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НАРОДОЗНАВЧА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Спираючись на аналіз досліджень і публікацій, визначається зміст готовності майбутніх вчителів

до педагогічної діяльності і виокремлюється народознавча складова. Уточнюється сутність і зміст
понять «народознавча складова», «професійна підготовка», «професійно-педагогічна підготовка».

Акцентується увага на значенні поняття «народознавча складова» у національному становленні
особистості. Наголошується на важливості вивчення народознавства у фаховій підготовці майбутніх
вчителів початкової школи.

Саме від якості професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів буде залежити навчальний
процес в початковій школі. Указується на роль учителя, його творчий підхід, принциповість до самого
себе і учнів, які пізнають традиції свого народу, країни, які дають позитивні результати виховання мо-
лоді. Саме вчитель стає й сценаристом, і режисером, і художником, і музикантом одночасно. Ніби за
помахом його чарівної палички оживають давні звичаї й традиції нашого народу. Сама педагогічна робо
та спонукає до творчості. Театралізовані дійства, виховні заходи, народні свята є частиною творчої
лабораторії вчителя. Учитель повинен бути принциповим у ставленні до самого себе, у ставленні до
роботи й до учнів. Це – позитивна принциповість. Вона сприяє успішності вчителя і стає невід’ємною
народознавчою складовою в його подальшій педагогічній діяльності.

Ключові  слова :  народознавча складова, професійна підготовка, професійно-педагогічна підготов-
ка, майбутній вчитель, початкова школа.Із покоління в покоління український народпередає свій досвід, свої історичні надбання, ство-рюючи тим самим тільки йому притаманну куль-туру. Народ завжди піклувався про свої майбутніпокоління, виховуючи їх, навчав мудрості життя.Перлиною народного досвіду навчання та вихо-вання дітей становить підмурок народної педаго-гіки.Прилучаючи дітей до народних джерел запо-чатковується з раннього віку. Тому майбутні вчи-телі початкової школи мають бути добре обізнаніз рідним краєм, національною культурою, тради-ціями, звичаями й озброєнні методами та прийо-мами роботи з дітьми в цій галузі.Специфіка фахової діяльності майбутньоговчителя потребує від нього ґрунтовних знань зісторії українського народу, його культури, тради-цій, звичаїв, оберегів. Малих фольклорних форм,народних ігор, прикмет та вмілого їх застосуван-ня в роботі з учнями початкової школи.Майбутній педагог повинен уміти адаптуватисвої теоретичні знання до рівня дитячого сприй-мання, якісно і ефективно складати сценарії наці-ональних свят, конспекти уроків, орієнтуватися вметодичній літературі, творчо застосовувати нау-кові доробки у практичній роботі, планувати на-вчально-виховну роботу з учнями. Усе це потре-бує від вчителів постійного творчого пошуку,

вміння аналізувати, зіставляти, знаходити найе-фективніші та найраціональніші шляхи ознайом-лення учнів початкової школи із скарбницею на-родної творчості. Питання розвитку українського народознавс-тва та методики ознайомлення студентів з украї-нською національною культурою присвячені ро-боти вчених: Б. Іщенко, А. Богуш, А. Малько, М. Стельмахович, С. Стефаник, Г. Лозко та ін. Прищепити майбутнім вчителям навички та вміння працювати з історичним українським на-родознавчим матеріалом, творчо його застосову-вати в подальшій педагогічній роботі. У сучасних умовах розбудови держави, націо-нальної школи суспільство не вшановує існуючий рівень готовності випускників педагогічних на-вчальних закладів до професійної діяльності. Пе-ред педагогічною системою особливо гостро по-стала проблема вдосконалення роботи педагогіч-них вищих навчальних закладів щодо підготовки майбутніх педагогів з високим рівнем професіо-налізму, творчої активності, які відповідально ставилися би до результатів свого навчання та підготовки до майбутньої професійної діяльності. Проблема професійної підготовки майбут-нього педагога є актуальною в теорії та практиці вищої школи. Теоретичні концепції підготовки педагогічних кадрів на народознавчій основі  
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закладені в працях С. Русової, В. Скуратівського, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського та ін. Різні аспекти підготовки майбутнього вчителя дослі-джували О. Абдуліна, Н. Бібік, А. Богуш, В. Васяно-вич, Ф. Гоноболін, М. Дарманський, М. Євтух, М. Козій, Н. Кузьміна, О. Ляшенко, Ю. Мальований, Е. Помиткін, О. Савченко, І. Синиця, О. Сухомлин-ська, О. Щербакова та ін. У працях цих науковців визначено закономірності та принципи професій-ної підготовки майбутніх учителів початкових класів, здійснено порівняльну характеристику основних наукових підходів до розв’язання про-блеми формування готовності майбутніх вчителів до професійно-педагогічної діяльності в початко-вій школі. Незважаючи на широкий спектр наукових досліджень у цьому напрямі та вагомий внесок згаданих вище авторів, проблема формування народознавчої складової у підготовці майбутніх вчителів початкової школи вивчена недостатньо, що негативно позначається на професійному ста-новленні фахівців з початкової освіти. У зв’язку з цим одним із найважливіших за-вдань педагогічної науки стає розроблення теорії, що обґрунтовує ефективність народознавчої складової в професійно педагогічній підготовці майбутніх учителів початкових класів, що забез-печує цілісність і систематичність цього процесу, якість його результатів, шляхи та засоби їх досяг-нення. Розглянемо сутність ключових понять, пов’я-заних із професійно-педагогічною підготовкою: «підготовка», «професійно-педагогічна підготов-ка». У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття «підготовка» розгляда-ється як «дія за значенням підготувати; запас знань, навиків, досвід, набутий у процесі навчан-ня, практичної діяльності» [2]. Також, «під-готовка» розглядається як результат реалізації та процес створення передумов для здійснення пла-нованих дій. На думку, С. Вишнякової поняття «підготовка» є дії, спрямовані на продукування в людини навичок, формування життєвої позиції і передання їй знань, які є необхідними для праце-влаштування за певною спеціальністю чи групою споріднених спеціальностей або для роботи в будь-якій галузі [3]. У дослідженнях вчених (А. Брушлинський, І. Зимняя) щодо позиції суб’єктів діяльності підго-товка означає процес формування готовності лю-дини продукувати цінності у планових сферах  [1, 5]. На думку В. Гриньової доведено, що результа-том підготовки майбутнього вчителя є рівень сформованості його педагогічної культури, яку 

автор трактує як «інтеріоризовану духовну куль-туру, що виконує функцію специфічного її проек-тування у сферу педагогічної діяльності». Водно-час педагогічна культура виступає важливою умо-вою ефективної професійно-педагогічної підго-товки й самовдосконалення майбутнього вчителя початкової школи [4]. Професійно-педагогічна підготовка у словни-кових джерелах визначається як система органі-заційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в особистості професійної спрямова-ності, знань, умінь, навичок і професійної готов-ності [8]. Погоджуємося із визначенням професійно-педагогічної підготовки вчителя, яке дають О. Пєхота та А. Старєва. За словами авторів, про-фесійно-педагогічна підготовка вчителя – це «об’єктивно існуючий процес навчання (викла-дання і учіння), засвоєння майбутнім педагогом професійних загально педагогічних і методичних знань, вироблення відповідних умінь і навичок студента в ході педагогічної практики; формуван-ня у нього потреб самоосвіти, самовдосконалення і самореалізації; досягнення з цією метою єдності педагогічної теорії і практики, фундаментальнос-ті та мобільності, науковості й культуро-відпо-відності професійних знань» [7, 9]. Поняття «народознавча складова в професій-но-педагогічній підготовці майбутніх учителів початкових класів» розглядається як складне ди-намічне інтегральне утворення, що характеризує сукупність лінгвістичних, народознавчих знань, умінь і навичок, які визначають професійне спря-мування педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкової школи. Вагомий внесок у вивчення проблеми наро-дознавства здійснює український науковець Н. Лисенко. Так, автор наголошує на тому, що до найбільш актуальних проблем у царині українсь-кого народознавства на сьогодні можна віднести такі: предметне поле; національне й загально-людське в народознавчій думці; український фольклор як джерело вивчення народознавчих цінностей українського народу тощо [6]. Народознавство у вузівському значенні є нау-кою про культуру, побут народу, його походження й розселення, національні традиції, звичаї, обря-ди. У широкому значенні – це сукупність сучасних наук про народ, його духовність, національну культуру, історію, а також здобутки народного і професійного мистецтва, які відображають бага-тогранність життя народу, нації. Тому народознавча компетенція у нашому дослідженні передбачає:  
– по-перше, певний рівень знань з народо-знавства, історії України, а також українсь-
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кого народного фольклору, української етнології, знання усної народної творчості;  
– по-друге, до структурного компоненту має входити володіння теоретико-практич-ними підходами народної педагогіки у на-вчанні та вихованні учнів початкової шко-ли, етнопедагогічними технологіями, а також готовність до визначення змісту, відповідних форм та методів народної пе-дагогіки у початковій школі.  
– по-третє, вміння застосовувати набуті тео-ретичні знання з народознавства у прак-тичній діяльності початкової школи, вияв-лення ініціативи щодо народознавчого підходу у навчально-виховному процесі. Таким чином, залучення студентів до скарб-ниці народного досвіду поглиблює ознайомлення з традиціями родинного життя, трудового вихо-вання, звичаями, обрядами, народними духовни-

ми цінностями, сприяє розвитку творчого педаго-гічного мислення, новаторським пошукам у галузі навчання. Це озброює молодого педагога історич-ною перспективою, новим баченням шляхів роз-витку національної педагогічної думки в майбут-ньому, а народознавча складова має формуватися ще в ході професійної підготовки майбутніх вчи-телів початкової школи.  Отже, здійснений аналіз наукової літератури дозволяє визначити народознавчу складову в професійно-педагогічній підготовці майбутніх вчителів початкової школи як цілеспрямований процес формування їхніх уявлень про можливості і способи використання народознавства у навчан-ні і вихованні учнів початкової школи. Перспекти-ви дослідження передбачають розкриття різних видів фахових компетентностей на основі народо-знавчої складової. 
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Анна Струк. Народоведческой составляющая профессионально-педагогической подготовки 
будущих учителей начальных классов 

Опираясь на анализ исследований и публикаций, определяется содержание готовности будущих  
учителей к педагогической деятельности и выделяется народоведческую составляющая. Уточняется 
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сущность и содержание понятий «народоведческую составляющая», «профессиональная подготовка», 
«профессионально-педагогическая подготовка».  

Акцентируется внимание на значении понятие «народоведческую составляющая» в национальном 
становлении личности. Отмечается важность изучения народоведения в профессиональной подготов-
ке будущих учителей начальной школы. 

Именно от качества профессионально-педагогической подготовки будущих учителей будет зави-
сеть учебный процесс в начальной школе. Указывается на роль учителя, его творческий подход, принци-
пиальность к самому себе и учеников, которые узнают традиции своего народа, страны, дают положи-
тельные результаты воспитания молодежи. Именно учитель становится и сценаристом, и режиссе-
ром, и художником, и музыкантом одновременно. Будто по мановению его волшебной палочки оживают 
древние обычаи и традиции нашего народа. Сама педагогическая работа побуждает к творчеству. Те-
атрализованные представления, воспитательные мероприятия, народные праздники является ча-
стью творческой лаборатории учителя. Учитель должен быть принципиальным в отношении к само-
му себе, в отношении к работе и к ученикам. Это – положительная принципиальность. Она способству-
ет успешности учителя и становится неотъемлемой народоведческой составляющей в его дальнейшей 
педагогической деятельности. 

Ключевые  слова :  народоведческой составляющая, профессиональная подготовка, профессио-
нально-педагогическая подготовка, будущий учитель, начальная школа. 

 
Anna Struk. People of the composition of professional and pedagogical preparation for future 

teachers of the initial classes 
Based on the analysis of research and publications, the content of the readiness of future teachers for peda-

gogical activity is determined and the ethnographic component is distinguished. Clarifies the essence and content 
of the concepts of «ethnographic component», «vocational training», «vocational and pedagogical training».  

The emphasis is placed on the meaning of the concept of «ethnographic component» in the national forma-
tion of the individual. It is emphasized on the importance of studying ethnography in the professional training of 
future teachers of elementary school. 

The quality of education is a multidimensional model of social norms and requirements for a person, an edu-
cational environment in which its development takes place, and a system of education that implements them at all 
stages of human learning. 

It will depend on the quality of the teachers professional training of future teachers and will depend on the 
learning process in the elementary school. It indicates the role of the teacher, his creative approach, the princi-
pledness to himself and the students who know the traditions of his people, the countries that give positive results 
to the education of young people. It is the teacher who becomes both a scriptwriter, a director, an artist, and a 
musician at the same time. It is as if by the wake of his magic wand the old customs and traditions of our people 
come to life. Pedagogical work itself induces creativity. Theatrical performances, educational events, folk festivals 
are part of the creative teachers laboratory. The teacher must be principled in relation to himself, in relation to 
work and to students. This is a positive principle. It contributes to the success of the teacher and becomes an inte-
gral part of the ethnographers in his further pedagogical activity. 

Keywords :  ethnographic component, vocational training, vocational and pedagogical training, future 
teacher, elementary school.   
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