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НАЙТИПОВІШІ СУПЕРЕЧНОСТІ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ 

ЗДІЙСНЕННЮ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Актуальність потреби в олюдненні соціуму обумовлюється поступовим 

усвідомленням того, що людина є найвищою цінністю; сприйняттям світу як 
єдиної системи різноманітних ментальностей, ідей, переконань, культур 
тощо. 

Важливим чинником, від якого в значній мірі залежить розв’язання 
комплексної проблеми гуманізації виховання підростаючого покоління, є 
проблема підготовки вчителів початкових класів, здатних олюднити, 
гуманізувати виховання, у яких пріоритетним є не зміст виучуваного дітьми, 
а ті образи, переживання, ставлення до навколишньої дійсності та історії, які 
виникають у них у процесі засвоєння навчального матеріалу. 

Завдання статті – знайти основні шляхи розв’язання суперечностей, які 
найчастіше виникають у молодих учителів початкових класів. 

Ретроспективний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду 
гуманістичного виховання дітей, вивчення сучасного стану реалізації 
принципу гуманізації виховного процесу в початкових школах України, 
ознайомлення з роботою випускників Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, опитування вчителів початкових класів, які 
закінчили інші педагогічні ВНЗ, дали нам підставу визначити найтиповіші 
суперечності, подані в таблиці, які перешкоджають гуманізації навчально-
виховного середовища в початковій школі та здійсненню гуманістичного 
виховання учнів молодшого шкільного віку. 

Окрім зазначених у таблиці передбачуваних варіантів розв’язання 
типових суперечностей, котрі найчастіше виникають у молодих учителів 
початкових класів, варто зупинитися ще на декількох умовах та шляхах 
успішної підготовки вчителя-гуманіста для початкової школи. 

 

Таблиця 1 

Суперечності, що перешкоджають здійсненню гуманістичного 

виховання в початковій школі та передбачувані варіанти їхнього 

розв’язання, до яких потрібно готувати майбутніх учителів у 

педагогічному ВНЗ 

 

№ Суть суперечності 
Передбачувані варіанти її  

розв’язання 

1 

Між соціально зумовленою 

необхідністю мати у школі 

вчителя-гуманіста 

та реальним станом – 

малою чисельністю таких 

учителів у сучасній школі. 

Формувати майбутнього 

вчителя-гуманіста в 

педагогічних ВНЗ. 

2 

Між уявленням значної 

кількості вчителів, що в 

навчальній і виховній роботі з 

та необхідністю знати і 

поважати права дитини. 

Кожному вчителю слід 

чітко знати права дитини 

та мати внутрішню 



молодшими школярами 

надійною тактикою є опора на 

виконання дітьми своїх 

обов’язків  

установку на повагу цих 

прав і звичку реалізовувати 

цю установку. 

3 

Між очікуванням учителями-

початківцями «слухняного» 

контингенту класу, з яким 

доведеться працювати 

та враженням, що їм 

попався чи не найгірший 

клас у школі. 

Формувати у студентів 

реалістичне уявлення про 

дітей молодшого 

шкільного віку і готувати 

їх до роботи з ними. 

4 

Між необхідністю домогтися 

високої результативності 

навчального і виховного 

впливу 
та внутрішнім опором 

дитини проти 

нав’язування їй волі 

педагога. 

Навчити майбутніх учителів 

початкових класів 

використовувати 

гуманістичні ідеї педагогіки 

співробітництва, залучаючи 

дітей до добровільної 

співпраці у навчальній і 

виховній роботі. 

5 

Між упевненістю молодого 

вчителя в педагогічній 

доцільності застосування 

конкретного виховного 

впливу 

6 
Між ненавистю вчителя до 

зла 

та ставленням його до 

дитини, носія зла, як до 

«невиправної», 

«безнадійної». 

(Цю суперечність, як 

причину більшості 

конфліктів у школі, 

помітив 

В.О. Сухомлинський). 

Ненавидячи зло, не 

переносити цієї ненависті 

на дитину, в душі якої 

виникли прояви зла. Бути 

педагогічним оптимістом. 

7 

Між неможливістю виховати 

гуманну особистість без 

передавання їй педагогом 

своїх ідеалів добра, 

справедливості, краси 

(якщо такого передавання не 

відбуватиметься, то й 

гуманістичного виховання не 

буде здійснено) 

та необхідністю 

нав’язування 
вихователем своїх 

гуманних переконань, що 

не є проявом 

гуманістичного 

виховання. 

(На наявність цієї 

суперечності вказував 

К.Д. Ушинський). 

Суперечність знімається, 

якщо вчитель не стільки 

словами, як власним 

прикладом переконує своїх 

вихованців у доцільності 

дотримання гуманістичного 

світосприйняття та стилю 

життя, зовсім не нав’язуючи 

дітям свої уподобання, 

переконання та ідеали як 

обов’язкові й для них. 

До цього також потрібно 

готувати вчителя в 

педагогічному ВНЗ. 

8 

Між прагненням учителя 

підтримувати національну 

самобутність своїх вихованців 

(не лише етнічних українців), 

зберегти рідну мову в їхніх 

устах, убезпечити їх від 

національного виродження 

та загрозою виникнення у 

дітей зверхнього 

ставлення до 

представників інших 

націй (а у класі є, як 

правило, представники 

різних націй), проявів 

відтінку шовінізму. 

Здійснюючи національне 

виховання молодших 

школярів, формувати у них 

не лише національну 

самосвідомість, гордість за 

свій етнос, а й повагу до 

інших народів, 

національну толерантність. 

9 

Між аргументованими 

власними переконаннями 

дитини 

та іншими, також 

аргументованими, 

точками зору. 

Учити вслуховуватися в 

аргументацію тих, хто має 

іншу точку зору та 



поважати право на 

альтернативне 

переконання. 

10 

Між індивідуальними 

інтересами окремого члена 

дитячого колективу 

та інтересами  

колективу 

Будувати роботу дитячих 

колективів так, щоб 

поєднати ці інтереси. 

Домогтися, щоб успіхи 

колективу викликали 

гордість у кожного його 

члена. 

Створювати дитячі 

колективи за інтересами. 

11 
Між оцінкою, виставленою 

вчителем, 
та самооцінкою учня. 

Аргументувати оцінку (не 

обов’язково публічно), 

враховувати докладені 

конкретним учнем сили. 

12 

Між інновацією, яка 

приваблює молодих учителів і 

імпонує дітям: замінити 

цифрові відмітки їх 

символічними аналогами у 

вигляді, наприклад, 

зображення «зірочки», 

«сніжинки» чи «колосочка» 

та усвідомленням, що 

така «інновація» не 

усуває основного 

недоліку традиційної 

системи оцінювання, яка 

призводить до гонитви 

дітей за псевдометою – 

отриманням якомога 

більшої кількості оцінок-

відзнак. 

Стимулювати у дітей 

прагнення досягати 

справжню мету – краще 

пізнати світ, навчитися 

успішно 

самореалізовуватися в 

ньому. 

13 

Між традиційною практикою, 

знайомою студентам ще із 

шкільних років, оголошувати 

оцінки на уроці, знайомити на 

батьківських зборах з 

оцінками усіх дітей класу  

та досвідом авторської 

школи М.П. Лещенко 

(«Чарівний світ», 

м. Полтава), де ніколи не 

виставляються оцінки 

публічно, в присутності 

товаришів, щоб не 

травмувати тих, кому 

виставлено невисоку 

оцінку. 

Випускник педагогічного 

ВНЗ повинен бути тонким 

психологом і чітко знати, 

відчувати, що і де не 

можна озвучувати 

публічно. Це стосується як 

оцінок, так і відомостей 

про стан здоров’я дитини, 

іншої конфіденційної 

інформації. 

14 

Між наявністю у класі учнів, 

що стоять на грані розумових 

аномалій, якими нібито має 

піклуватися дефектолог, а не 

вчитель звичайної школи, 

та небезпекою 

невиправданого 

направлення 

«нестандартної» дитини у 

допоміжну школу, яке 

може зламати її 

майбутнє, бо до неї 

довічно буде прикріплено 

(особливо у селі) ярлик 

людини, що навчалася в 

школі для розумово 

відсталих. Окрім того, 

нерідко це не розумово 

відсталі, а нормальні 

діти, у вихованні яких у 

дошкільні роки було 

Там, де можна обійтися без 

втручання дефектолога, 

слід орієнтуватися на 

мудрий досвід 

справжнього гуманіста 

В.О. Сухомлинського, який 

боровся за долю таких 

вихованців до кінця, іноді 

йдучи на явне порушення 

нормативних положень, бо 

доля дитини була для 

нього значно важливіша, 

ніж дотримання 

формальних інструкцій. 



допущено помилки. 

 

Як показує досвід роботи педагогічних ВНЗ, дуже мало шансів 

підготувати справжнього вчителя-гуманіста з людини, котра здобуває 

педагогічний фах, не маючи покликання до вчительської діяльності. Тому 

першою умовою підготовки вчителя до здійснення гуманістичного виховання 

є наявність у нього педагогічного покликання. З цього випливають важливі 

завдання для педагогічного ВНЗ: здійснювати довузівську профорієнтацію на 

педагогічні професії, зміцнити у студентів намір працювати вчителем, 

допомогти їм усвідомити, що майбутній професійний успіх – це важлива 

складова їхнього особистого щастя. 

Ще в студентські роки майбутній учитель має усвідомити свою 

життєву місію – забезпечити дитині умови природовідповідного розвитку, 

дати їй щастя повноцінного життя, укріпивши і наситивши цим любов 

майбутнього вчителя до своїх вихованців; відчути відповідальність за них; 

навчитися управляти різностороннім природовідповідним розвитком дитини 

як передумовою формування щасливої особистості. 

Сприяє цьому ознайомлення студентів із життєвим шляхом тих людей, 

для кого педагогічне подвижництво стало основною справою всього життя, з 

педагогічними династіями, у тому числі й з тими династіями, два-три 

покоління яких були випускниками того педагогічного ВНЗ, в якому й вони 

навчаються. Дехто із студентів і сам є потенційним продовжувачем таких 

династій. Ще краще, якщо студенти мають змогу безпосередньо зустрітися з 

відомими вчителями-практиками, поспілкуватися з ними, побачити їх у 

роботі. 

Не менш важливо організовувати, всіляко підтримувати й заохочувати 

педагогічний успіх майбутнього вчителя під час педагогічної практики. 

Лише вчитель, що працює за покликанням, підсвідомо відчуває не 

лише потребу використовувати всі можливі резерви для розкриття 

позитивних задатків дитини, але й здійснює це не примушуючи її бути 

кращою, ніж це закладено в ній природою. 

Втім, навіть тим випускникам педагогічних ВНЗ, котрі здобували 

учительський фах за покликанням, далеко не відразу вдається реалізувати ті 

найзаповітніші професійні бажання, котрі вони плекали протягом усіх 

студентських років. Спробуємо з’ясувати, з чим це пов’язано. 

Із таблиці видно, що переважна більшість суперечностей викликана 

необхідністю подолання авторитарності, застарілих ідеологічних установок 

та педагогічних концепцій. 

Було б не дуже дивно, якби застарілі погляди, наприклад, на проблему 

колективу і особистості чи на шляхи розв’язання національного питання 

висловлювали вчителі солідного віку. Можна було б пояснити це тим, що в 

той час, коли вони отримували професійну підготовку, саме такі погляди 

були домінуючими і не допускалося ніяких альтернатив з ідеологічних 

міркувань. Але коли подібне звучить з вуст молоді, це викликає здивування і 

занепокоєння. Основна причина тут не в тому, що студенти отримали в своїй 



школі застарілі гуманітарні уявлення. Справа в іншому: сучасним 

викладачам доводиться активно боротися із впливом на майбутніх учителів 

застарілої літератури, бо нових видань у фондах бібліотек ВНЗ обмаль, а 

студент (особливо той, який навчається за індивідуальним планом і майже не 

буває на лекціях) добросовісно опрацьовує підручники, які йому вдається 

роздобути. 

Потрібно регулярно оновлювати всю навчальну літературу, але 

літературу з гуманітарних дисциплін – у першу чергу. На часі потреба 

переходу на електронні варіанти підручників та навчальних посібників 

(частково це вже здійснюється), оновлення й тиражування яких потребує 

значно менших фінансових затрат, ніж традиційна навчальна література на 

паперовому носії інформації. 

Використання локальних інформаційних мереж, а ще краще – 

Інтернету, запровадження елементів дистанційного навчання відкриває нові 

можливості для використання доступу до різних точок зору і цілісних 

концепцій, привчає толерантно ставитися до альтернативних підходів, учить 

самостійно мислити, спонукає сміливіше відстоювати власну позицію. 

Отже, другою умовою успішного формування спеціаліста, в тому числі 

і вчителя, здатного здійснювати повноцінне гуманістичне виховання учнів, є 

вільний доступ до наукової та дискусійної інформації. Людина, у якої 

сформовано потребу й звичку постійно поновлювати свої знання, яка звикла 

не стільки повторювати чужі думки, як відстоювати власну осмислену 

позицію, буде і у своїх вихованців формувати ці якості. 

В умовах сьогодення особливої актуальності набуває створення 

навколо дитини гуманістичного виховного середовища шляхом 

гуманітаризації освіти (насичення чинних навчальних дисциплін 

людинознавчим матеріалом, використання наявного в них гуманістичного 

потенціалу з метою подолання технократизму, бездуховності й формалізму в 

освіті; формування світогляду на засадах взаємозалежності природи, людини, 

суспільства) та гуманізації виховання (повага педагога до особистості дитини, 

довіра до неї, прийняття її особистих цілей, запитів, інтересів та прагнення 

дитини реалізувати своє право на щастя; врахування її вікових особливостей; 

створення умов взаєморозуміння та співробітництва між усіма учасниками 

педагогічного процесу). 

Аналіз та узагальнення концепції педагогіки співробітництва і 

сучасного стану реалізації принципу гуманізації навчально-виховного 

процесу в початкових класах України й, зокрема, в авторських школах, 

переконливо свідчать, що наша країна багата на вчителів, котрі вже сьогодні 

самовіддано працюють з позицій гуманістичного виховання, 

використовуючи спадщину славетних вітчизняних і зарубіжних 

попередників, а також дали підставу для таких висновків: не слід копіювати 

вчителя-новатора, намагаючись використовувати повністю, у нерозривній 

ув’язці, всю його методику, як систему організаційних форм, методів і 

прийомів; кожному вчителю потрібно виробляти власний педагогічний 

«почерк», використовуючи ті вдалі елементи чужої методики, які 



відповідають його характеру, емоційності, темпераменту тощо. 

Навіть молодий учитель повинен чітко знати і навіть інтуїтивно 

відчувати, що і де не можна озвучувати про дитину публічно. Це, 

насамперед, будь-яка інформація, яку вихованець довірив йому «по секрету», 

конфіденційні відомості про стан здоров’я дитини чи про сімейні негаразди в 

родині вихованця тощо. Обережним потрібно бути і в оцінюванні знань 

молодших школярів, знаючи, як болісно дехто з них може сприйняти 

занижену, на їхню думку, оцінку своєї роботі. Іноді доцільним є 

«авансування» успіху дитини, коли вчитель дещо завищує оцінку, щоб 

підтримати впевненість вихованця в своїх силах. Оцінюючи роботу дитини, 

слід стимулювати у неї не гонитву за оцінкою, як самоціллю навчання, а 

прагнення досягати справжню мету навчання – краще пізнати світ, успішно 

самореалізовуватися в ньому, відчути радість успіху. 

Звичку опиратися на пізнавальні інтереси та позитивні задатки дитини 

слід формувати у майбутнього вчителя ще під час педагогічної практики. 

Не менш важливо навчити студентів систематично вести щоденник 

спостережень та роздумів. Усвідомити, що цей документ потрібен не як 

нормативна складова для звітності про проходження педагогічної практики, а 

як ефективний підручний засіб для творчого самовдосконалення вчителя. У 

доцільності ведення щоденних записів слід переконати майбутніх учителів, 

ознайомивши їх задовго до початку педагогічної практики із думками з цього 

приводу В.О. Сухомлинського, Л.М. Толстого, Я. Корчака, сучасних 

педагогів та психологів. 

Особливої обережності потребує порушення питання щодо 

обслідування «нестандартної» дитини на предмет направлення її у 

допоміжну школу. Адже здійснення цього кроку без вагомих на те підстав, 

може зламати долю цієї особистості. Цю аксіому має знати кожен студент 

педагогічного ВНЗ і бути особливо коректним у своїй майбутній професійній 

діяльності з такими дітьми. 

Слід визнати, що ще недостатньо досліджено науково-педагогічні 

засади та умови формування готовності майбутнього вчителя початкових 

класів до здійснення гуманістичного виховання, є принципові суперечності в 

трактуванні наукових понять з проблем гуманізації та гуманітаризації 

навчально-виховного процесу в початковій школі. 

Існує ціла низка суперечностей, котрі виникають у педагогічних ВНЗ 

при здійсненні підготовки майбутніх учителів до гуманістичного виховання 

учнів. 

Усе це потребує додаткового наукового і методичного пошуку. 
 


