

това встъпва в действие вторична, много по-силна 

и по-решаваща. Първичните причини много често 

са болести,прекарани в ранно детство,лошо 

хранене, алкохолизъм на родителите. Често пъти 

неправилното възпитание в детството е една от 



 

важните  причини за отслабена памет и 

неправилно функциониране на мозъка. 

4. Обобщени са категории на педагогически труд, 

които са диалектически единни: 

труд,колектив,личност,дума,творчество,красота,тра

диции. 

5. Специално се коментира хуманистична насоченост 

на педагогическата система на Сухомлински, която 

носи цялостен, комплексен характер и се проявява 

в използване на всички принципи и методи на 

възпитание , съдружие на училище-семейство-

общественост. 
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