
 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 58, 2018 

 8 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ  
В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

  
УДК 378:373.3.011.3-051]:37.017:172.15 

Маріанна Горват 
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА 
 
У статті підіймається проблема патріотичного виховання 

молодших школярів засобами краєзнавства. Проблема дослідження є 
особливо актуальною в умовах гібридної війни, в яку втягнута держава. 

Краєзнавство обрано засобом патріотичного виховання через його 
багатогранність, унікальність та масовість. Для здійснення патріо-
тичного виховання засобами краєзнавства є необхідною підготовка 
майбутнього вчителя до такого виду діяльності. Для такої підготовки 
виокремлено форми та методи формування готовності майбутніх 
учителів до здійснення патріотичного виховання молодших школярів 
засобами краєзнавства. В статті розкриваються історичний, діяльнісний 
та творчий компоненти методичної системи. 

Ключові слова: краєзнавство, патріотичне виховання, форми та 
методи готовності майбутніх учителів до патріотичного виховання 
молодших школярів. 

 
The article raises the problem of patriotic upbringing of the junior 

schoolchildren by means of regional studies. The problem of research is 
especially relevant in a hybrid war, in which the state is drawn. 

Regional studies is chosen as a means of patriotic education through it 
versatility, uniqueness and mass. To carry out a patriotic  upbringing by the 
means of regional studies is a necessary preparation of the future teacher to this 
kind of activity. Personal readiness is considered as a complex, stable, 
integrative quality of the individual. Professional readiness is determined as the 
mastery of a knowledge system by a student, necessary for the implementation of 
pedagogical activities and formulated on its basis of skills and abilities that 
contribute to the successful implementation of the patriotic education of primary 
schoolchildren by means of regional studies. It is characterized by the following 
components: cognitive, motivational, value, and active-behavioral. Forms and 
methods of formation the readiness of future teachers for implementation 
patriotic upbringing of primary schoolchildren by means of regional studies for 
such preparation have been singled out. Historical, active and creative 
components of methodical system are revealed in the article. 
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В умовах оновлення сучасного суспільного життя, орієнтації на 

національні та загальнолюдські цінності в Україні, виникає необхідність 
формування патріотично свідомих громадян. Особливого значення 
набувають знання з краєзнавства як власне все те, що духовно підносить 
людину. Зараз виникає потреба замислитися, чи може існувати суспільство 
без історичних коренів, без генетичної пам’яті, без придбаних в століттях 
духовної і матеріальної культурної спадщини. Духовна сила нації, її міць, 
морально-патріотичний потенціал народу залежать від того, наскільки 
збережені, глибоко усвідомлені і відчуті всі досягнення минулих століть, 
як молоде покоління здатне зберегти і збагатити ці досягнення, 
відстоюючи менталітет нації. 

Любов до Батьківщини, рідного краю є однією з визначальних рис 
кожного справжнього патріота. І. Бех зазначає, що «патріотизм – особливе, 
тобто безумовне і високо-смислове, почуття-цінність, яке характеризує 
ставлення особистості до народу, Батьківщини, держави і до самого себе» 
[2, с. 4]. У той же час, в «Програмі патріотичного виховання» І. Бех та 
К. Чорна визначають патріотизм як «любов до Батьківщини, свого народу, 
турбота про його благо, сприяння становленню та утвердженню України як 
суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність 
відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її 
долею» [1]. 

Як синтетична якість, патріотизм включає в себе емоційно-моральне 
і дієве ставлення до себе й інших людей, до рідної природи, до своєї нації, 
до матеріальних і духовних цінностей суспільства [6, с. 52]. На думку 
В. Гарнійчука, «виховати свідомого громадянина і патріота означає 
сформувати в особистості комплекс якостей, що складають основу 
специфічного способу мислення і спонукальною силою повсякденних дій, 
вчинків, поведінки...» а саме: любов до Батьківщини, свого народу; інтерес 
до минулого, нинішнього і майбутнього країни; високу правосвідомість, 
повага до Конституції, знання законів держави, прийнятих в ній правових 
норм, потреба в їх дотриманні; громадянську відповідальність і мужність, 
громадську ініціативність і активність; готовність захищати Батьківщину, 
підвищувати її міжнародний авторитет; досконале знання державної мови, 
постійне занепокоєння про підйом її престижу і функціонування в усіх 
сферах суспільного життя і побуту; повагу традицій і звичаїв рідного 
народу, усвідомлення своєї приналежності до нього, як його представника, 
спадкоємця і наступника; дисциплінованість, працьовитість, творчість, 
почуття дбайливого господаря своєї землі, турбота про її природу, 
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екологію, матеріальні і духовні цінності народу, гуманістичну моральність, 
яка включає доброту, чесність, совісність, відповідальність, самоповага; 
шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв інших народностей, 
що населяють країну, високу культуру міжетнічного спілкування; 
нетерпиме ставлення до порушників законів країни, до аморальних 
вчинків, вандалізму, расизму, шовінізму; прагнення до самовдосконалення 
своїх патріотичних рис» [3]. На думку І. Беха базовими складовими 
почуття патріотизму доцільно вважати: любов до народу, Батьківщині, 
держави; діяльнісна відданість Батьківщині; суспільно значуща цілеспря-
мованість; моральна стійкість; готовність до самопожертви; почуття 
власної гідності [2, с. 4]. 

Ідея національно-патріотичного виховання особистості втілена в 
державних документах: Законі України «Про освіту», Національній 
доктрині розвитку освіти України в XXI столітті, в Концепції національно-
патріотичного виховання молоді» (Наказ від 27 жовтня 2009 року 
№ 3754/981/538/49). Наказ «Про затвердження плану заходів щодо 
посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді» (від 27 жовтня 2014 № тисячу двісті тридцять два), Лист МОН 
«Про методичні рекомендації по патріотичному вихованню» (№ 1/9-614 
від 27.11.14 року) [5; 8; 9; 10]. 

Теоретичний аспект патріотичного виховання розробляли відомі 
українські педагоги минулого: Х. Алчевська, Г. Ващенко, Б. Грінченко, 
М. Грушевський, О. Духнович, М. Драгоманов, А. Макаренко, І. Огієнко, 
С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський, які значну увагу приділяли 
вихованню любові до своєї землі, рідної мови, формуванню національної 
самосвідомості. 

Філософські основи виховного процесу відповідно до нової 
парадигми освіти і виховання розробляли М. Антонець, А. Бойко, Л. Вовк, 
М. Євтух, П. Кононенко, В. Москалець, М. Стельмахович, М. Ярмаченко 
та ін. Проблема сутності патріотичної свідомості відображена у 
вітчизняній (А. Бичко, І. Надольний, Л. Сохань) та зарубіжній (І. Кант, 
К. Роджерс, Е. Фромм та ін.) філософії. 

Загальнопедагогічні аспекти підготовки майбутнього вчителя 
досліджували О. Антонова, О. Дубасенюк, Р. Гуревич, І. Зязюн, Н. Кічук, 
О. Куцевол. Інноваційні підходи до організації виховної роботи у 
педагогічному університеті вивчали О. Акімова, О. Коберник, В. Соро-
чинська, В. Шахов та ін. Ціннісні мотиви формування громадянсько-
патріотичної культури молоді аспектно висвітлено у працях О. Безко-
ровайної, М. Сметанського, Г. Тарасенко, Г. Шевченко, І. Шоробури та ін. 

Психологічні основи патріотичного виховання досліджували Б. Ана-
ньєв, П. Блонський, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Пет-
ровський, П. Якобсон. Серед сучасних дослідників, які працюють над 
питанням патріотичного виховання та громадянських якостей особистості – 
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І. Бех, П. Вербицька, П. Ігнатенко, А. Погрібний, В. Поплужний, Ю. Ру-
денко, К. Чорна, О. Шестопалюк та ін. 

Достатньо дослідженим у педагогічній науці є національно-
патріотичне виховання (Ю. Бондаренко, М. Боришевський, О. Виш-
невський, Р. Захарченко, В. Кузь, Б. Цимбалістий, В. Янів, Я. Ярема, 
О. Ярмоленко) та військово-патріотичне виховання (М. Зубалій, В. Іваш-
ковський). 

Важливо відзначити, що вирішення завдань патріотичного виховання 
сприяє готовність вчителів до використання сучасної моделі виховання. 
Використання зараз в освітньо-виховному процесі «стримуючої моделі» 
(центральним новоутворенням її є «особистість дисциплінована»), 
«діяльно-спрямованої моделі» (хоча особистість набувала широкого 
соціального пріоритету їй не були притаманні високі ціннісні освіти «Я») 
не дає можливості реалізувати суб’єкт-суб’єктної і соціально-педагогічну 
стратегії виховання. Авторська модель гуманістично орієнтованого 
розвиваючого виховання І. Беха направляє на формування духовної 
особистості при реалізації зазначених стратегій [2]. 

Мета статті – обґрунтування форм і методів підготовки майбутніх 
учителів до здійснення патріотичного виховання молодших школярів 
засобами краєзнавства. Кінцевою метою навчання і виховання засобами 
краєзнавства є гармонійний розвиток особистості, формування людини, 
яка б не була відірвана від національних джерел, історії свого народу, 
традицій і зміг би стати гідним членом суспільства, відчувати себе 
частиною нації. Важливо відзначити, що важливу роль в патріотичному 
вихованні учнівської молоді відіграє педагог, його особистий приклад, 
його погляди і практичні дії, які повинні бути зразком для наслідування у 
вихованні патріотично свідомої особистості молодшого школяра. У той же 
час, сам учитель повинен бути патріотом і мати відповідну підготовку для 
його здійснення. 

Підготовка студентів до вивчення результатів діяльності школярів 
засобами краєзнавства включає загальнокультурний, психолого-педагогічний 
та методичний компоненти. 

Загальнокультурний підготовка майбутніх вчителів сприяє форму-
ванню у них патріотичної свідомості і здійснюється при вивченні 
дисциплін: «Історія України», «Філософія», «Основи краєзнавства», 
«Культурологія», а також під час позааудиторної діяльності. 

Психолого-педагогічна підготовка здійснюється в процесі оволо-
діння знаннями принципів функціонування освітнього процесу в 
початковій школі, сутність патріотичного виховання та його місця в 
сучасному науковому осмисленні, вікових особливостей молодших 
школярів. Цьому сприяє оволодіння змістом предметів: «Педагогіка», 
«Психологія», «Дидактики», «Вступ до спеціальності». 

Методична підготовка передбачає оволодіння студентами системи 
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знань, умінь і навичок здійснення патріотичного виховання засобами 
краєзнавства. Вона реалізується за допомогою навчальних занять з таких 
дисциплін: «Методика навчання літературного читання», «Методика 
навчання української мови», «Методика навчання математики», «Мето-
дика навчання освітньої галузі «Природознавство», «Методика навчання 
«Я у світі», «Теорія і методика виховання», «Методика навчання музики», 
«Методика навчання образотворчому мистецтву». 

Психолого-педагогічні та методичні вміння формуються також при 
педагогічних практик (позакласні виховні заходи, пробні уроки, в літніх 
оздоровчих таборах, переддипломної), під час виконання самостійної 
роботи та навчально-дослідницької діяльності. 

Важливе значення в процесі підготовки студентів до вивчення 
результатів діяльності школярів має використання традиційних та 
інноваційних форм і методів: лекційних, практичних і лабораторних 
занять, творча самостійна і науково-дослідницька робота, участь в 
студентських наукових конференціях і творчих конкурсах, проведення 
тренінгів і рольових ігор, індивідуальних, групових і колективних форм, 
методу проектів і ін. 

Цікавою формою діяльності студентів є участь їх в «Літніх школах 
інтенсивного професійного навчання». Програма передбачає поглиблення 
краєзнавчих знань нестандартними шляхами: при розробці туристичних 
маршрутів за допомогою комп’ютерних 3-D технологій, проведенні 
майстер-класу «Фото феєрія рідного краю», «комунікативного тренінгу: 
комунікативні ігри, маніпуляція, примус, цивілізована взаємодія в 
спілкуванні», організації та проведенні дозвілля в середовищі тощо. 

Підготовка студентів педагогічних факультетів до виховання у 
молодших школярів патріотичних почуттів є своєрідною систему, яка 
складається з двох тісно пов’язаних компонентів: особистісної та 
професійної готовності. 

Особистісна готовність розглядається нами як складна, стійка 
інтеграційна якість особистості. Професійна готовність визначається нами 
як оволодіння студентом системи знань, необхідних для здійснення 
педагогічної діяльності і сформульованих на їх основі умінь та навичок, 
що сприяють успішному здійсненню патріотичного виховання молодших 
школярів засобами краєзнавства. Вони характеризується наступними 
компонентами: когнітивним, мотиваційно-ціннісним, і діяльно-поведінковим. 

Когнітивний компонент у підготовці майбутнього вчителя до 
патріотичного виховання засобами краєзнавчої роботи в початковій школі 
визначається за сукупністю усвідомлених краєзнавчих знань і їх 
використання при організації і проведення навчально-виховного процесу. 
Він характеризується кількісними критеріями (повнота знань, обсяг 
фактичної краєзнавчої інформації, глибиною усвідомлених зв’язків 
краєзнавчих знань з іншими педагогічними знаннями, відповідністю 
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засвоєної сукупності знань структурі, теоріям краєзнавчої роботи в 
початковій школі) і якісними (використання знань при вирішенні 
навчальних педагогічних завдань і практичних дій по краєзнавства – 
гнучкістю, усвідомленістю і оперативністю їх застосування). 

Мотиваційно-ціннісний компонент визначається нами сформованість 
системи ціннісного ставлення до явищ матеріальної і духовної культури, 
здатністю здійснювати патріотичне виховання засобами краєзнавчої 
роботи в початковій школі. Він характеризується володінням змістом 
законодавчих актів, пов’язаних з краєзнавством і програмами предметів 
початкової школи (кількісний критерій) – ціннісне ставлення до процесу 
отримання знань (визначається кількістю загальних законів, які лежать в 
основі ціннісних відносин, вивчення структури і ієрархії наявних 
цінностей і традиції, звичаї, досвід народу рідного краю); конкретність і 
системність знань (система ціннісного ставлення до рідного краю); 
мотивація (характеризує активність в оволодінні формами і методами 
краєзнавчої роботи); готовність до краєзнавчої роботи в початковій школі 
(якісний критерій) – вміннями підбирати і застосовувати форми і методи 
краєзнавчої роботи; оволодіння практичними навичками здобувати знання 
в процесі самоосвітньої діяльності, моделювання конспектів уроків і 
позакласних заходів з краєзнавчим компонентом. 

Діяльнісно-поведінковий компонент в підготовці майбутнього 
вчителя до патріотичного виховання засобами краєзнавства в початковій 
школі передбачає наявність у нього сформованих умінь і навичок, 
здатності до краєзнавчої роботи, самореалізації і творчість в її здійсненні. 
Він характеризується обсягом умінь в порівнянні з еталонним переліком 
(збільшення умінь – повнота умінь (визначається кількістю засвоєння 
умінь, що входять до складу патріотичного виховання в процесі 
краєзнавчої діяльності); розгорнення дій (виражається послідовністю 
виконання операцій), дії на рівні засвоєння (відтворюються окремі дії 
(вчинки) дії на рівні локального відтворення (використання відпра-
цьованих дій поза навчальної ситуацією – в процесі педагогічної практики. 
При виконанні дотримуються певного алгоритму, самостійно вирішують 
ряд педагогічних завдань з організації і здійсненні патріотичного 
виховання засобами краєзнавства в початковій школі.) дії на рівні 
моделювання (самостійно визначається та реалізується логіка і послі-
довність краєзнавчої роботи, які в своїй сукупності складають повний цикл 
виховання в початковій школі), якість використання краєзнавчого 
матеріалу для прийняття педагогічного рішення та рефлексивного аналізу, 
регулює всі практичні дії в професійній діяльності [7]. 

Таким чином, особистісна і професійна готовність відображає рівень 
розвитку патріотичної свідомості майбутнього вчителя початкової школи, 
а також те, наскільки сам студент є патріотом своєї країни. 

Готовність майбутнього вчителя до здійснення патріотичного 
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виховання молодших школярів передбачає оволодіння методами 
поєднання освіти з національною основою: історією і сьогоденням рідного 
краю, народними промислами та звичаями, збереження і збагачення 
культури українського народу, виховання шанобливого ставлення до 
природи і населення. 

Отже, якість патріотичного виховання, як і виховання в цілому, 
безпосередньо залежить від рівня підготовленості майбутніх учителів 
початкової школи, використання ними різних методів і форм; знання і 
вмілого обліку вікових і психологічних особливостей дітей; відкритості, 
емоційності, оптимізму та активного патріотичної позиції вчителя. 
Подальшого вивчення потребують поза аудиторні форми готовності 
майбутніх вчителів до вивчення результатів діяльності школярів засобами 
краєзнавства. 
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