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Підготовка майбутніх учителів до 
національного виховання учнів початкової школи 

 

Національне виховання – це створена упродовж віків самим народом 

система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних 

формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй 

соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Науково обґрунтоване, 

правильно організоване національне виховання відображає історичний поступ 

народу, перспективи його розвитку[1]. 

Головною метою національного виховання є передача молодому 

поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури народу, 

національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування 

особистісних рис громадянина України, які включають у себе національну 

самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, 

трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і 

таланту. Як бачимо, з порядку денного не знімається всебічний і гармонійний 

розвиток людини, що підтверджується необхідністю всебічного розвитку 

особистісних рис громадянина України, готового до розбудови і захисту 

держави [2]. 

Виховати дітей всебічно розвиненими, духовно багатими, фізично 

досконалими, працьовитими, високоморальними громадянами української 

держави, зі сформованою національною свідомістю, які люблять рідну землю, 



свій народ і готові його захищати, - спільне завдання родини та школи. Тому в 

першу чергу саме вчитель має бути компетентним і всебічно розвиненим. 

Національне виховання є одним із важливих показників аналізу проблеми 

виховання особистості. Проблема дуже багатогранна і у її вирішенні зробили 

внесок представники різних наук. Так, багато запитань теорії та практики 

гуманістичного і національної виховання підростаючого покоління знайшли 

розгляд у працях Я. Гогебашвілі, М. Є. Евсевьева, Я.  А.  Коменського, 

К.  Д.  Ушинського. У соціально-філософському і історичному контекстах 

проблема національного виховання, її місце у теорії та практиці національних 

відносин розглядалося в колективних працях і монографіях 

Р.  Г.  Абдулатіпова, Ф. С. Бабейко, Р. К. Грдзелідзе, А.  Ф.  Дашдамірова, 

Л.  М.  Дробижева, І.  І.  Серової, що висвітлюють різні теоретичні і 

соціологічні аспекти національного і міжнаціонального свідомості[4;5]. 

Найважливішим завданням сучасної педагогіки є розвиток духовного 

потенціалу підростаючого покоління, формування його інтелектуальної та 

морально-естетичної культури . Тому дуже важливо спрямовувати увагу власне 

на розвиток цих якостей у майбутніх учителів. 

Актуальність проблеми визначається вимогами до самовдосконалення, 

саморозвитку особистості, її морально-свідомої культури. 

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально 

активна і національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними 

почуттями, є носієм найкращих надбань національної та світової культури, 

здатна до саморозвитку та самовдосконалення[3].  

Отже, підготовка майбутніх учителів до національного виховання учнів 

початкової школи це дуже клопіткий процес. Який потребує особливої уваги та 

урізноманітненої системи навчання студентів. Підвищенню ефективності 

роботи над формуванням особистості вчителя насамперед сприятиме 

оптимальне поєднання різноманітних методів і засобів навчання. 



Здійснення національного виховання майбутніх учителів має бути 

цілеспрямованим і систематичним як і на заняттях, так і у вільний час. 
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