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Стратегія співпраці України з Європейським Союзом передбачає по-

ступове впровадження європейських норм і освітніх стандартів, інтеграцію 
національної системи вищої освіти в Європейський освітній простір для 
підготовки професійно-компетентних фахівців. Професійна компетент-
ність має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, став-
лення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості, зосереджує ува-
гу О.І.Пометун [1, 64]. Сучасна професійна діяльність майбутнього вчите-
ля початкових класів базується на його підготовці як високопрофесійного 
фахівця, який ознайомлений з сучасними світовими вимогами до навчаль-
но-виховного процесу школи першого ступеня, підготовлений до організа-
ції навчальної діяльності молодших школярів як педагогічної взаємодії, що 
спрямована на розвиток кожної особистості, її підготовку до розв’язання 
завдань життєтворчості. 

Готовність майбутнього вчителя початкових класів до педагогічної 
діяльності базується на психологічній, педагогічній і предметній підготов-
ці, що передбачає насамперед сформованість особистісних якостей педаго-
га. Особливе місце займає етична підготовка, тобто моральна вихованість 
особистості суб’єкта навчально-виховного процесу. Лише той вчитель мо-
же виховати позитивні якості та моральні цінності в дитини, який сам во-
лодіє ними. Це яскраво проявляється в педагогічній спадщині великого пе-
дагога-гуманіста В. О. Сухомлинського. Який наголошує. що «чуйність і 
лагідність – це та духовна сила, яка здатна захистити дитяче серце від 
огрубіння, озлоблення, жорстокості і байдужості, від безсердечно-тупого 
ставлення до всього доброго і світлого у житті, передусім до сердечного, 
теплого слова. Можливо, у когось цей принцип викличе іронічну посміш-
ку: ми, мовляв, буде6мо ласкавими, а вони нам на голову сядуть… Не ся-
дуть, тому що злість в дитячому серці породжується тільки грубістю, бай-
дужістю дорослих»[3, 90].  

Для успішного виконання основного завдання вчителя, передачі 
знань учням, потрібно зробити атмосферу успіху. В. О. Сухомлинський го-
ворив: «Інтерес до навчання з’являється лише тоді, коли є натхнення, що 
народжується від успіху в оволодінні знаннями; без натхнення навчання 
перетворюється для дітей на тягар.»[2, 164]. Цього можна досягти, викори-



стовуючи опору на гуманістичну спрямованість особистості вчителя, таких 
моральних цінностей, як доброта, справедливість, відповідальність, праце-
любність, тактовність. 

Отже, етична компетентність учителя початкових класів є важливою 
складова його професійної діяльності. Вона заслуговує великої уваги при 
підготовці майбутнього фахівця. 
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