
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені М. П. ДРАГОМАНОВА 

 

 

На правах рукопису 

 

 

МАРГІТИЧ КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА 

 

УДК 371.134:373.3:7(043) 

 

 

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ В УГОРСЬКОМОВНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАКАРПАТТЯ 
 

 

 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  

 

 

Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, 

 доцент О.П.Хижна 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2009 



 2 

ЗМІСТ 

ВСТУП  .................................................................................................................. 4 

РОЗДІЛ І  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В 

УГОРСЬКОМОВНИХ ЗНЗ ЗАКАРПАТТЯ   ................................ 16 

1.1. Професійна підготовка вчителя початкової школи  як соціально-

педагогічна проблема ................................................................................................... 16 

1.2. Теоретичні засади підготовки вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів             20                

1.3. Історико-педагогічний аналіз проблеми формування національної 

свідомості молоді на Закарпатті                                                           20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.4. Регіональні умови і особливості підготовки вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості угорськомовних молодших 

школярів  ………                                           …                                             40                                                                                                                                                                                       

Висновки до першого розділу ................................................................................ 86 

РОЗДІЛ ІІ  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УГОРСЬКОМОВНИХ ЗНЗ 

ЗАКАРПАТТЯ ..................................................................................... 90 

2.1. Діагностика рівнів готовності студентів до формування національної 

свідомості мололдших школярів в угорськомовних ЗНЗ                        116 

2.2. Експериментальна модель підготовки вчителя до формування 

національної свідомості учнів молодшого шкільного віку в 

угорськомовних ЗНЗ Закарпаття                                                                 175                   

2.3. Розвиток готовності студентів до формування національної свідомості 

молодших школярів ...................................................................................... 142 

2.4. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи                          142 

Висновки до другого розділу ................................................................................ 194 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ........................................................................................... 198 



 3 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................... 202 

ДОДАТКИ   .................................................................... Error! Bookmark not defined. 



 4 

ВСТУП 

Актуальність теми. Своєрідність історичного етапу, який переживає 

Україна, процеси розбудови й утвердження суверенної, правової, демократичної, 

соціально орієнтованої держави передбачають істотну трансформацію 

світоглядних орієнтацій, прагнення інтеграції у світовий економічний, 

політичний, інформаційний і культурний простір. Становлення національної 

освітньої системи в Україні відбувається в умовах прискореного входження у 

світове співтовариство, зростання впливу етнічного фактора на процеси 

збереження цілісності національної державності та відновлення духовних 

пріоритетів суспільства. Про це наголошується в Законах України "Про освіту", 

"Про загальну середню освіту", Державній національній програмі "Освіта" 

("Україна XXI століття"), національній доктрині розвитку освіти, що утверджують 

національну ідею, сприяють національній самоідентифікації, розвитку культури 

українського народу, оволодінню цінностями світової культури, 

загальнолюдськими надбаннями.  

У цьому контексті особливого значення набуває Концепція національного 

виховання, в якій підкреслюється важливість передачі молодому поколінню 

соціального досвіду і багатства духовної культури народу та формування 

особистісних рис громадянина України, найважливішими з яких варто вважати 

національну свідомість та патріотизм. Згідно з концепцією високий рівень 

сформованості національної свідомості, знання національної психології і 

характеру народу, його культурно-історичних традицій, морально-етичної 

спадщини, історії та сучасності є одним з найважливіших аспектів психолого-

педагогічної готовності вчителя початкової школи до своєї професійної 

діяльності. Адже майбутнє країни, її подальший розвиток значною мірою 



 5 

залежить від особистості вчителя початкової школи, що має виключний вплив на 

формування національної свідомості, ціннісних орієнтацій, моральних якостей, 

естетичних поглядів учнів та їхніх переконань. Учитель водночас виступає для 

молодших школярів духовним наставником, провідником соціального та 

історичного досвіду, вихователем, організатором тощо. Такий 

багатофункціональний характер діяльності вчителя початкової школи зумовлює 

важливість його підготовки до формування національної свідомості молодших 

школярів, що представляє собою фокус людського бачення світу, міру розуміння 

природи і суспільства, соціальних відносин, поглядів на світ і своє місце у ньому.  

Формування національної свідомості молодших школярів охоплює всебічне 

пізнання рідного народу, його історії, культури, духовності і на цій основі – 

пізнання кожним учнем, вихованцем самого себе і як індивідуальності, і як частки 

своєї нації, а через неї всього людства, організацію самонавчання і самовиховання, 

найефективніших шляхів розвитку і самовдосконалення особистості. 

Національна ідея має об’єднувати націю, надихати людей на життєтворення, 

слугувати мирилом оцінки соціально-економічного та політичного розвитку. Така 

ідея об’єднує різні за характером та ментальністю регіони, оскілки не суперечить 

їхнім внутрішнім потребам. Україна, як поліетнічна світська держава, у процесі 

досягнення своїх геополітичних інтересів має накопичувати екологічні, культурні, 

політичні успіхи, забезпечуючи зростання добробуту та культури своїх громадян, 

сприяти розвою регіонів та етносів, що її формують. 

Національні концепції вітчизняної освіти і виховання, враховуючи 

культурно-історичний досвід свого та інших народів, головними завданнями 

ставлять не лише вивести справу навчання і виховання з тієї глибокої кризи, в якій 

вона нині перебуває, а й докорінно реформувати її, піднести до вищих світових 

стандартів. Концептуальне осмислення провідних проблем національної освіти і 

виховання переконує в тому, що демократизація, гуманізація і гуманітаризація їх 
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неможливі без відродження вітчизняних культурно-історичних, народне 

педагогічних, народознавчих виховних традицій. 

Національна система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-

естетичний, художньо-творчий, моральний та інтелектуальний компоненти 

свідомості рідного народу, створює умови для розвитку і розквіту природних 

задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного 

потенціалу — найвищої цінності нації, держави. Національне виховання реалізує 

глибоке і всебічне пізнання рідного народу, його історії, культури, духовності і на 

цій основі — пізнання кожним учнем, вихованцем самого себе як індивідуальності 

і як частки своєї нації, а через неї всього людства, організацію самонавчання і 

самовиховання, найефективніших шляхів розвитку і самовдосконалення 

особистості. 

Нині, спираючись на глибинні національно-виховні традиції свого народу, 

поступово відроджується національна система виховання, яка тривалий час 

нехтувалась та заборонялась. [24] Такому відродженню свого часу значно сприяла 

науково-педагогічна діяльність Софії Русової, яка вважала, що національне 

виховання є певним підгрунтям у справі відродження душі народу, а творчі сили 

українських дітей мають бути якнайкраще збуджені національним матеріалом, 

тобто таким, який найбільш поширений у тій чи іншій місцевості [42]. 

Високий рівень духовності української культури відіграє вирішальну роль у 

формуванні педагогічно-виховних традицій. Для кожної держави, яка дбає про 

своє майбутнє, є актуальним питання національного виховання. 

Суспільна свідомість уже виробила істину: національне виховання – то не те, 

що може бути, а може й не бути, а першооснова демократичних засад освіти й 

виховання, першооснова поваги держави до самої себе [25]. 
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Національна система виховання має відображати історичні, географічні, 

економічні і психологічні особливості українського народу, бути адекватною його 

світоспийманню. 

К.Д.Ушинський зазначав, що виховання, побудоване на народних традиціях, 

має такий позитивний виховний потенціал, якого не мають навіть найкращі 

педагогічні системи. На його думку, тільки народне виховання, що відбиває 

психологічні, соціально-екологічні і культурні особливості народу, його життя і 

прагнення, може мати “ справжню розвиваючу силу ” [50]. 

“Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, 

незалежно від національної приналежності, особистісних рис громадян 

Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури” [27, с.18]. 

Сучасні концепції національного виховання наголошують на важливості 

національної спрямованості освіти, її органічної єдності з національною історією і 

традиціями, на збереженні і збагаченні культури українського народу. Отже, 

метою виховного процесу є осмислення проблеми формування національної 

свідомості особистості в межах розбудови українського суспільства, виховання у 

підростаючого покоління активності, ініціативності, автономності, як необхідних 

цінностей сучасної людини в перехідний період розбудови українського 

громадянського суспільства. Тому найважливішою проблемою українського 

громадянського суспільства є визнання людини найвищою соціальною цінністю та 

реальне забезпечення її основних прав і свобод, створення умов для забезпечення 

самоцінності кожної окремої особистості. 

Кожен громадянин суверенної України повинен мати свою національну 

свідомість і самосвідомість. Без духовного багатства, сконденсованого в цих 



 8 

поняттях, неможливий повноцінний внутрішній світ людини-громадянина. 

Національна свідомість формується всіма засобами рідної мови, історії, культури, 

мистецтва, народними традиціями і звичаями тощо. 

Особливого значення ці ідеї набувають в умовах Закарпаття, адже 

поліетнічну структуру населення Закарпаття часто називають мікромоделлю 

євроазійського поліетнічного простору. В ній, як у краплині води, відображаються 

всі етнополітичні й етнокультурні процеси Євразії. Проте Закарпаття суттєво 

відрізняється від інших багатонаціональних регіонів України тим, що знаходиться 

на державному кордоні чотирьох країн (Угорщини, Словакії, Румунії, Польщі) і є 

етнічним стиком багатьох народів.  

Тож пріоритетом у підготовці вчителів початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття 

стає усвідомлення нерозривної єдності всього українського народу, незалежно від 

національності та віросповідання, мови, традицій, звичаїв і культури формування 

національної свідомості при збереженні національної ідентичності малих 

спільнот. Концептуальне осмислення та вирішення проблеми підготовки вчителів 

початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в 

межах розбудови українського суспільства сприятиме вихованню у підростаючого 

покоління активності, ініціативності, автономності, як необхідних цінностей 

сучасної людини в перехідний період розбудови українського суспільства.  

Сучасна педагогічна наука і практика має великий доробок в галузі 

дослідження процесу формування національної свідомості. Наукові передумови 

формування національної свідомості молоді та теоретико-методологічні аспекти 

цієї проблеми досліджувалися В.Іванишиним, Я.Радевич-Винницьким. Провідне 

значення державотворення в житті нації розкрив у своїх працях Я.Дашкевич. У 

наукових працях В.Жмира досліджено національну свідомість як вияв 

національної інтеграції, у дослідженнях С.Гессена, Р.Берези – спрямування 
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національної творчості на розв'язання загальнолюдських культурних завдань.  

Науковець Я. Грицак здійснив одну з перших спроб розглянути українську історію 

ХІХ- ХХ століття у контексті західних теорій нації та націоналізму, І.Кресіна 

розробила системологічну концепцію національної свідомості у контексті 

політичних процесів, що відбуваються в Україні та світі. Осмислення всієї гами 

теоретичних, зокрема філософських, етнополітологічних та етнодержавознавчих 

проблем, пов’язаних з піднесенням національної свідомості, подоланням 

упередженості до націоналізму,  розвитком окремих складових української 

національної свідомості стали предметом дослідження в працях І.Вакарчука, 

В.Кременя, І.Кураса, М.Мокляка, Ю.Римаренка, В.Смолія. 

Методологічний аспект формування національної самосвідомості студентства 

грунтовно досліджено у працях В.Мандрагела, психологічну сутність 

національної свідомості й самосвідомості дослідив М.Боришевський. 

Заслуговують на увагу історико-педагогічні дослідження П.Лізанця, О.Лавера, 

Л.Ярошенко, Н.Каменської, С.Павлюка, Р.Осипець, Г.Вереса, теоретико-

методологічні основи формування національної свідомості етнічних спільнот як 

однієї з головних ланок формування молодої особистості стали предметом 

дослідження П.Кононенка, Н.Косаревої, О.Вишневського, Г.Філіпчука, 

педагогічні засади національного виховання як одного з дієвих чинників розвитку 

та формування особистості молодої людини розкрито в працях Г.Вереш, П.Гусака, 

В.Кузя, Ю.Руденка, З.Сергійчук, О.Опаленик, та інших. 

 Важливого значення в межах дослідження проблеми формування 

національної свідомості молодших школярів угорської меншини набуває 

виявлення можливостей та ефективності впливу на цей процес учителя, здатного 

активізувати інтерес і потребу учнів у власному творчому розвитку. Саме тому 

проблема підготовки вчителя до роботи в угорській школі набула актуальності в 

працях П.Лізанця, Н.Гуйванюк, П.Чучки, Е.Горват, С.Панько, М.Кухти. 
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Значущість та недостатня теоретична і практична розробленість проблеми 

підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості 

угорськомовних молодших школярів Закарпаття, необхідність розв’язання її в 

умовах сьогодення зумовили вибір теми дослідження: "Підготовка вчителя 

початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в 

угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття”.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти та Інститутом суспільствознавства 

,,LIMES”, що діє при Закарпатському угорському інституті імені Ф.Ракоці II 

(протягом 2002–2008 років замовлення МОН України, наказ № 141 від 

10.09.2003 р.). Воно є складовою дослідницького проекту ,,Мозаїка – 2001”, 

(реєстраційний номер 0193U044995).  

Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова (протокол № 7 від 31.01.2008 р.) та 

узгоджена Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та 

психології в Україні (протокол № 6 від 17.06.2008 р.).  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні структурно-

функціональної моделі підготовки вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх 

школах Закарпатської області та перевірці її ефективності в умовах реального 

навчально-виховного процесу. 

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: 

1. На основі історико-філософського та психолого-педагогічного аналізу 

наукових ідей і теоретико-методологічних підходів до формування національної 

свідомості виявити чинники і педагогічні умови процесу підготовки студентів за 
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спеціальністю “початкова освіта” до формування національної свідомості 

молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття. 

2. Обґрунтувати і створити структурно-функціональну модель підготовки 

вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших 

школярів в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття. 

3. Визначити фактичні рівні готовності вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ 

Закарпаття. 

4. Експериментально перевірити ефективність створеної моделі підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до формування національної свідомості 

молодших школярів і розробити практичні рекомендації щодо її впровадження. 

Гіпотеза дослідження: підготовка вчителів початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття 

буде ефективною за умови забезпечення переростання етнічної самосвідомості в 

національну свідомість через чітко організовану систему навчання та 

національного виховання, основними чинниками якої є: вивчення української 

мови як важливого чинника духовності і консолідації нації; ознайомлення з 

культурними набутками, які сприяли прогресивному розвитку нації в усіх сферах 

її функціонування; створення студентам сприятливих умов для трансформації 

теоретичних знань і практичних умінь з формування національної свідомості 

молодших школярів у реальний навчально-виховний процес угорськомовних ЗНЗ. 

Об’єкт дослідження ─ професійна підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи. 

Предмет дослідження ─ процес підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до формування національної свідомості молодших школярів в 

угорськомовних ЗНЗ Закарпаття. 

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: 
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– теоретичні: історико-логічний, теоретичний аналіз наукових підходів до 

розв’язання проблеми формування національної свідомості – для комплексного 

аналізу досвіду підготовки учителів до формування національної свідомості учнів; 

метод моделювання – з метою побудови структурно-функціональної моделі 

підготовки студентів до досліджуваної складової професійної діяльності вчителя 

початкової школи; 

– емпіричні: анкетування, опитування, бесіда, спостереження, вивчення та 

аналіз продуктів діяльності студентів, учнів та вчителів початкової школи – для 

вивчення практичного стану та результатів формування національної свідомості 

молодших школярів в практиці роботи сучасних угорськомовних шкіл Закарпаття, 

а також в процесі педагогічного експерименту; 

– педагогічний експеримент – для перевірки ефективності розробленої 

структурно-функціональної моделі підготовки вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості молодших школярів у ЗНЗ Закарпаття; 

– математичні методи обробки експериментальних даних, які дозволили 

виявити достовірність одержаних результатів. 

Експериментальна база дослідження. 

Дослідно-експериментальною базою було обрано Закарпатський угорський 

інститут імені Ф. Ракоці II, Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут та 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Всього в експерименті брали участь 400 студентів, 345 учнів та 64 вчителі 

початкової школи. Дослідження здійснювалося впродовж 1998–2008 рр. та 

охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

– теоретично обґрунтовано та створено структурно-функціональну модель 

підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості 

угорськомовних молодших школярів, яка реалізується через діагностику та 
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розвиток складових національної свідомості особистості, цілеспрямоване 

формування позитивних стереотипів діяльності з метою налагодження 

толерантних міжетнічних та міжнаціональних відносин і є цілісною системою 

удосконалення процесу формування свідомих громадян України, що належать до 

угорськомовної меншини Закарпаття; 

– розроблено сутнісну характеристику рівнів готовності вчителя початкової 

школи до формування національної свідомості молодших школярів; 

– удосконалено критерії та показники готовності студентів спеціальності 

“початкова освіта” до педагогічної діяльності, що стосується формування 

національної свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття. 

Дістав подальшого розвитку особистісний підхід до визначення змісту і 

форм навчально-виховної діяльності на основі комплексного застосування 

проблемних завдань та ігрового моделювання міжетнічних і міжнаціональних 

стосунків з метою підготовки вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів. 

Практичне значення одержаних результатів. Застосування обґрунтованої 

та створеної у дослідженні структурно-функціональної моделі підготовки вчителя 

початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів 

забезпечило зростання рівня готовності студентів експериментальних груп до 

досліджуваного виду їх майбутньої професійної діяльності. 

Підготовлено методичні рекомендації для класних керівників молодших 

класів загальноосвітніх навчальних закладів та кураторів академічних груп вищих 

навчальних закладів. Їх впровадження сприятиме розробці курсів з педагогіки, 

історії педагогіки, педагогічних технологій, методики викладання конкретних 

дисциплін, методичних рекомендацій з теорії та історії педагогіки для студентів, 

широкого кола вчителів, вихователів, керівників системи освіти; розробці 

спецкурсів, спецсемінарів з педагогічних дисциплін; роботі студентських 
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наукових гуртків, виконанню курсових та дипломних робіт; діяльності теоретико-

методологічних та методичних семінарів кафедр педагогічних вищих навчальних 

закладів, шкіл, самоосвіті вчителів з проблеми формування національної 

свідомості школярів. 

Основні результати дослідження впроваджено у процес підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” у Закарпатському угорському 

інституті імені Ф. Ракоці II (довідка № 200 від 21.08.2008 р.), Мукачівському 

гуманітарно-педагогічному інституті (довідка № 283 від 09.07.08 р.); 

Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 148/09 

від 04.09.08 р.). 

Особистий внесок здобувача. У наукових статтях, написаних у співавторстві 

з О. П. Хижною та О. В. Химинець, автору належить здійснення цілісного 

системно-структурного аналізу концепції формування національної свідомості 

угорськомовної молоді Закарпаття; вивчення уподобань і ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів початкової школи з числа угорської меншини; розробка 

методичних рекомендацій з викладання української мови в угорських гімназіях і 

вищих навчальних закладах. 

Із опублікованих у співавторстві наукових працях у дисертації автором 

використані тільки його власні ідеї та розробки. 

Вірогідність й аргументованість одержаних наукових результатів і 

висновків забезпечується всебічним аналізом предмета дослідження, теоретико-

методологічним обґрунтуванням вихідних позицій, використанням 

взаємодоповнюючих методів, адекватних об’єкту, предмету, меті та завданням 

дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізів експериментальних 

даних, обробкою отриманих даних за допомогою методів математичної 

статистики. 

Апробація основних результатів дослідження. Основні положення і 
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висновки дослідження знайшли відображення у доповідях і виступах на: 

Міжнародних науково-практичних конференціях: “Освіта для майбутнього 

розвитку” (Київ, 2002), “Мова й освіта на початку ХХІ століття” (Берегово, 2004), 

“Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі” (Київ, 2005), 

Всеукраїнській науково-практична конференція “Молодь, освіта, наука, культура і 

національна свідомість” (Київ, 2005), та науково-практичні семінари “Проблеми 

післядипломної освіти” (Ужгород, 2001, 2003, 2006, 2007). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 14 наукових 

працях (12 одноосібних), серед яких 1 підручник (надано гриф МОН України), 

5 статей у фахових виданнях з педагогіки, 8 в інших наукових виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

двох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (257 найменувань) та 8 додатків; містить 4 таблиці, 

5 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок, з яких 200 сторінок 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УГОРСЬКОМОВНИХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАКАРПАТТЯ   

1.1. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи як 

соціально-педагогічна проблема  

У сучасному соціокультурному просторі становище освіти складне й 

суперечливе. З одного боку, ще в ХХ–му столітті освіта стала однією з 

найважливіших  сфер людської діяльності, а величезні досягнення в цій галузі 

покладені в основу грандіозних соціальних і науково-технологічних перетворень, 

характерних для  нового століття. З іншого боку, в ХХІ столітті розширення сфери 

освіти й зміна її статусу супроводжуються загостренням  низки проблем і свідчать 

про кризу освіти.  

Численні заходи, реалізовані з метою удосконалення освітнього процесу або 

його пристосування до наявних умов, не завжди були послідовними: найчастіше 

результат проведення того чи іншого заходу залежав від того, наскільки урядовці 

в системі освіти знайомі з певними методами і від їх ставлення до них. Обєктивні 

дані про ефективність проведених заходів часто не збиралися і, як наслідок, не 

було можливості ухвалити достатньо обґрунтовані адміністративні рішення.  

Глибокі соціальні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються в 

Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має сприяти 

утвердженню людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому 
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розкриттю її здібностей, задоволенню різних освітніх потреб, забезпеченню 

пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і 

навколишнього середовища, суспільства і природи. Колишній погляд на 

професійну підготовку вчителя в царині усталеного знання поступово 

відходить у минуле. Формула „освіта на все життя” замінюється новою – 

„освіта через усе життя” [7, с. 6]. Така тенденція орієнтує освітній процес на 

гуманістичні цінності, розкриття творчого потенціалу особистості, зумовлює 

приведення системи підготовки майбутніх фахівців у відповідність до 

міжнародних освітніх стандартів.  

Конституція України (1993 р.), Закон України “Про освіту” (1991 р.), Закон 

України “Про вищу освіту” (1997 р.), Державна програма “Вчитель” (1997 р.), 

Концепція педагогічної освіти (1998 р.), Національна доктрина розвитку освіти 

у XXI столітті (2001 р.), останні концептуальні дослідження проблем та 

напрямів побудови громадянського суспільства з його самодостатньою 

освітньою інфраструктурою засвідчують здатність держави трансформувати 

освітній простір до вимог і стандартів Болонської декларації та зумовлюють 

об’єктивні орієнтири політики розвитку української освіти: демократизація 

держави розпочинається з демократизації навчального закладу, а інтеграція 

країни в європейський простір – з доступу громадян України до якісної освіти 

та утвердження високого статусу педагогічних працівників в українському 

суспільстві.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій з проблеми підготовки педагога 

дозволяє умовно виділити в цій області три групи досліджень. 

До першої групи відносяться дослідження, пов'язані з розглядом теоретико-

методологічних основ формування і розвитку особистості педагога в системі 

безперервної педагогічної освіти: С.І. Архангельський, Е.П. Белозерцев, P.C.Буре, 
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С.Г. Вершловський, Т.І. Ерофєєва, С.А. Козлова, Л.М. Коміссарова, Н.В. Кузьміна. 

Ю.М. Кулюткін, O.A. Панько, Л.В. Поздняк, Г.С. Сухобська, В.О. Сластьонін, А.І. 

Щербаков, Н.Д. Хмель, В.І. Ядешко та ін. 

До другої групи відносяться дослідження присвячені вивченню процесу 

формування у студентів педвузу і молодих вчителів основ педагогічної 

майстерності, різноманітних професійних вмінь з педагогічних технологій 

(загальнопедагогічних, дидактичних, комунікативних, організаторських, 

прогностичних, діагностичних тощо), їх готовності до здійснення, як різних видів 

навчально-виховної роботи, так і цілісного педагогічного процесу: O.A.Абдулліна, 

Ю.П. Азаров, О.М. Алексахіна, Т.Ю. Баскакова, A.M.Бородич, K.M. Дурай-

Новакова, О.В. Драгунова, Л.І. Зорило, I.A. Зязюн, М.І. Левіна, В.І. Логінова. 

А.К.Маркова, А.І. Мищенко, М.Л. Палавандашвілі, Л.С. Подимова, П.Г. 

Саморукова, Л.Г. Сємушина, В.А. Сітаров, Л.Ф. Спірін та ін. 

До третьої групи – дослідження, спрямовані на вивчення процесу формування 

педагогічної культури, професійно значущих якостей особистості, спрямованості, 

відношень, мотивів: A.M. Ахмедханов, І.Г. Безуглов, О.Г. Буланова, В.В. Букевич, 

P.C. Буре, М.Я. Віденський, С.Б. Єлканов, І.Ф. Ісаев, В.А. Кан-Калік, Н.Е. Мажар, 

O.A. Панько, І.В. Страхов, В.Е. Тамарін, Н.В. Тамаріна, Є.М. Шиянов, В.І. Ядешко 

та ін. 

Інтеграція вітчизняної освіти у світовий освітній простір має базуватися на 

засадах пріоритету національних інтересів, збереження та розвитку 

інтелектуального потенціалу нації, миротворчої спрямованості міжнародного 

співробітництва, системного і взаємовигідного характеру співробітництва, 

толерантності в оцінюванні здобутків освітніх систем зарубіжних країн та 

адаптації цих здобутків до потреб національної системи освіти. Реалізація цих 

засад передбачає розроблення та реалізацію державної програми підготовки і 

закріплення кваліфікованих кадрів для розширення міжнародного 
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співробітництва у галузі освіти, організацію їхнього постійного навчання та 

підвищення кваліфікації; виконання цільових інноваційних програм, 

спрямованих на розширення участі України у співробітництві на 

міжнародному ринку освітніх послуг; фінансову та консультаційну підтримку. 

Професійно-педагогічна підготовка розглядається нами як процес 

привласнення студентами знань, умінь, навичок, способів дій в системі 

професійної освіти, необхідних для здійснення того або іншого виду 

професійної діяльності. Серед основних її пріоритетів назвемо необхідність 

гуманізації, демократизації, гуманітаризації навчально-виховного процесу у 

вищих педагогічних навчальних закладах, опору на органічне поєднання 

загальнолюдських та національних цінностей. 

Розглянемо тенденції модернізації професійно-педагогічної підготовки, 

зумовлені світовими та вітчизняними освітніми процесами. 

Важливою тенденцією розвитку освіти третього тисячоліття є гуманізація 

– ключовий напрям нового педагогічного мислення, що змінює погляд на 

характер і сутність навчально-виховного процесу, в якому студенти і викладачі 

виступають як суб’єкти розвитку своєї творчої індивідуальності. Великий 

вплив на становлення національної системи освіти мають глобалізаційні 

процеси, що торкаються всіх сфер соціокультурного життя нашого суспільства. 

У баченні В. Г. Кременя, “глобалізація – це загострена конкуренція між 

державами і націями, набуття цією конкуренцією всепланетарного характеру, 

охоплення нею всіх сфер суспільної діяльності. Тільки та держава посяде гідне 

місце в цьому світі, яка буде найефективніше працювати в сучасних умовах 

суспільного життя за новими технологіями. Тому і нація повинна бути 

згуртована, об’єднана. Роздрібнена нація не зможе усвідомити і відстоювати 

свій національний інтерес, не зможе його гідно представити в конкуренції з 
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іншими державами, отже не зможе забезпечити свій власний добробут. Все це і 

багато іншого ставить завдання номер один – розвивати освіту і науку в 

суспільстві” [ с. 8].  

Ідеї інтеграції сприяють структуризації змісту навчальних дисциплін з 

позиції більш загальних систем – культури, науки; забезпечують цілісність 

освіти. Основними зв’язками у вивченні спеціальних навчальних дисциплінн, 

спрямованих на художньо-педагогічну підготовку, є міждисциплінарні 

ітегративні зв’язки, що дають підстави розглядати художньо-педагогічну 

підготовку як складник більш великої системи – освіти в педагогічному 

університеті та складник професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи. Ця тенденція відображає наявність інтеграційних 

процесів  у сучасному світі, інтенсивних взаємодій між державами в різних 

сферах громадського життя. З категорії національних пріоритетів високо 

розвинених країн освіта переходить у категорію світових пріоритетів. 

Становлення інформаційного суспільства вимагає якісного підвищення 

людського, інтелектуального потенціалу країн, що розвиваються, і так само 

висуває сферу освіти в Україні на перший план суспільного розвитку як чинника 

подолання відставання в розвитку країни. 

Для того, щоб створення сучасної інформаційної інфраструктури сприяло 

головним чином  подоланню соціально-економічної відсталості, необхідне 

використання нових технологій у всіх сферах життя, і, безумовно, в освіті. А це 

вимагає і сучасних технічних систем, і певних знань, навичок, умінь, моделей 

поведінки громадян цих країн. Інформаційна революція й формування нового 

типу суспільного устрою – інформаційного суспільства – висувають 

інформатизацію на перший план соціального й економічного розвитку. 

Придбання нових знань, інформації, умінь, навичок, утвердження орієнтації на 
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їхнє оновлення і розвиток стають фундаментальними характеристиками 

працівників у постіндустріальній економіці. Сфера освіти істотно перетинається в 

інформаційному суспільстві з економічною сферою життя суспільства, а освітня 

діяльність стає найважливішим компонентом його економічного розвитку. Той 

факт, що знання починають займати ключові позиції в економічному розвитку, 

радикально змінює місце освіти в структурі громадського життя і співвідношення 

таких її сфер, як освіта й економіка.  По мірі розвитку суспільства стає чітко 

зрозумілим той факт, що знання, інновації й способи їхнього практичного 

застосування все частіше виступають у якості  джерела прибутку. Таким чином 

знання перетворюються в головну цінність інформаційного суспільства, а процес 

набуття професійних знань – інструмент соціальної адаптації громадянина в 

суспільстві. 

Нині будь-яка діяльність трактується як освітня, якщо вона має своєю метою 

змінити установки й моделі поведінки індивіда шляхом передачі йому нових 

знань, розвитку нових умінь і навичок. Тому освіта перестає ототожнюватися з 

формальним шкільним і навіть вузівським навчанням. 

Функції освіти виконують різноманітні соціальні інститути, а не тільки 

школи й вузи. Неформальна освіта має на меті компенсувати недоліки й 

протиріччя традиційної шкільної системи й часто задовольняє насущні освітні 

потреби, які не в змозі задовольнити формальна освіта. 

Оновлення технологій і знань у різних сферах діяльності людини 

зумовлюють той факт, що сьогодні вузівської освіти вже не вистачає для успішної 

праці та самореалізації аж до пенсійного віку. А тому актуальності набуває 

концепція безперервної освіти, самоосвіти протягом усього життя.  

Новий тип економічного розвитку, що закріпився в інформаційному 

суспільстві, зумовлює необхідність кілька разів протягом життя змінювати 

професію, постійно підвищувати свою компетентність. Самоосвіта має змінити 
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курси підвищення кваліфікацій, мотивовані, здебільшого, зовні адміністрацією 

навчальних закладів як неминучий факт.  

Перераховані тенденції визначають основні напрямки в розвитку нової 

освітньої системи України. На нашу думку, саме вища педагогічна освіта має 

можливість задіяти власний потенціал  для зростання конкурентноздатності 

вчителя як фахівця на ринку праці. 

 

1.2. Теоретичні засади підготовки вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості  молодших школярів 

Педагогічне завдання формування національної свідомості молоді з давніх 

часів і до наших днів залишається об'єктом уваги педагогічної науки і практики, 

що є, у певному розумінні, невід'ємною складовою загальної педагогічної 

проблеми національного виховання підростаючих поколінь. Розв'язанням цієї 

проблеми займаються багато науковців. Наукові передумови формування 

національної свідомості молоді та теоретико-методологічні аспекти проблеми 

досліджувалися в різні часи В.Іванишиним, Я.Радевич-Винницьким, Вони довели 

пріоритетність ролі самоусвідомлення нації та її значення у формуванні 

національної свідомості. Я.Дашкевичем проведено вивчення значення 

державотворення, перебудовчих і організуючих процесів в житті нації. 

Національну свідомість як вияв національної інтеграції дослідив В.Жмир, 

спрямування національної творчості на розв'язання загальнолюдських культурних 

завдань – С.Гессен, Р.Береза. Теоретичні основи формування національної 

самосвідомості молоді в умовах розбудови української державності ґрунтовно 

дослідив Д.Тхоржевський. Проблемам психологічної сутності національної 

свідомості й самосвідомості присвячені праці М.Боришевського. Методологічний 
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аспект формування національної самосвідомості студентства грунтовно 

досліджено у працях В.Мандрагела, який розглядав її як результат рефлексії 

суб'єкта пізнання і діяльності в системі відносин "особистість – нація". На 

особистісний, філософський та психологічний аспекти, що містяться в даному 

понятті, звертає увагу М. Боришевський. Ці наукові розробки допомогли нам чітко 

визначити категорії «національна свідомість», «національна самосвідомість» та 

«етнічна самосвідомість», що були враховані в процесі організації і проведення 

дослідження.  

Національне виховання – це створена впродовж століть самим народом 

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

формувати світоглядну свідомість і ціннісні орієнтації молоді, передавати їй 

соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Науково обгрунтоване, 

правильно організоване національне виховання відображає історичну ходу народу, 

перспективи його розвитку. 

Його необхідність заповіли нам у зверненнях до нащадків видатні будівничі 

самостійної Української держави В.Великий, Я.Мудрий, В.Мономах, Я.Осмомисл, 

Д.Галицький, І.Мазепа, П.Орлик, Б.Хмельницький, наші національні генії 

Т. Шевченко, Л.Українка, І.Франко, М.Грушевський, знамениті філософи-мудреці 

Ф.Прокопович, П.Юркевич, Г.Сковорода, С.Гогоцький, О.Потебня, визначні 

вітчизняні педагоги К.Ушинський, С. Русова, Г. Ващенко, В.Сухомлинський.  

Головна мета національного виховання на сучасному етапі – передання 

молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, 

його національної ментальності, своєрідності світогляду й на основі цього 

формування особистісних рис громадянина України (національної самосвідомості, 

розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 

фізичної, екологічної культури), розвиток індивідуальних здібностей і талантів. 

Одним з основних компонентів національного виховання виступає 
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національна свідомість. Саме національна свідомість і є тією сполучною ланкою, 

що дозволяє особистості відчути себе частинкою своєї нації, усвідомити свою 

приналежність до неї. Національна свідомість та самосвідомість є однією із 

найважливіших складових психологічної структури особистості. В ній 

віддзеркалюється індивідуальне суб'єктивне ставлення людини до суспільних 

явищ, до системи наявних суспільних цінностей, що виступають для конкретного 

індивіда як об'єктивна реальність, що може за певних умов трансформуватися у 

власні, суб'єктивно значущі ціннісні орієнтації особистості.  

В умовах сучасного національного буття для України вирішального значення 

набуває проблема усвідомлення та прийняття особистістю своєї національної 

приналежності як детермінанти власного життя, що визначає долю всієї країни в її 

взаємодії із світовим товариством. Вона виступає стимулом у пізнанні своєї 

національної культури, спонукає особистість до збереження та передання 

прийдешнім поколінням її духовних надбань, естетичних та етичних ідеалів 

народу. Адже, як слушно зазначав І.Франко, національні почуття не є 

абстрактним, відокремленим від особистісного життя поняттям, а “потребою 

душі”, проявом індивідуального духовного розвитку особистості.  

Ускладнення соціальної ситуації, зростання негативних процесів та явищ у 

молодіжному середовищі в Україні – все це потребує вирішення проблеми в 

контексті світового педагогічного досвіду. 

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що, в процесі 

формування особистості найефективніші шляхи пізнання – від рідного до чужого, 

від близького до далекого, від національного до планетарного, світового. 

Національна система виховання, яка ґрунтується на міцних підвалинах культури 

рідного народу минулих епох і сучасності, найбільшою мірою сприяє соціальному 

престижу інтелектуальності, освіченості та інтелігентності як складників 

духовності людини. 
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Зазначимо також, що в українській інтелектуальній традиції інтерес до 

проблем націоналізму та національної свідомості має досить поважну історію як у 

сфері ідеологічних розробок (Д. Донців, В.Липинський, С.Бандера та ін.), так і в 

наукових дослідженнях (О.Борковський, В.Старосольський, І.Лисяк-Рудницький 

та ін.). Серед праць, присвячених формуванню національної свідомості українців, 

які побачили світ за кордоном, слід відзначити праці С.Русової та Г. Ващенка. 

Свідомість та самосвідомість є однією із найважливіших складових 

психологічної структури особистості. В ній віддзеркалюється індивідуальне 

суб'єктивне ставлення людини до суспільних явищ, до системи наявних 

суспільних цінностей, що виступають для конкретного індивіда як об'єктивна 

реальність, що може за певних умов трансформуватися у власні, суб'єктивно 

значущі ціннісні орієнтації особистості.  

Поняття свідомості пройшло складний шлях розвитку, одержало різні 

трактування в різних авторів, у різних філософських системах і школах. Проблема 

самопізнання цікавила людство з прадавніх часів. Уже Сократ сформулював її як 

філософське кредо, пізнавальний імператив: “Пізнай себе!”. Таке пізнання було 

для нього не лише засобом задоволення людської допитливості, а насамперед 

основою для вирішення питання щодо моральних імперативів людської 

діяльності: що я повинен чинити як представник людського роду, до чого мене 

зобов’язує моя природа? Категорія обов’язку, опрацьована в античні часи, 

залишалася наріжним каменем моральної свідомості впродовж усієї історії 

людства, і сьогодні тлумачення її змісту в контексті накопиченого людством 

практичного й духовного досвіду залишається однією з центральних світоглядних 

проблем. 

У психології аж до нашого часу воно вживається в дуже різних значеннях. 

Якщо спробувати виділити те загальне, що найбільше часто вказується як 

особливості свідомості, то можна сказати, що свідомість це специфічна форма 
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життєдіяльності людини, продукт її взаємовідносин з об'єктивною дійсністю, вона 

представляє собою єдність всіх форм пізнання людини, її переживання і 

відношення до того, що вона відображає. Це “притаманний людині спосіб 

відношення до об’єктивної дійсності, опосередкованої загальними формами 

суспільно-історичної діяльності людей” [219, с.347],  “сприйняття, розуміння 

навколишнього, властиві людині”[188], “здатність осмислено сриймати 

навколишнє” [158].   

Свідомість не дана людині від народження. Вона формується не природою, а 

суспільством. З’явившись на світ, дитина ще не здатна відразу суб’єктивно 

відокремити себе від зовнішнього світу, вона немовби “розчинена” в ньому. Її 

свідомість складається поступово через оволодіння в процесі життєдіяльності 

багатствами суспільної свідомості.  

Національна свідомість у філософії розглядається через призму 

взаємозумовленості людської особистісної свободи та волі. Саме свобода особи, 

на думку сучасних філософів, є передумовою ефективного функціонування 

різноманітних людських спільнот, зокрема націй, тому рівень національної 

свідомості залежить від міри людської духовності, від глибини морального 

самоусвідомлення особистості. Адже в процесі суспільного виховання людиною 

засвоюються не лише правові норми, але й моральні максими, котрі стверджують 

цінність понять добра, справедливості, честі, обов’язку та засуджують їхні 

протилежності. Отже, національна свідомість – це усвідомлення особистістю себе 

часткою певної національної спільноти та оцінка себе як носія національних 

цінностей, що склалися у процесі тривалого історичного розвитку національної 

спільноти, її самореалізації як суб'єкта соціальної дійсності. 

Свідомість можна розглядати і з точки зору системно-структурного підходу, 

тобто як внутрішній світ, світ суб'єктивної реальності. У свідомості індивід 

відображає світ, привносячи в процес і результат такого відображення самого 
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себе.  Тому свідомість є суб’єктивним і суб’єктним явищем, вона є образом, що 

відкриває індивідові світ та водночас накладає на світ відбиток його власного 

буття. Відчуття, пам'ять, мислення, мрії, нахили, наполегливість, принциповість та 

всі інші психічні процеси, стани та властивості людини – це різноманітні прояви її 

свідомості.  

Національна свідомість – це своєрідний міст, через який діяльність окремого 

індивіда органічно вливається у життя нації, отримуючи доступ до її багатств і 

можливостей, залучаючись водночас до спільної справи, вносячи у загальну 

скарбницю свою частку. Безумовно, людина об’єктивно, незалежно від її волі й 

свідомості, включена у систему зв’язків тієї чи іншої національної спільноти. 

Однак без розвиненої національної свідомості цей зв’язок має примітивно-

меркантильний споживацький характер: нація намагається використати всі сили і 

можливості індивіда, а він, у свою чергу, мати максимальну вигоду від суспільства 

для задоволення своїх потреб. Взаємини між особою і національною спільнотою 

набувають антагоністичного характеру, що призводить, врешті, до негативних 

наслідків для обох сторін: деформує особистість і виснажує сили нації. Взаємодія 

особи і нації стає по-справжньому результативною лише за умови гармонійного 

поєднання об’єктивних зв’язків між ними з суб’єктивними – свідомо 

встановленими, доцільно організованими, що сприяють як самореалізації 

особистості, так і розквіту нації. 

Національна свідомість представляє собою сукупність соціальних, 

економічних, політичних, моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів, 

норм поведінки, звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, які 

відображають особливості життєдіяльності націй і народностей, включає в себе 

цінності як внутрішньо національних, так і міжнаціональних відносин. Основою 

національної свідомості є національна самосвідомість.  

У суб'єктивній реальності людини має місце й така підструктура, як 
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самосвідомість вона орієнтована на аналіз, усвідомлення, цілісну оцінку 

людиною власних знань, думок, інтересів, ідеалів, мотивів поведінки, дій, 

моральних властивостей тощо; за допомогою самосвідомості людина реалізує 

ставлення до самої себе, здійснює власну самооцінку як мислячої істоти, здатної 

відчувати. У цьому разі об'єктом пізнання суб'єкт робить самого себе і свою 

свідомість. Отже, людина – самооцінююча істота, яка без цієї характеристичної дії 

не змогла б визначити себе і знайти місце в житті. Самосвідомість – важлива 

умова постійного самовдосконалення людини. Відомо, що проблема 

самосвідомості є однією з найважливіших у дослідженні особистості. Адже 

самосвідомість є тим центральним утворенням, без якого людина не може стати 

особистістю. 

Поняття "національна свідомість" та "національна самосвідомість" не є 

синонімами. Перше поняття є більш широким і охоплює більш широкі реалії 

порівняно з другим, а друге можна розглядати як складову частину першого, як 

саморефлексію національних відносин, з'ясування свого місця і власної позиції в 

системі міжнаціональних відносин, усвідомлення себе як представника і суб'єкта 

національної спільноти і готовності до відстоювання її інтересів.  

Свідомість та самосвідомість органічно взаємопов'язані, взаємодоповнюючі 

феномени, між якими існують стійкі причиново-наслідкові зв'язки. Досить тільки 

нагадати той незаперечний факт, що самосвідомість – не лише результат, а й 

передумова розвитку свідомості – і навпаки. 

Важливу роль у становленні свідомості особистості відіграє усвідомлення 

нею своєї належності до певного етносу, нації. Усвідомлення такої належності є 

основою виникнення етнічної, а на певних етапах розвитку спільноти чи 

суспільства – національної свідомості та самосвідомості особистості. 

Національна самосвідомість – сукупність поглядів, знань, оцінок, ідеалів, які 

відображають специфічний зміст, рівень і особливості уявлень членів 
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національно-етнічної спільноти про минуле, сучасне і майбутнє свого розвитку, 

про місце і призначення серед інших спільнот, а також характер взаємовідносин з 

ними. Національна самосвідомість є основою, ядром національної свідомості, її 

активним началом, вона характеризує національну свідомість в актуальній даності 

суб'єкта, який є її носієм. На відміну від національної свідомості, яка є 

синтезуючою формою уявлень національно-етнічної групи, національна 

самосвідомість виступає індивідуалізованою формою, що відображає, перш за все, 

ступінь засвоєння елементів загальнонаціональної свідомості окремими 

представниками національно-етнічної спільноти. 

Національна самосвідомість, на думку В.В.Борисова, –  це усвідомлення 

особистістю себе часткою певної національної /етнічної/ спільноти та оцінка себе 

як носія національних /етнічних/ цінностей, що склалися у процесі тривалого 

історичного розвитку національної спільноти, її самореалізації як суб'єкта 

соціальної дійсності. Національній самосвідомості конкретної особистості, як і 

самосвідомості усіх; представників нації, з якою ця особистість себе ідентифікує, 

притаманне прагнення до самовираження і самореалізації своєї національної 

сутності, неповторності, потреба зайняти гідне місце серед інших національних 

спільнот та зробити помітний внесок у розвиток людської історії [158].    

Більшість вчених розрізняють поняття "етнічна самосвідомість" та 

"національна самосвідомість", оскільки такі спільноти, як етнос і нація, значно 

відрізняються одна від одної. Етнос – це природна і культурна єдність для якої 

характерна цілісність, що склалась історично, спільність території, особливостей 

мови, культури, побуту, а також єдність у сфері духовній, інтелектуально-

психічній. Він формується рядом чинників як матеріальних так і духовних, 

причому духовний аспект домінує, виступає вирішальним. З розвитком 

капіталістичної економічної формації, із притаманною їй приватною власністю, 

особистою ініціативою та вільним ринком пов’язаний перехід етносу до вищої 
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форми свого існування – нації. Виникаючи в період ліквідації феодальної 

роздробленості та й, зрештою, із розпадом самих феодальних відносин, нація 

детермінує зміцнення зв’язків між окремими регіонами. Для неї як для 

своєрідного соціально-історичного явища характерні спільність умов життя 

(економічних), території, мови, певних рис психології, що зумовлюють 

специфічний вплив, надають особливого забарвлення культурі та побуту. Отже 

нація поряд із іншими спільностями, які передували їй і становили ієрархічні 

ступені послідовного підйому етносу, утворює єдиний історичний ряд, 

спричинений динамікою росту продуктивних сил і виробничих відносин [158, 

с.238]. Соціальна ж спільність “народ” включає в себе на різних етапах 

історичного розвитку людства ті верстви і класи, котрі внаслідок об’єктивних 

умов, що склалися в суспільстві, являють собою реальну прогресивну силу, 

спроможну вплинути на розвиток даного суспільства. 

Нація як велика соціальна група людей, що виникла історичним шляхом, є 

особливою формою соціальності (адже дитина будь-якого расового походження і 

будь-якого генотипу починає говорити саме мовою свого соціального оточення, а 

не мовою своїх біологічних предків). Нація акумулює і специфічно трансформує 

історичний досвід людства, створює умови для найповнішого забезпечення 

можливостей реалізації життєсмислових настанов і цілей, виступає субстанційною 

основою життєдіяльності як окремих індивідів, так і їхніх об’єднань. 

І етнос, і нація постійно перебувають у стані самоусвідомлення. Ці процеси 

колективного самоусвідомлення пов'язані із зміною соціально-економічної або 

культурно-історичної ситуації, із зміною оточення, їхньої геополітичної ролі або 

цивілізаційної місії тощо.  

Етнічна самосвідомість є одним з головних результатів етнооб'єднувальних 

процесів, а також показником консолідації етносу. Формування етнічної 

самосвідомості завершує процес становлення етносу, відповідно й зникає (або 
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трансформується) вона в останню чергу, вже після втрати (або зміни) даною 

спільнотою своєї мови. Національна самосвідомість виникла в епоху формування 

національних держав, коли панівні класи зверталися до широких верств 

населення, запроваджуючи ідеї "історичної місії", "національного визволення", 

"національних інтересів", збуджуючи почуття патріотизму у населення з метою 

його соціальної мобілізації. Отже, національна самосвідомість виникає внаслідок 

політичних, економічних та соціальних процесів у суспільстві певної історичної 

доби.  

Етнічна самосвідомість українців переростала у національну, починаючи з 

ХVІ ст., коли розпочалася визвольна боротьба та боротьба за відновлення власної 

державності, коли вперше була сформульована національна ідея, коли почали 

формуватися національна мова та національна культура, складатися 

капіталістичні, ринкові соціально-економічні відносини, які пізніше сформували 

загальнонаціональний ринок і зумовили систематичний обмін інформацією – так 

званий комунікативний механізм формування національної самосвідомості. 

Національне самоусвідомлення здійснюється на двох рівнях: емоційного, 

невиразного (часто підсвідомого) відчуження і співпереживання своєї єдності з 

іншими представниками національно-етнічної групи; раціонального, глибокого 

усвідомлення національної належності. Національна самосвідомість тісно 

пов'язана з рефлексією, де вона підноситься на рівень теоретичного осмислення 

національної ідеї. Вона властива індивіду, соціальній групі, нації в цілому, коли 

вони підносяться до розуміння свого становища і призначення у світі, своїх 

спільних інтересів й ідеалів, необхідності спільної боротьби за їх здійснення, 

усвідомлення національно-державної спільності і державного суверенітету.  

Головними елементами національної свідомості визначають: сприйняття 

навколишнього світу і ставлення до нього, усвідомлення національно-етнічної 

належності, ставлення до історії та культури своєї національно-етнічної спільноти, 
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ставлення до представників інших націй і національностей, патріотичні почуття і 

патріотичну самосвідомість, усвідомлення національно-державної спільності 

тощо. 

За своїм змістом національна свідомість є діалектичною єдністю 

загальнолюдського і національного, в якій загальнолюдське проявляється в 

неповторному бутті нації. Спрощене і деформоване розуміння національної 

свідомості проявляється у двох крайнощах: у свідомості національної 

виключності, національної і расової нетерпимості, з одного боку, і свідомості 

національної меншовартості – з іншого. 

Як показують фундаментальні дослідження В.Мандрагела та 

Д.Тхоржевського формування національної свідомості особистості – процес, який 

залежить як від сформованості картини світу, розуміння себе у світі, духовності 

особистості, так і від розбудови її різнопланових зв'язків і відносин, характеру 

відносин, що склалися у суспільстві; процес, який має розпочинатися у ранньому 

дитинстві, продовжуватися під час навчання і тривати нескінченно. На його 

перебіг впливають зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх слід віднести 

державний суспільний лад, соціальне середовище, соціокультурні інститути 

(школа, вищі заклади освіти, телебачення, преса тощо), сім'я, матеріальний стан, 

витребуваність суспільством. До внутрішніх – відчуття причетності до певної 

національної групи, суспільства в цілому, можливості самоствердження, 

самореалізації в даній групі, в житті, ідентичність самооцінки і соціальної оцінки. 

 Підготовка вчителя початкової школи до формування національної 

свідомості молодших школярів розглядається нами як форма збереження і 

розвитку культурного надбання нації і всього людства, як процес і результат 

цілеспрямованого й організованого оволодіння студентами стійкими рисами і 

якостями, притаманними національній спільноті, усвідомлення себе як 

особистості, зорієнтованої у своїй діяльності на цінності, що є відображенням 
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позитивного історичного досвіду етнонаціональної спільноти, вираженого у 

специфічних культурних формах та спрямованої на гуманістичні, демократичні 

ідеали соціуму,  як чинник життєздатності молодого покоління, що завтра буде 

визначати долю України.  

З’ясування ролі феномена підготовки вчителя до формування  національної 

свідомості молодших школярів у суспільстві прояснюється через конкретизацію 

його функцій. Аналіз наукових джерел дозволяє, на нашу думку, виокремити у 

якості провідних функцій  підготовки вчителя до формування національної 

свідомості молодших школярвів такі з них: соціокультурну, ціннісно-

орієнтаційну, пізнавальну, проективно-конструктивну, комунікативно-

організаційну, рефлексивну, оцінно-корекційну. 

Підготовка вчителя до формування національної свідомості молодших 

школярів виконує важливу функцію – соціокультурну, сутність якої полягає у 

недопущенні протиставлення національних цінностей та ідеалів одного народу 

ідеалам та цінностям інших народів, у повазі та зацікавленому, толерантному 

спілкуванні. Соціокультурна функція передбачає поглиблення та 

професіоналізацію знань з філософського, політологічного, соціологічного, 

історичного, українознавчого, правознавчого, економічного, екологічного, 

культурологічного, релігієзнавчого, мовознавчого, валеологічного та етико-

естетичного напрямів.  

Пізнавальна функція підготовки спрямована на різноманітні  духовні 

потреби особистості, яка розвивається, творить,  спілкується, пізнає навколишній 

світ. Пізнавальна функція підготовки спрямована на  забезпечення студентів 

знаннями з фундаментальних навчальних дисциплін: педагогіки (дидактики; теорії 

виховання; історії педагогіки; педагогічної майстерності; порівняльної педагогіки; 

соціальної педагогіки; сучасних педагогічних технологій; основ педагогічного 

експерименту тощо), психології (загальної, вікової, педагогічної, соціальної, 
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історії психології, психології управління, професійної діяльності тощо) та інших 

фундаментальних навчальних дисциплін. Вона складається з таких 

основоположних компонентів, як функціональне самовизначення педагога в 

навчальному процесі, його позиція, знання про критерії педагогічної дії, взаємодії, 

процесу; педагогічні здібності як основний покажчик педагогічної майстерності. А 

також передбачає набуття студентами теоретичних знань з основ наук відповідної 

спеціальності та спеціалізації, вироблення практичних умінь та навичок, 

необхідних для здійснення професійної педагогічної діяльності. Її зміст 

визначається фундаментальними навчальними дисциплінами спеціальності та 

спеціалізації; навчальними дисциплінами фахового спрямування, навчальними 

дисциплінами з методик викладання шкільних предметів. Вона забезпечується 

ступневістю вищої освіти і диференціюється з урахуванням специфіки 

спеціальностей. 

Наступну функцію підготовки можна назвати ціннісно-орієнтаційною,  що 

включає формування емоційно-ціннісного відношення як до нації в цілому, її 

окремих представників як представників нації, так і до самого себе. Усвідомлення 

своєї  національної ідентичності потребує репрезентації її перед зовнішнім світом 

та відповідної символізації, що є духовною потребою будь-якого народу, будь-якої 

нації.  

Комунікативно-організаційна функція підготовки   має на меті: 

 поглиблення теоретичних знань на основі практичного навчання; 

 вироблення у майбутніх вчителів умінь та навичок практичної діяльності в 

ЗНЗ; 

 формування та розвиток професійно-педагогічних умінь та навичок; 

 оволодіння сучасними методами і формами педагогічної діяльності, 

інноваційними формами навчання. 
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Проективно-конструктивна функція підготовки до формування 

національної свідомості молодших школярів полягає у здійсненні майбутнім 

учителем власної проектувально-пошукової діяльності в ході навчального 

процесу, передбачає реалізацію розроблених педагогічних моделей, прийомів і 

тактичних схем, постійній підтримці зворотного зв’язку у навчально-виховному 

процесі. Ця функція спрямована на вивчення рівня, засобів, характеру втілення 

особистістю майбутнього вчителя індивідуального потенціалу, того, як вона 

створює, розширює свій життєвий, індивідуально-освітній,  духовний простір 

життя, розкриває процес соціалізації, передбачає здійснення мобільної супутньої 

діагностики, поточного пропедевтичного моніторингу якості навчання і 

виховання.   

Рефлексивна функція відображає рефлексію досвіду професійно-

педагогічної діяльності, розвиток творчого підходу до розв’язання професійно-

педагогічних проблем. Оцінно-корекційна функція передбачає стабілізацію і 

корекцію професійно-педагогічної мотивації, сформованих професійно-

педагогічних знань, умінь і навичок, становлення індивідуально-творчого стилю 

професійно-педагогічної діяльності. 

 

               І1.3. Історико-педагогічний аналіз проблеми формування національної    

свідомості угорськомовної молоді Закарпаття 

Шлях до високого рівня національної свідомості особистості лежить через 

освіту і виховання в процесі яких засвоюється державна мова, вивчається 

тисячолітня історія розвитку нації, сприймається і привласнюється українська 

культура, традиції, звички, формується почуття громадянськості, відчуття 

причетності до всього, що діється у країні. Та слід зауважити, що формування 

національної свідомості в національно строкатому середовищі є проблемним і 
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вимагає врахування етнічних особливостей ментальності малих народів у процесі 

виховання. Одне з таких середовищ виникло на Закарпатті. 

Як уже було зазначено Закарпаття суттєво відрізняється від інших 

багатонаціональних регіонів України своїм місцем розташування, історією 

утворення. Закарпаття знаходиться на державному кордоні чотирьох країн 

(Угорщини, Словакії, Румунії та Польщі) і є етнічним стиком багатьох народів. 

Закарпатці на фоні інших регіонів виділяються толерантним і цивілізованим 

способом співжиття різних національних груп, які внаслідок історичних обставин 

об'єднані спільною долею. Одні національні групи були в різний час відрізані від 

своїх праматірних сусідніх народів державними кордонами (угорці, румуни, 

словаки) і стали національними меншинами.  Інші етнічні спільноти поселялися в 

краї в різні часи, за різних політичних режимів (німці, євреї, цигани, поляки, 

росіяни, білоруси тощо) і відповідним чином трансформували свою культуру, 

традиції і звичаї. 

Після другої світової війни, коли закарпатські землі були включені до 

складу Радянського Союзу, поліетнічна мозаїка Закарпаття стала ще більш 

строкатішою. З того часу Закарпатську область стали називати «лабораторією 

розв'язання національного питання». Толерантні міжнаціональні відносини 

спромоглися так заідеологізувати, що вони стали предметом науково-

пропагандистських узагальнень на республіканському і всесоюзному рівнях. 

За даними перепису населення 2001 року, на території області проживають 

громадяни 76 національностей. Найчисленніша – українці – 976,7 тис. чоловік, або 

78,4 відсотків всього населення. Друга за чисельністю національність області – 

угорці, кількість яких становить на час перепису 155,7 тис. чоловік, або 12,7 

відсотків всього населення. Третьою за чисельністю меншиною на Закарпатті є 

росіяни. Їх 49,5 тисяч, або 4,0 відсотки. Румуни нараховують 29,5 тисяч, або 2,4 

відсотки; цигани – 12,1 тисяч, або 1 відсоток. Німці – 3,5 тисячі, або 0,3 відсотки, 
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євреї – 2,6 тисячі, або 0,2 відсотки; білоруси – 2,5 тисячі, або 0,2 відсотки.  

Для наочності і порівняння національний склад мешканців Закарпатської 

області представлений у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Національний склад мешканців Закарпатської області [23] 

Національність Перепис 2001року 

число осіб 

Українці 976,749 

Угорці 155,711 

Словаки 7,329 

Румуни 29,485 

Росіяни 49,558 

Євреї 2,639 

Цигани 12,131 

Чехи 516 

Німці 3,478 

Білоруси 2,521 

Поляки 960 

 

Слід вказати на деякі особливості розселення закарпатців. Окремі 

національні групи (угорці, румуни, німці)  здебільшого проживають компактно 

масивами або окремими населеними пунктами і зберігають стійкі мовні, побутові, 

релігійні, звичаєві та інші відмінності. Інші – росіяни, цигани, євреї, болгари, 

словаки – живуть розсіяно серед основного масиву, українців. 

Зупинимося на другій за чисельністю національній меншині Закарпаття. 

Угорці поселилися на території Верхнього Потисся понад 1100 років тому. Як 
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відомо, окремі східнослов'янські племена, пізніше українці, знаходились і 

знаходяться понад тисячу років в тісному економічному і культурному 

взаємозв'язку з угорцями. Історичні дослідження стверджують, що наприкінці IX 

ст. (896 рік) союз угорських племен трьома різними шляхами прийшов на сучасну 

територію проживання угорського населення. До IX ст. (десь протягом 250–300 

років) вони були у контактах з сіверянам, в'ятичами і полянами. Більш-менш 

тривалим місцем їх проживання була Левадія (пониззя Дону і південно-східні 

райони сучасної України) та Етелкез (узбережжя Чорного моря між ріками Прут і 

Дністер). 

Частина угорських племен, яка перейшла через Веречанський перевал, на 

думку дослідників, не вступала в тісні контакти з слов'янським (у тому числі і 

східнослов'янським) населенням Карпатського передгір'я і притисянської низо-

вини, а пройшла далі на південний захід, шукаючи нових, більш придатних 

територій для проживання. Перейшовши річку Тису і угорську Пусту, ці племена 

прибули у придунайську низовину, де зустрілися з іншою частиною угорських 

племен, що прибули сюди через Трансільванію та по течії ріки Дунай. Просування 

їх далі на південь було неможливим. Ця територія була густо заселеною, а трохи 

далі уже знаходилося міцне організаційне об'єднання – Морава. Отже, угорським 

племенам, які перейшли Веречанський перевал і дійшли до Дунаю, не залишалось 

іншого, як знову повертатись і поступово заселяти східну територію. Приблизно 

кінця XI — на початку XII ст. ці угорські племена вступають у контакт зі 

слов'янськими племенами у Карпатській низовині, тобто інтенсивно контактують 

із населенням тодішнього Закарпаття [52, c 52-53].  

На той час переважна більшість угорського населення проживала компактно 

на півдні області, у прикордонній з Угорщиною смузі (73,8%). Третина 

закарпатських угорців проживала у Берегівському районі, четверта частина - в 

Ужгородському районі, решта - у таких населених пунктах, де вони становили 
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більшість. Найчисельніші угорські громади проживали в Берегові (25 тисяч), 

Ужгороді (16 тисяч), Мукачеві (15 тисяч), Виноградові (7 тисяч), селі Велика 

Добронь (5 тисяч). Серед угорського населення досить велику частку (38,1%) 

становили міські жителі, але в основному угорське населення було зайняте у 

сільському господарстві. Між угорцями і слов'янами сформувалися безпосередні 

економічні, політичні і культурні зв’язки. До 1867 р. вони були більш-менш 

рівноправними, що сприяло розвитку досить значних взаємозв'язків угорців і 

слов'ян як у мовному, так і в культурному аспектах. Вважалося престижним знати 

мову сусіда, ділового партнера [52, c. 52-54]. 

Та із розпадом Габсбурзької імперії і утворенням так званого дуалізму (1867 

р.) угорська мова відносно до слов'янських мов, у тому числі й до української, стає 

привілейованою, а з 1879 року — обов'язковою у всіх школах та установах. Хоча 

закон 1868 р. „Ratio 1” („Про освіту”) передбачав відкриття на Закарпатті трьох 

типів шкіл: церковних, державних і приватних. Церковних шкіл відкривали 

набагато більше. Державні школи угорська влада відкривала з метою ліквідації 

шкіл національних меншин та їх мадяризації. Угорська влада вважала державні 

школи найкращим засобом реалізації «мадярської національної ідеї» (впливаючи 

на національну психологію та формуючи теоретичну свідомість), нав'язуючи з їх 

допомогою угорську мову іншим народностям. З метою якнайшвидшої 

мадяризації неугорського населення угорська мова була проголошеною єдиною 

державною мовою на всій території Угорщини. Навчання дітей українців 

відбувалося угорською мовою, підручники друкувалися латинським  шрифтом.  А 

на початку XX століття викладання української мови взагалі було заборонено 

реакційним указом міністра освіти Угорщини Аппоні. Починаючи з цього часу, 

становище української мови щодо угорської є нерівноправним, підпорядкованим. 

Цим пояснюється той факт, що переважна більшість українського населення 

старшого покоління володіє угорською мовою, а переважна більшість угорського 
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населення тієї ж вікової групи українську мову просто не знає [15, c.34]. 

Упродовж всієї державотворчої угорської історії при всіх режимах — від 

першого короля Св. Стефана до останнього регента М.Горті - угорці в тодішній 

Підкарпатській Русі почували себе впевнено невід'ємною частиною панівної нації. 

Тільки після розвалу Австро-Угорської монархії, рішень світових мирних 

конференцій Сен-Жермен (1919рік) і Тріанон (1920 рік) значна частина етнічних 

угорців та змадяризованих до того часу неугорців опинилися відокремленими від 

праматірної нації державними кордонами. Міжвоєнні роки для угорців 

Підкарпатської Русі були позначені болючою раною відрізаного по живому 

угорського етносу. Політичний, економічний та культурний розрив зі своєю 

історичною батьківщиною негативно вплинув на соціально-політичне становище 

та морально-психологічне самопочуття угорців.  

Відкрита іредентична діяльність шовіністичних сил (трьох угорських партій, 

відвертих терористичних загонів «чорносорочечників», антирусинська та 

антиукраїнська пропаганда тощо) щиро підтримувалася більшістю угорського 

населення краю аж до гортіївської окупації. Збройна ліквідація автономності 

Підкарпатської Русі та державної незалежності Карпатської України в березні 

1939 року привела до того, що місцеві угорці знову опинилися в ролі панівної 

нації. Та, як свідчать архівні документи, не надовго. З приходом Червоної Армії у 

жовтні 1944 року розпочалися гоніння за участь гортіївської Угорщини у війні 

проти Радянського Союзу. Сталінсько-мехлісовські репресії  були спрямовані 

насамперед проти підкарпатських угорців. Слід зазначити, що у такій ситуації 

класово-політична орієнтація не бралася до уваги, ворогами вважалися більшість, 

першим приводом до репресій була національність. Разом з явними гортіївцями, 

салашистами, чорносорочечниками були інтерновані, зазнали підозр та недовіри й 

угорці-комуністи, пересічні угорці, далекі від політики. Ці історичні процеси мали 

значний вплив і на формування свідомості молодого угорського населення. 
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Після листопада 1944 року угорська мова перестає бути панівноюі і 

стосовно до української, стає, так би мовити, рівноправною. Насправді обидві 

мови – українська і угорська опинилися в однакових умовах. Державною мовою 

визнано російську мову. Починається зворотна дія. Державна російська мова 

запроваджується у всіх установах, стає обов'язковою для вивчення у школах. 

Потреба у вивченні угорської мови відпадає. Цим і пояснюється той факт, що 

переважна більшість угорського населення молодшого і середнього покоління у 

тій чи іншій мірі володіють російською мовою, в той час як значна частина 

українського населення молодшого і середнього покоління угорську мову не знає. 

Це підтверджує тезу, що при безпосередньому мовному контактуванні дуже 

важливим є чинник привілейованості тієї чи іншої мови. 

З проголошенням незалежності України угорці Закарпаття сподівалися на 

державне визнання і засудження тих кривд, яких вони зазнали від тоталітарного 

режиму в повоєнні роки, на гарантії, що таке ніколи не повториться, на 

збереження своєї національної самобутності, правдивої історії, особистих і 

колективних прав на національно-культурну автономію та самоврядування.  

Одна з вимог угорців – можливість в документах «написання прізвища та 

імені рідною мовою, що виключає спотворення національних власних і родових 

імен», дає змогу розрізняти звучанням і змістом прізвища родин. Вони хотіли 

реалізувати елементарне, невід'ємне право кожної людини, яке шанувало і шанує 

людство, - право на своє ім'я [57, с.127].  

Та склалася ситуація, коли проблеми угорців розчинилися у вихорі боротьби 

за відродження української мови і греко-католицької церкви. Надії на покращання 

матеріального і духовного життя не збувалися. Більше того, з'явився і зростав 

прошарок людей, які відчували значні матеріальні труднощі у забезпеченні своєї 

сім'ї товарами першої необхідності. Зростало безробіття. Серед безробітних 

угорців 35,8% значилася молодь до 30 років. 19,7% з них мали вищу освіту, 31,8 % 
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середню спеціальну.  

Слід вказати й на те, що угорці в силу особливостей історичного розвитку 

надзвичайно підприємлива нація, а в нових ринкових економічних умовах 

Угорщина розвивається надзвичайно динамічно й ефективно. Все це стимулювало 

угорців Закарпаття до трудової міграції.  Розпочалися міграційні процеси. До 

Угорщини на постійне місце проживання виїхала значна частина угорськомовного 

населення Закарпаття. Більшість з них мали професійну освіту і були витребувані 

праматірною державою, яка створила вигідні економічні умови для сезонної і 

трудової міграції кваліфікованих спеціалістів з України в Угорщину. Проте у 

подальшому продовженні міграційних процесів Угорщина не була зацікавлена. Це 

призвело б до певних соціальних проблем у державі: безробіття, зростання 

злочинності. Маємо сказати, що кінець 2000 року позначився уповільненням (а 

далі і припиненням) міграційних процесів [83, с.32]. Ситуація розселення угорців 

Закарпаття стабілізувалася і відносно адміністративних одиниць на даний час має 

вигляд, представлений у таблиці 1.2. та на рис.1.1. 

Якщо угорськомовними вважати ті населені пункти, де відсоток угорців 

складає хоча б 10% або ж їх абсолютна кількість досягає мінімум 100 чоловік, тоді 

на Закарпатті є 116 населених пунктів, де проживають угорці. З них 9 міст, 9 

селищ міського типу і 98 сіл. 

Згідно з даними 2007 року 27% угорців Закарпаття проживають у таких 

населених пунктах, де угорці складають абсолютну більшість.   57% у таких, де їх 

відсоток перевищує 75% населення. І всього 16% проживають у селах, містах, де 

відсоток угорців складає менше 25%. 24% угорської общини  проживає у 

населених пунктах з кількістю населення 1000-2000 чоловік, а 23% – 2000-5000 

чоловік. 
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Таблиця 1.2        

 Розселення угорців на Закарпатті  (статистичні дані 2007 року). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приблизно четверта частина угорців живуть у населених пунктах з 

кількістю жителів від 5000 до 10000 чоловік, і лише угорці, що проживають в 

Ужгороді (тобто 6% від загальної кількості угорців), живуть у місті, населення 

якого перевищує 100000 чоловік. 

   Чисельність     

населення, 

(осіб) 

з них 

угорці 

(осіб) 

Чисельність 

угорців у % 

Ужгород 115568 7972 6,9 

Ужгородський 

район 

74399 24822 33,4 

Мукачеве 81637 6975 53,9 

Мукачівський 

район 

101443 12871 12,7 

Берегово 26554 12785 41,1 

Берегівський 

район 

54062 41168 76,1 

Виноградівський 

район 

117957 30874 26,2 

Хустський район 96960 3785 3,9 

Рахівський район 90945 2929 3,2 

Тячівський район 171850 4991 2,9 

Інші  райони 290170 1.100 0,7 

Всього  155.711 100 
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Рис.1.1 Розселення угорців стосовно адміністративних   

              одиниць Закарпаття (2007 р.) 

 

Мовну ситуацію в області можна проаналізувати за таблицею, складеною 

відповідно до даних облстатуправління за 2003 рік [82]: 

У процентному відображенні мовна ідентичність виглядає так: 96,5% всього 

населення області вважають рідною мовою мову своєї національності, в тому 

числі 98,4% українців, 98,2% румунів, 97,2% угорців, 95,8% росіян, 74,1% німців. 

Українську мову як рідну назвали також 45,4% поляків, 37,4% чехів, 33,2% 

словаків, 18,4% німців, 7,5% білорусів. Так що за статистикою (в житті картина 

дещо інша) українською мовою вільно володіють 1029,6 тисяч чоловік, або 82,7% 

всього населення (у 1979 році - 81,4%). 
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Таблиця  1.3 

Мовна ситуація в Закарпатській області 

 

Національ-

ність 

 

Число 

осіб 

Вважають 

рідною мову 

своєї 

національно

сті 

Вважають 

рідною 

українську 

мову 

Вважають  

рідною 

російську 

мову 

Вважають 

рідною 

іншу 

мову 

По області 1245618 1202031 11338 15132 17117 

Українці 976749 901489 -- 9333 5927 

Угорці 55711 151384 3200 991 136 

Росіяни 49458 47378 1871 - 209 

Румуни 29485 28964 198 153 170 

Цигани 12131 2491 1487 119 8034 

Словаки 7329 2555 2433 388 1952 

Німці 3478 2576 641 212 49 

Євреї 2639 663 365 1307 304 

Білоруси 2521 1139 189 1176 17 

 

  

Російську, крім 95,8% етнічних росіян, рідною мовою вважали: 45,5% 

євреїв, 46% білорусів, 6,1% німців, 5,3% словаків, 1% циган та 1% українців. Для 

порівняння наводимо динаміку кількості закарпатців, що вільно володіли 

російською мовою: у 1970 році - 31,1%,  

                         у 1979 році - 44% , 

                          у 1989 році -64,1% всього населення. 

Тільки для Закарпаття характерним є те, що тут крім української та 

російської найпоширенішою здавна була й угорська мова. Крім самих етнічних 

угорців, її як рідну назвали понад 15 тисяч чоловік. Це в основному цигани 
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(65,7%), словаки (25,8%), євреї (11,3%) й українці (0,5%). Разом з тим, всупереч 

поширеному колись твердженню, що більшість закарпатців є поліглотами, 

виявилось, що 41,3% всього населення області, в тому числі 46,9% сільського і 

33,1% міського, не володіють жодною іншою мовою крмі рідної. Це, насамперед, 

52,8% росіян і 40,1% етнічних українців. 

У такому національно строкатому середовищі формується національна 

свідомість, громадська позиція в тому числі і угорської молоді Закарпаття.  

До 1991 року в області складалася атмосфера уявного мирного співжиття, 

співдружності людей різних мов і віросповідань, вироблялися почуття 

толерантності, терпимості, духовного і морального імунітету проти національної 

ворожнечі. Всі народності, що проживали на Закарпатті, зберігали традиції, 

обмінювалися плодами праці, запозичували один у одного досвід матеріального 

виробництва, духовного життя. Однак, в таких умовах міжетнічної взаємодії, 

враховуючи чинник прихованої русифікації, формувалася єдина соціалістична 

(вважай комуністична) свідомість громадян. Наш теоретичний аналіз показав, що 

формування здійснювалося за відомою у західній соціології схемою: ядро, яке, як 

правило, має складати основу нації, і є основним генератором ідей, організатором 

суспільного життя, взаємодіє з маргінальними прошарками, які є носіями змішаної 

етнічності. Ядру властивий найвищий ступінь національної свідомості, що 

забезпечує переростання так званої етнічної свідомості маргінальних прошарків у 

власне українську національну свідомість.  Так як маргінальному прошарку 

властива ситуативна етнічність, він не дуже активний, не висувається, виявляє 

себе скоріше епізодично. Для прикладу, його представники маніфестують під час 

проведення етнічних фестивалів. Маргінальний прошарок контактує з ядром за 

сприятливих соціальних і політичних умов. Та в результаті такої взаємодії з 

представниками інших етнічних груп виникають відмінності у характері та змісті 

етнічності, трансформується національна самосвідомість.  
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За фундаментальними дослідженнями В.Лавера та М.Макари [47, c.237-246]  

на Закарпатті роль політичного ядра з 1944 року відігравали росіяни, чисельність 

яких складала 4% всього населення. В таких умовах процес формування 

національної свідомості був просто неможливим. У більшості корінного 

населення Закарпаття, насамперед угорців і румунів, виховувалося почуття 

меншовартості, поваги і залежності від старшого брата – російського народу. 

Цьому сприяла і мовна політика, нав'язування ідеї другорядності української 

мови.  

Вся історія боротьби за національне відродження і незалежність 

українського народу нероздільно пов'язана з утвердженням рідної мови. Проблема 

мови за роки незалежності перетворилася з суто мовного в політичне питання. 

Воно постійно активізується як з середини, так і ззовні. Через мову 

простежуються інтереси політичних сил, держав. Для України, особливо 

зважаючи на тяжкі випробування, які випали на її долю, мовне питання є 

запорукою єдності та державності українського народу, міжнаціональної злагоди. 

Парадигма соціальної й освітньої політики повинна обов'язково враховувати 

наукові напрацювання тих, хто стоїть біля витоків розбудови української мови. 

Їхнє розуміння, що чим вищим є рівень володіння національною мовою, 

національною культурою, тим вищий рівень свідомості громадян, суспільно-

державної культури. Створення інтелектуально-духовної атмосфери, повинно 

стати методологією поведінки тих, хто вирішує проблеми громадянської освіти. 

Необхідно підкреслити, що в суспільстві загалом, і в сфері освіти зокрема, 

формування національної свідомості є досить тривалою справою. Зміна 

політичного простору вимагає нової парадигми мовної політики в Україні. Її 

основою є конституційні засади. 

Для суспільства загалом і, зокрема, для кожного етносу, проблема мови 

носить соціально-політичний характер. 
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Конфлікти постають через мовну та культурну політику, через те, що 

емоціям, які виникають на мовному грунті, властиві заражування, швидка 

ескалація. Тому вживання власної мови, відповідальна співпраця на ниві ви-

ховання та участь в культурній політиці є найпершими правами, що їх вимагає 

етнічна група, прагнучи до самовизначення. 

В Україні створено для національних меншин достатньо демократичну 

етнокультурну модель, що є доброю передумовою для толерантності і 

безконфліктних стосунків. Конституційне завдання і обов'язок у схемі «державна 

мова – національні меншини» є значною суспільно-державною програмою, яка 

забезпечить творення консолідованої української нації [115, с.363]. 

Для створення і реалізації повноцінної концепції необхідно насамперед 

докорінно переглянути зміст освіти в школах національних меншин, адаптувати 

педагогічну систему, здатну розв'язувати головні мовні завдання. Національна 

строкатість населення Закарпаття зумовлює появу нових пріоритетів, структурних 

компонентів, технологій навчання. Обов'язковими принципами педагогічної 

системи мають бути природовідповідність і культуровідповідність, які 

реалізуються через різномовне навчання і виховання, відповідність до тенденцій 

розвитку особистості школяра та збереження цінностей етнічної культури. 

Надзвичайно важливим є навчання в загальноосвітній школі рідною мовою 

(мовою етносу), яке є домінуючим фактором розумового розвитку. Рідна мова є 

інструментом мислення. Вона є найбільш чутливим подразником не лише в сфері 

освіти, але й у суспільному житті. Та разом з нею має вивчатися державна мова. 

Дитина має навчитися мислити українською мовою на рівні з рідною. Виходячи з 

внутрішніх потреб людини, державних інтересів, які направлені на забезпечення 

миру і суспільної злагоди, опираючись на науковий досвід, міжнародні правові 

акти, в Україні вироблено достатньо конструктивну лінію поведінки у сфері 

мовної політики щодо національних меншин. 
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Концепції шкільної мовної політики, які почали з'являтися у кінці 80-их на 

початку 90-их років, передбачали кілька основних положень: 

– реалізація права кожної дитини на навчання і виховання у своїй 

національній традиції, формування розумових здібностей і моральних якостей з 

урахуванням особливостей менталітету; 

– постійна взаємодія представників різних етнічних груп в українському 

культурному просторі, встановлення між ними взаєморозуміння, усвідомлення 

відмінностей у світобаченні, мисленні і поглядах, виходячи з того, що всі етноси є 

єдиним українським народом; 

– участь нацменшин у цивілізаційних процесах вимагає знань європейської і 

світової культури. 

Вперше за багато десятків років формується модель поєднання рідної, 

української, та загальнолюдської культур, прилучення до етнокультури 

конкретного народу, вивчення історії та культури основного етносу – українців, 

оволодіння їх мовою. 

Пріоритети мовної політики: людиноцентризм, природо- і куль-

туровідповідність, народність, історизм, інтелектуалізація, соціалізація, 

диференціація – створюють можливості для забезпечення етнічного і 

загальнонаціонального розвитку. Разом з тим практика показує, що вивчення лише 

державної мови як предмета чи факультативно не є ефективним засобом розвитку 

етносу, він логічно потребує культурологічної підготовки. Тому вельми 

актуальними слід вважати завдання, направлені на опанування національними 

меншинами українознавчих цінностей. Такий досвід в Україні напрацьований. 

Так, на початку 90-их років в окремих регіонах, зокрема на Буковині, 

впроваджувався новий для румуномовних шкіл предмет – «Українська сло-

весність», що поєднує в собі мовний, літературний, культурологічний зміст і 

формує якісно нову мотиваційну сферу у навчанні. Тим паче, ще на початковому 
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етапі переходу національних меншин до ґрунтовного вивчення української мови 

діють чинники, які ускладнюють цей процес:  

– вивчення літературної і ділової мови відбувається за старими методиками, 

які передбачають переважно читання і перекладання тексту і не вчать мислити 

українською, активно її включати в мовне середовище; 

– відсутнє навчально-методичне забезпечення, недостатньо 

висококваліфікованих, ідейно налаштованих кадрів; 

– не враховані психологічні аспекти, що повинні допомогти у  реалізації 

цього завдання. Необхідність його розв'язання диктується не лише потребами 

соціального і культурного значення для національних меншин знань української 

мови, але й створенням відповідної атмосфери взаєморозуміння і поваги між 

українцями і представниками національних меншин. 

Необхідно створити передумови для реалізації культурологічного підходу у 

сфері мовної освіти національних меншин. Це, в першу чергу, торкається 

навчальних планів загальноосвітніх закладів, недільних шкіл, університетів. Слід 

передбачити предмети, які б забезпечували вивчення історії народів, культури, 

літератури, релігії, традицій і моралі, оскільки для демократичного суспільства є 

факт, що престижність будь-якого етносу визначається рівнем його мовної і 

загальної культури, національної самоідентичності і свідомості. Ми виходимо з 

того, що державна мова є складовою національної культури: без неї неможливо 

творчо опановувати і творити культурні цінності. 

І перед організаторами навчально-виховного процесу у педагогічних ВНЗ та 

шкіл поставлене завдання створити в школі та вузі мовне культурне середовище, у 

якому б формувалася національна свідомість молоді. В першу чергу слід подбати 

про культуру мови учителя. Адже ще Гумбольт запевняв, що між будовою мови й 

успіхом усіх інших ділянок розумової діяльності є безумовний зв'язок  [106, с.113-

115]. 
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Щоправда, є факти, коли чимало творчих інтелектуальних особистостей 

працюють для України, будучи за межами української мовної культури. Але 

зважаючи на наше історичне минуле, це може бути доповненням, а не правилом. 

Парадигма мовної політики полягає в тому, що мова сприймається не як 

уніфіковане академічне чи лінгвістичне явище, а як внутрішня потреба – духовна 

закономірність людини і суспільства, яка позначається на рівні свідомості. 

Спекуляція тезою «немає значення, якою мовою ти розмовляєш, а головне – бути 

людиною» є свідченням небажання багатьох державних чиновників усвідомити 

значимість підвищення статусу української мови в суспільстві як для українців, 

так і для всіх інших національностей. Тому розвиток державної української мови, 

мов національних меншин – пріоритет не лише педагогічний чи культурний, а 

справа державної політики, критерій української національної і державної 

самосвідомості, громадянськості. 

Не слід сприймати завдання вивчення української державної мови як 

чергову українізацію. В Україні має проводитися послідовна політика 

національно-культурної підтримки національних меншин. А відродження і 

розвиток української етнокультури, мови має супроводжуватися не менш 

активними процесами в середовищі інших етнокультур, що забезпечить 

демократизм суспільства. Доцільність посилення уваги, конструктивних дій у 

сфері мовної політики з боку держави, політичних організацій, наукових і 

громадських об'єднань, засобів масової інформації, релігійних конфесій важлива 

не тільки у людському особистісному вимірі, але й в загальнодержавному плані 

при вирішенні цих завдань. Уможливлюється залучення всіх представників 

етнічних спільнот до розбудови держави і становлення громадянського 

суспільства, об'єднання всіх, незалежно від етнічної приналежності, у 

повноцінний український народ. Складні реалії сучасного національного життя 

вимагають наукових досліджень і обгрунтованих політичних рішень з мовної 
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проблеми, завершення створення правової бази, посиленого фінансування як на 

державному, так і на регіональному рівнях. І в таких регіонах як Закарпаття 

повинна бути реалізована у концепції етнополітики. 

З точки зору професійного підходу до розв'язання мовних проблем, 

необхідно педагогам, психологам, лінгвістам і літераторам звернути увагу на дві 

речі. По-перше, як оптимально адаптувати угорськоськомовне населення України 

до потреб вивчення української мови, до нового територіального та 

інформаційного простору, особливостей мовної культури. Адже до початку 90-их 

років більша частина учнів не лише мала нормативне право не вивчати українську, 

й повсюди, передусім у містах, реалізовувала це право. Україномовний нігілізм 

зберіг себе у психології і понині. І по-друге, – як використати всі можливі 

технології, засоби, форми для забезпечення процесу ефективного вивчення 

української мови. 

Підсумовуючи можемо сказати: мова завжди була умовою 

державоперетворення, процеси державотворення впливають на процес 

формування національної свідомості. Сьогодні її роль посилюється і у становленні 

громадянського суспільства в Україні. Ігнорування мовою, якою написані всі 

вітчизняні закони, всі громадянські постанови, якою слід користуватися в усіх 

справах, при всіх суспільних потребах, є вкрай неприпустимою політикою. 

 

1.4. Регіональні умови і особливості підготовки вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості угорськомовних молодших школярів  

 

Компонентний склад підготовки вчителів до формування національної 

свідомості угорськомовних молодших школярів включає:  

 

 мотиваційний компонент виражає усвідомлене ставлення педагога до 

професійної діяльності та її ролі у розв’язанні актуальних проблем 
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формування національної свідомості молодших школярів. Він є 

стрижнем, навколо якого конструюються основні якості педагога як 

професіонала, оскільки від того, чим мотивує педагог свою готовність до 

професійної діяльності, залежать досягнуті результати у навчанні та 

вихованні молодших школярів. Його змістом є система загальних базових 

знань студентів, що розкриває місце особистості у мультикультурному 

освітньому просторі та вмотивовує суб’єктну позицію вчителя у 

професійній діяльності; формує у майбутнього вчителя позитивну 

мотивацію організації процесу професійної діяльності; 

 цільовий компонент забезпечує спрямованість майбутніх учителів на 

неперервний професійно-особистісний розвиток; дає студентам підґрунтя 

для розуміння необхідності та актуальності реалізації в освітньому 

середовищі педагогічних технологій;  

 змістовий – визначає систему особистісно значущих знань про механізми 

проектування та моделювання професійної діяльності); 

 діяльнісно-процесуальний – задає систему шляхів, способів, методів та 

прийомів здійснення технологізації навчального процесу; 

 результативно-рефлексивний – забезпечує аналіз та відповідне 

коригування процесу професійної підготовки студентів на всіх його 

етапах; рефлексію досвіду професійної діяльності; розвиток творчого 

підходу до розв’язання педагогічних проблем; формування і розвиток 

особистісних (емпатія, захоплення, толерантність, повага до особистості) 

та професійно значущих (організаторських, мобілізаційних та 

комунікативних) якостей майбутнього вчителя; 

Розглянемо регіональні умови підготовки майбутніх учителів до формування 

національної свідомості угорськомовних молодших школярів.  
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 Ментальність угорців Закарпаття в історичному аспекті формувалася під 

впливом декількох потужніх факторів. Географічно Закарпаття розташоване в цен-

трі Європи, на перехресті світових сухопутних транзитних коридорів і на стику 

східної і європейської культур. Воно є містком між сировинними багатствами і 

безмежно великими ринками Сходу і потужніми виробниками товарів народного 

споживання на Заході. З іншого боку, упродовж усієї своєї тисячолітньої 

державотворчої історії Закарпаття входило у склад різних держав, які суттєво 

відрізнялися за культурою, релігією, економічними пріоритетами і потужностями, 

місцем в політичному житті Європи. Силовими методами Закарпаття упродовж 

тисячі років узаконювалося як периферія любого державного утворення, до якого 

воно входило. Виникали зміни не тільки у периферійному розташуванні нашого 

краю – то Закарпаття було самою східною частиною (Угорщина, Австро-

Угорщина, Чехословаччина), то воно – сама західна територія держави (СРСР, 

Україна), нав'язувалася державна мова, чужі традиції і звичаї.  

Проживаючи в таких умовах, корінне населення Закарпаття угорці 

виділяються на специфічному загальноукраїнському ментальному фоні. Їм 

притаманні збережені національна (угорська) культура, традиційно глибока 

релігійність, повага до сімейних цінностей, працьовитість розвинена ринкова 

прагматичність, толерантність до інших націй і релігій, законослухняність і 

миролюбива вдача. Особливо виразно виділяється споконвічний індивідуалізм, 

прагнення самостійно облаштовувати своє життя, не залежно від таких чинників, 

як партії, політика й держава. Середньостатистичний угорець Закарпаття прагне, 

вміє і любить створювати матеріальні цінності, в тім числі і заробляти гроші, до 

того ж, на відміну від багатьох інших, він їх легко не марнує. З іншого боку, 

усереднений закарпатський угорець ніколи не прагне до політичного лідерства, 

він не вміє, не хоче та й ніколи не намагається активно нав'язувати своє 

світобачення представникам інших національностей. У нього відсутнє лідерське 
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бажання доводити публічно свої чесноти і переваги над іншими. У будь-яких 

ситуаціях він готовий відступити перед силою, скоритися їй. В його генетичній 

структурі закладено, що перед сильним, навіть тим, кого не поважаєш і не 

сприймаєш, краще поступитися, ніж вступати у нерівний двобій. Відсутність 

бажання активно боротися за свої права і свободи, активно брати участь в 

політичному житті в цілому свідчить про політичну індиферентність угорців 

Закарпаття, їх зневіру у владні структури і демократичні надбання. В той же час 

угорці надзвичайно свободолюбиві і цінують демократичні надбання. 

Ми зробили висновок, що ментальність є однією з причин, що впливає на 

формування національної (української) свідомості. В першу чергу слід допомогти 

угорськомовній молоді зрозуміти вади своєї ментальності. Інакше вона не буде 

готова до роботи по самовдосконаленню, по–справжньому не пройметься 

проблемами краю, не зможе в будь-яких ситуаціях відстоювати інтереси народу, 

який вони представляють. 

Традиційно провідна ціннісна орієнтація населення Закарпаття – 

підприємливість. Особливо вона розвинена у закарпатських угорців, які 

орієнтуються на свою титульну націю, яка живе й працює в рамках Євросоюзу. 

Підприємливість була природною в умовах краю, що межує з середньо 

розвиненими центральноєвропейськими країнами. Цьому сприяли часті зміни 

політичних режимів, особливо у XX столітті, обмеженість ресурсів, низька 

зайнятість людей, інтенсивна міграція та інші фактори. Ця риса характеру 

закарпатців збереглася і за соціалістичної економіки та радянського способу 

життя, а з настанням епохи перебудови отримала оптимальні можливості для 

свого розвитку і реалізації. Свою роль відіграла історична пам'ять (старше 

покоління пам'ятає життя в ринкових умовах у довоєнні часи), з'явилася 

можливість познайомитися з розвиненими капіталістичними відносинами і рівнем 

життя, гостюючи за кордоном у родичів, знайомих, перебуваючи там як туристи, а 



 56 

останніми роками – і як ділові партнери сусідів. І в сучасних умовах інтенсивного 

міждержавного співробітництва, переходу до ринкових відносин, поглиблення 

кризових явищ у різних сферах суспільного життя угорці Закарпаття отримали 

змогу знову відчути себе ключовою фігурою – підприємцем, який активно і 

цілеспрямовано працює, відчуває себе господарем власності, виявляє ділову 

ініціативу і новаторство в різних видах діяльності. Вони завзяті працівники, які 

мислять і діють самостійно, не бояться ризикувати, схильні до нововведень, 

реалізації оригінальних ідей, цілеспрямовані, вимогливі до себе і партнерів, 

мужньо переносять невдачі й поразки, не втрачають оптимізму й віри в обрану 

справу.  

Визначальною характеристикою соціального портрету є система ціннісних 

орієнтацій. “Ціннісні орієнтації" – це вибіркове ставлення людини до матеріальних 

і духовних цінностей, система його установок, переконань, переваг, виражена в 

поведінці. Система ціннісних орієнтацій, будучи психологічною характеристикою 

зрілої людини, одним з центральних особистісних утворень, виражає ставлення 

людини до соціальної дійсності, визначаючи мотивацію її поведінки. Як елемент 

структури особистості ціннісні орієнтації характеризують внутрішню готовність 

до здійснення визначеної діяльності по задоволенню потреб і інтересів, указують 

на спрямованість її поведінки. Цінності є критерієм і формами оцінки людських 

помислів і дій, їхніх особистих моральних якостей і рівня морального розвитку.  

Ієрархічна організація цінностей справляє вплив на соціальне самопочуття, 

визначає організацію способу життя і поведінку людей. То ж вивчення системи 

цінностей становить актуальну наукову, педагогічну і практично-політичну 

проблему.  

З метою виявлення значущості термінальних цінностей майбутніх учителів 

початкової школи автором у розрізі завдань констатувального дослідження було 

проведено соціальне опитування угорської молоді на предмет визначення 
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головних цінностей їх життя. Вибірці із п'ятисот респондентів було запропоновано 

поцінувати визначену систему термінальних цінностей, що складалася з 40 

позицій, серед яких були: сім'я, подружжя, етнічна національність, друзі, 

прибутки, дозвілля, реалізація планів на майбутнє, професія, освіта, стан 

навколишнього середовища, робота, яку виконує на даний час, релігія, культура, 

гроші, витребуваність суспільством, політика тощо. Оцінювання проводилося за 

десятибальною шкалою. Результати дослідження були статистично оброблені, 

проранговані. Чотирнадцять з них, котрі отримали найбільшу оцінку 

угорськомовної молоді Закарпаття, представлені в таблиці 1.4. і на рисунку 1.2.  

Т а б л и ц я  1 . 4  

Ієрархічна організація термінальних цінностей  

за оцінюваннями молодих угорців 

Цінності Середній бал 

сім'я 4,9 

мир у світі 4,9 

кохання і щастя 4,9 

справжня дружба 4,7 

внутрішня гармонія 4,6 

свобода  4,5 

стан навколишнього 

середовища 4,5 

цікаве життя 4,2 

шанування традицій 4,2 

громадський порядок 4,2 

роль національності 4,1 

різноманітне життя 3,9 

креативність 3,9 

Як показав статистичний аналіз та узагальнення отриманої інформації 

структура і характер соціальних цінностей молодих угорців зазнають нині 

істотних змін, відзначаються несталістю, суперечливістю, амбівалентністю. В 

уявленні молодих людей про цінності домінують поняття сім'я, добробут, 
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гуманізм. Результати дослідження, представлені в таблиці 1.4., говорять про те, що 

жодна цінність не визнана абсолютною (не поцінована вищими балами). 

Максимальна усереднена оцінка становить 4,9 бала. Мінімальна – відповідно 3.9. 

На рисунку 1.2 представлені результати ранжування. Як видно з малюнка, на 

першому місці, як і в попередній таблиці, фігурує сім'я, стан навколишнього 

середовища посідає також престижне місце. Відсутність інтересу до політики 

підтверджується останнім, надзвичайно низьким стовпчиком. Заслуговує на увагу 

і те, що релігія, віра і в цьому випадку знаходяться також в кінці списку. Це ще раз 

підтверджує ціннісні орієнтації молоді відзначаються несталістю, суперечливістю.  

 

Рис. 1.2 Стовбчикова діаграма, що представляє відсоток респондентів, які 

вважають вказані категорії важливими 

При інтерв'юванні було виявлено, що система ціннісних орієнтацій 

переважно формувалася через призму приватного життя батьків. Життя батьків 

відповідає уявленим стандартам у 42% опитаних. Десять відсотків респондентів 

категорично не згодні із способом життєздійснення батьків. Молоді люди, котрі 

тільки частково вважають для себе зразком життя батьків, становлять 38 відсотків 

вибірки. 
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Відомо, що на ієрархічну організацію системи ціннісних орієнтацій особи 

чинить вплив соціальне самопочуття. Під соціальним самопочуттям розуміється 

стан, що виникає в результаті сприйняття та оцінки суб'єктом відповідності між 

його життєвою ситуацією і рівнем задоволеності нею [81, с. 21].  

Про соціальне самопочуття угорськомовної молоді ми робили висновок на 

основі аналізу їх найнагальніших проблем. Більшість опитаних головною 

проблемою життя називали безробіття батьків (124 особи), другою – названо 

відсутність перспективи на майбутнє (98), низькі зарплати (64), відсутність 

життєвих цілей (34), невпевненість у завтрашньому дню (44), моральну 

розбещеність (24) і поширення наркотиків (24). На рисунку 1.3 представлені 

результати вивчення соціального самопочуття угорськомовної молоді Закарпаття. 

 

Рис. 1.3. Задоволеність соціальним самопочуттям  

угорської молоді Закарпаття 

Респондентам роздавали закриту анкету з одним запитанням: – “Чи 

задоволені ви тим, як живете сьогодні?” і пропонували вибрати відповідь з п'яти 

запропонованих: однозначно задоволений; частково задоволений; переважно 
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задоволений; однозначно незадоволений; переважно незадоволений. Обробка 

результатів показала, що половина вибірки частково задоволена рівнем свого 

життя, називали багато проблем, через які вони не можуть повністю себе 

реалізувати, самоствердитися в житті. Переважно задоволені – 17,7%; однозначно 

задоволеними своїм життям виявилося 14,9% молодих людей; частково задоволені 

– 50,5%, переважно незадоволений – 9,6%; хто однозначно незадоволений – 7,3%.  

Задоволеність соціальним самопочуттям позначилася на оцінці шансів 

реалізації особистих планів на майбутнє. У відповідях молодих угорців переважає 

оптимізм. Однозначними песимістами визнають себе лише 1% опитаних, скоріше 

песимістами, ніж оптимістами назвали себе 6 відсотків респондентів. Частково 

оптимісти – 42%, скоріше оптимісти – 34% і в повній мірі вірять у краще майбутнє 

17%.  

Одним з головних елементів національної свідомості є самоідентифікація. До 

того ж на Закарпатті давно точиться дискусія навколо закону про статус 

закордонного угорця. Нами було проведено опитування на предмет: – “Кого з 

закарпатців слід вважати угорцем?” Всім опитуваним запропонували за 

п'ятибальною шкалою визначити більш суттєві ознаки, за якими людину слід 

віднести до угорської нації. Більшість респондентів висловили думку, що 

найбільш визначальним у національній ідентифікації є самовизначення, мовне 

середовище і сприйняття культури. Політичні переконання, релігія відіграють 

значно меншу роль. Цікаво, що найменш вагомим чинником респонденти назвали 

народження в Угорщині, або угорське громадянство. Результати дослідження 

представлені діаграмою на рис. 1.4. 

Серед закарпатської угорськомовної молоді переважає усвідомлення 

приналежності до угорської нації взагалі і закарпатських угорців зокрема. Більше 

половини вибірки (57%) визначають себе закарпатським угорцем(-кою). Просто 

угорську ідентичність, без будь-яких приставок, обрали третина (35%) опитаних. 
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Відсоток респондентів іншої ідентичності – низький. 

Отже, усвідомлення приналежності закарпатської угорської молоді до угорців 

взагалі і закарпатських угорців зокрема, є сильним, що підтверджується й тим, що 

95% опитаних вважають закарпатських угорців частиною угорської нації. Це ще 

раз підтверджує, що проблема формування національної (української) свідомості 

актуальна, надзвичайно складна і багатоаспектна.  

  

Рис. 1.4. Оцінювання важливості критеріїв визначення угорської національності 

(1 = зовсім ні, 5 = у повній мірі) 

Оскільки національна гордість є складовою національної психології, а у 

молодих угорців її можна назвати характерологічною рисою, ми провели 

опитування на предмет з'ясування, що на їх думку дозволяє пишатися тим, що 

вони належать до угорської нацменшини. Результати опитування показали, що 

переважна більшість респондентів просто пишаються тим, що належать до своєї 
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етнічної групи. Всім респондентам було запропоновано поцінувати за 

п'ятибальною шкалою твердження, що визначають їх належність до угорської 

спільноти, керуючись наступною інструкцією: 1 – зовсім не керуюся даним 

твердженням, 3 – вважаю, що в якійсь мірі воно визначальне, 5 – повністю 

підтримую. 

Значення етнічної групи для їх соціального самопочуття і їх цінність у 

общині представлені на рисунку 1.5.  

  

Рис.1.5. Усереднені результати визначення головних ознак  

належності до угорської етнічної групи  

Міцність регіонального самоусвідомлення випливає і з того, яку землю наша 

молодь вважає рідною батьківщиною. Угорщину вважають своєю рідною 

(зважаючи на історичне минуле) 3%, а Закарпаття назвали своєю батьківщиною – 

53%. Міцною є також прив'язаність до свого населеного пункту. Сорок два% 

респондентів вважають населений пункт своєю батьківщиною, і лише двадцять 
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сім відсотків категорично визнають такою Україну, двадцять один відсоток – 

Угорщину. 

Рівень і якість сформованості національної свідомості залежить від багатьох 

чинників. Рушійною силою, визначальним механізмом є освіта. Що правда, не 

можна однозначно сприймати твердження, що рівень національної свідомості 

визначається рівнем освіченості громадян, чисельністю осіб, що мають вищу 

освіту. Але усвідомлення того, що більшості представників нації з якихось причин 

не доступна вища освіта формує відчуття меншовартості і перешкоджає 

переростанню етнічної самосвідомості у національну свідомість. То ж ми вважали 

за необхідне прослідкувати за динамікою освіченості, професійної підготовки 

угорськомовної меншини.  

Рівень освіти (на 1000 чоловік) мешканців Закарпаття за даними перепису 

1998 року представлений у таблиці 1.5. 

Т а б л и ц я 1 . 5  

Рівень освіченості мешканців Закарпаття на 1000 чоловік 

Освіта українці угорці росіяни румуни цигани словаки 

Вища  68  37  246 17  -  88 

Незакінчена 

вища 

 10  7  25  3  -  12 

Середня 

спеціальна 

 149  98  267  38  7  157 

Середня  367  427  310  28  98  385 

Незакінчена 

середня 

 218  264  - 451  431  101 

Початкова  145  155  34 181  387  -- 

Як бачимо, на кінець дев'яностих років кількість угорців, що мали вищу 

освіту становила 3,7%, українців – 6,8%, а росіян – 24,6%. Трохи краща ситуація 

була із середньою спеціальною освітою. 
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Подібні дослідження були проведені автором у 2003 році в розрізі програми 

співробітництва Інституту суспільствознавства ,,LIMES” із Національним 

інститутом вивчення молоді Угорщини. Метою дослідження було на основі 

репрезентативної вибірки із 500 осіб оцінити становище, стан освіти угорської 

молоді, що проживають у Закарпатті.  

При формуванні репрезентативної вибірки бралися до уваги наступні 

критерії: 

– кількість закарпатських угорців, їх територіальне розміщення на території 

області; 

– співвідношення угорців в середині окремих адміністративних одиниць 

(районів); 

– розподіл угорців відносно типів населених пунктів (село/місто); 

– розподіл угорців за статтю; 

– вікові групи; 

 За нашими даними близько 81% (403) опитаних студентів навчалися в 

угорських школах, 15% – у школах у українською мовою викладання, а 4% – з 

російською. Рівень викладання української мови в угорських школах такий, що не 

дає можливості основній масі випускників шкіл продовжити навчання в 

українських вищих навчальних закладах. Більшість угорців, що спромоглися 

отримати вищу освіту, навчалися в Ужгородському державному (тепер 

національному) університеті на кафедрі угорської мови і літератури, трохи менше 

на факультеті романо-германської філології та математичному факультеті. І тільки 

з відкриттям у 1996 році Закарпатського угорського педагогічного інституту 

угорська молодь отримала змогу здобувати вищу освіту на рідній мові.  

Під час констатувального експерименту було проведено дослідження 

сучасного стану охоплення навчанням угорськомовних  молодших школярів. 

Більшість з них навчаються в школах з угорською мовою викладання (71%), 15% – 
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з українською або російською, а 14% у школах з кількома мовами навчання, і один 

з опитуваних (0,2%) навчався в Угорщині.  

За результатами опитування тільки три відсотки учнів відвідували 

спеціалізовані класи з поглибленим вивченням окремих предметів. Тобто, ми 

констатували певну пасивність і індеферентність молодших школярів у здобутті 

знань. Близько третини опитаних (29%) у майбутньому не пов'язували життєву 

самореалізацію із грунтовною освітою. Вони не відвідували жодних додаткових 

занять, факультативів для поглибленого вивчення навчальних дисциплін. Відсоток 

тих, хто відвідував факультативи із обов'язкових шкільних предметів (серед них 

були і такі, з яких проводиться вступне тестування), досить низький і становить 

менше 5%.  

Великий вплив на формування причетності до української нації здійснюють 

культурні заклади, масові засоби поширення інформації. У 1991-1993 роках в 

Берегово був створений угорський національний театр ім. Ійеша, який з великим 

успіхом виступає на сценах міст України та за кордоном. Колектив виконує твори 

як українських, так і угорських драматургів. Крім цього в селищі Солотвино та 

селах Петрово, Велика Добронь, Варієво, Бовтрадь, Дрисино, Цеглівка, Паладь-

Комарівці діють фолькльорні групи професійної самодіяльності, які беруть участь 

в обласних конкурсах. 

Та результати проведеного дослідження, представлені на рис.1.7., 

засвідчують бідність культурного життя. Майбутні учителі рідко відвідують 

концерти, театри. За винятком концерту камерної музики (що проходив 

безкоштовно і його відвідало тридцять відсотків респондентів) в усіх інших 

культурних закладах наші опитувані були більше, ніж півроку тому. Натомість 

значна частина студентів повідомили, що досить часто виїжджають на концерти 

відомих угорських та світових музикантів, співаків, які відбуваються в містах 

Угорщини. На рисунку 1.7. представлені результати опитування репрезентативної 
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вибірки студентів на предмет відвідування культурних закладів. У відсотках 

подано кількість респондентів, що відвідали заклад культури протягом останнього 

місяця і не відвідували ніколи. На виставках і в музеях Закарпатської області 

ніколи не бували 22% опитаних, 10% молоді не були в книжковому магазині 

жодного разу, і тільки 18% відвідали їх протягом останнього місяця. 

  

Рис. 1.7. Відвідуваність культурних закладів майбутніми учителями 

Кращим є стан відвідування бібліотек тридцять один відсоток респондентів 

там побували протягом місяця і тільки 4% сказали, що не бували там зовсім. 

Телевізор дивляться практично всі опитані (99%). У робочі дні телевізор 

дивляться весь вільний час 9 опитаних, а у вихідні – 27 осіб. В центрі їхньої уваги 

переважно угорськомовні передачі. 

Періодичну пресу кожного дня читають 11% опитуваних, 33% роблять це 

кілька раз на тиждень, 27% –один раз на тиждень, –4% раз на місяці, 7 

зголосилися, що читають газети інколи, а 16% – ніколи. Напрошується висновок: 

газети для угорськомовної молоді не є основним і цікавим джерелом отримання 
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інформації. Газети, що видаються українською мовою вони читають дуже рідко, а 

угорськомовна обласна газета ,,Карпаті ігоз со” виходить лише три рази (вівторок, 

четвер, субота) на тиждень. У Берегівському районі виходять щосуботи районні 

газети “Вісті Берегівщини”, “Берегово” і “Закарпаття”. Серед щоденних газет, які 

найчастіше читають опитувані, є всього дві українські газети. Більшу частину 

інформації угорськомовна молодь Закарпаття отримує з телепередач та газет, які 

виходять і друкуються в Угорщині на угорській мові та інтенсивно 

розповсюджуються в краї.  

Для завершеності соціального портрету угорськомовної меншини нами було 

проведено серед студентів порівняння особистісних властивостей, характерних 

закарпатським угорцям, з угорцями Угорщини та титульною нацією – українцями, 

що проживають на Закарпатті (рис.1.8). Рівень сформованості особистісних 

властивостей визначався методом самооцінювання. Репрезентативна вибірка 

становила 480 осіб. Респондентам пропонували поцінувати сформовані 

властивості за шестибальної системою від 0 до 5, а саме:  

Слід вказати, що респонденти з групи закарпатських угорців були більш 

емоційними і категоричними при оцінюванні. Вони високо поцінували 

інтелігентність і чесність (3,5), трохи нижче (3.3) – своє бажання бути 

солідарними з іншими національними групами, сприймати їх ідеї і гасла. В той же 

час високо поцінували свою толерантність, дружелюбність (рис. 1.4.). 

Небажанням працювати за невелику заробітну працю вони визначили лінивість, 

хоча усереднений бал відносно низький – 2.2. В той же час майже всі зазначили, 

що працювати на себе , або за пристойну платню вони готові багато. Трохи вище 

за українців, що проживають на Закарпатті, вони визначили і свою 

цілеспрямованість.  
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Рис.1.8. Порівняльна характеристика властивостей майбутніх учителів – 

закарпатських угорців, угорців Угорщини та українців (усереднені показники) 

Нами було проведено аналіз даних їхнього оцінювання української демократії 

і ставлення до політики. Статистична обробка і її аналіз дозволяють зробити 

висновок, що молоді угорці Закарпаття не вірять в демократичні інститути 

держави, намагаються стояти осторонь гострих політичних питань. Вони 

здебільшого готові покладатися тільки на власні сили і розум. За результатами 

опитування 4% вибірки вважають, що в Україні взагалі не має демократії. 33% 

опитаних взагалі не цікавляться політикою, а число тих, хто скоріше цікавиться, 

або виявляє підвищений інтерес до політичного життя, менше 13 відсотків (рис. 

1.9). 

Аналіз результатів дослідження свідчить і про те, що в оптимізмі молоді 

близька перспектива євроатлантичної інтеграції не відіграє особливої ролі. 

Шістнадцять відсотків респондентів вважають, що країна ніколи не зможе 

приєднатися до Європейського Союзу. Разом з тим 36% вважає, що це відбудеться 
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до 2010 року. Приєднання України до НАТО підтримують дві третини (66%) 

вибірки.  

  

 

Рис. 1.9 Зацікавленість політикою студентами  

(1 – зовсім не цікавляться політикою; 2 – скоріше не цікавляться; 

 3– періодично, 4 – скоріше цікавляться; 5 – виявляють підвищений інтерес до 

політичного життя). 

Про політичну активність угорців говорять наступні дані. В області діє вісім 

громадських об'єднань етнічних угорців. На виборах 2002 року вони підтримали 

свого кандидата до Верховної Ради, а також 11 угорців до обласної ради, 127 осіб 

до сільських та міських Рад. 

Наразі ситуація змінюється. Утворено Спілку Угорської культури Закарпаття. 

Більшість молодих угорців підтримують організацію “КМКС” – партія угорців 

України. 

Незважаючи на те, що у процесі ранжування цінностей релігія опинилася на 

останньому місці, фахівці, що вивчали угорську національну меншину [2, 167] 

одностайно стверджують, що релігія, віра відіграють велику роль у збереженні 

общини.  
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Таким чином, за результатами констатувального експерименту можна 

зробити висновок про те, що стан сформованості національної свідомості 

майбутніх учителів початкової школи є незадовільним.  Слід зазначити, що зміст, 

методи, форми виховання національно свідомої особистості у суспільстві загалом, 

у молодіжному середовищі, зокрема, були позбавлені такої спрямованості 

протягом усієї радянської доби. Здійснюючи процеси інтеграції, індустріалізації, 

колективізації і культурної революції, ідеологи держави намагалися сформувати 

єдину “націю” – радянський народ. Такий поступ йшов здебільшого в розріз із 

інтересами окремих націй і народностей. Виховна робота серед молоді була 

заідеологізована, будувалася на стереотипах, а результати її вимірювалися 

кількістю, а не якістю “заходів”. У директивних документах декларувалося про 

“необхідність підвищення відповідальності кожної молодої людини за все, що 

робить вона та її колектив". Доводиться констатувати, що такі завдання вірні як 

заклики, але вони, як правило, залишалися лише на папері і в ті часи. 

Мало змінилася етична атмосфера на краще в Україні за часи незалежності. З 

трибуни проголошуються вірність національній ідеї, відданість народу, духовне 

відродження нації, а на практиці здебільшого домінують меркантильні, приватні 

інтереси. Сталося так, що сьогодні суспільством вшановуються не тільки чесні, 

працьовиті громадяни, патріоти, але і спритні люди, кар'єристи і злодії або до 

геніальності підприємливі ділки, які інфантильні до культурного життя свого 

народу і держави в цілому. То ж необхідно шукати можливості змінювати 

ситуацію на краще. Дієвим, ефективним механізмом корекції свідомості громадян, 

що створюють етичну атмосферу в суспільстві, слід вважати педагогічну науку і 

освітню практику. Педагогічна наука, розробляючи основи формування 

національної свідомості молоді, повинна виходити з методологічних принципів 

історизму, наукової вірогідності складних процесів становлення особистості – 

вільної, рівноправної, якій мають бути притаманні риси гуманізму, високі 
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морально-ціннісні орієнтації. Має значення також пріоритет загальнолюдських 

цінностей. 

До головних завдань виховання слід віднести формування активності, 

громадянської позиції молоді, патріотизму, розуміння особистісної 

відповідальності за долю держави, нації, народу в цілому. Через формування 

самосвідомості необхідно впливати на організацію суспільно-корисної діяльності 

людини, визначення гуманістичної спрямованості її вибору. 

Високі вимоги виховання диктують необхідність всемірного розвитку 

здібностей особи, приведення в дію всього її творчого потенціалу. Це особлива 

проблема, вирішення якої вимагає нестандартних підходів до виховного процесу. 

Адекватна сучасним вимогам людина покликана органічно поєднати в собі 

високий професіоналізм з принципами гуманістичної моральності. Іншими 

словами, спрямованість її соціальної діяльності повинна відповідати 

фундаментальній вимозі зміцнення і продовження буття людського роду, його 

прогресу. Через процес навчання і виховання має відбутися правильне практичне 

самовизначення індивіда, що відповідає позитивним соціальним потребам, вищим 

зразкам діяльності в тій або іншій конкретній сфері життя. Слід враховувати те, 

що становлення універсальної родової суті сучасної людини відбувається в умовах 

об'єктивно існуючих соціальних, національних, етнічних, культурних 

відмінностей людей.  

В умовах модернізації вітчизняної освіти особливу значущість набуває 

проблема професійної підготовки фахівців, спроможних до формування 

національної свідомості молодших школярів. У цьому зв'язку необхідно 

визначити концептуальні підходи до професійного розвитку студентів у вищих 

навчальних закладах, здійснити пошук ефективних технологій формування 

професіоналізму майбутніх фахівців, формування в них готовності до до 

формування національної свідомості молодших школярів.  
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Готовність випускника ВНЗ до здійснення педагогічної діяльності є 

домінуючою результативною складовою професійної підготовки студентів. 

У науковій психолого-педагогічній літературі готовність майбутнього 

вчителя до професійно-педагогічної діяльності розглядається з різних позицій. 

Так, на думку Б.Ф.Ломова, готовність до діяльності визначається як цілісне 

психологічне явище, в якому інтегровані знання, вміння особистості відносно 

виконання ними конкретного виду діяльності. 

На думку Б.Г.Ананьєва готовність до діяльності не може обмежуватися 

характеристиками майстерності, продуктивністю праці, її якості в той момент 

коли здійснюється відповідна діяльність. Важливим при оцінюванні готовності, 

він вважав, визначити внутрішні сили особистості, її потенціал і резерв, необхідні 

для підвищення продуктивності професійної діяльності в майбутньому. 

А.Г.Асмолов вважав, що в готовності як результаті підготовки, можна 

виділити декілька компонентів: 1) мотиваційний (переконання, погляди, 

відносини, мотиваційні установки на певну поведінку); 2) компонент, який 

включає в себе операційні установки; 3) особистісний компонент (відчуття, 

інтелект та воля); 4) змістовий (система знань); 5) процесуальний (система вмінь і 

навичок). 

А.І.Щербаков визначає психологічну готовність як складну динамічну 

систему, яка включає в себе інтелектуальну, емоційну, мотиваційну і вольову 

сторони психіки людини в їх співвідношенні з зовнішніми умовами і майбутніми 

задачами. 

В.А.Сластьонін визначає професійну готовність до педагогічної діяльності як 

"сукупність професійної обумовленості вимог до вчителя". Вона містить 

емоційно-вольову стійкість, витримку, педагогічний такт, професійно-педагогічне 

мислення, психологічну спостережливість, здібність до ідентифікації себе з 

іншими, динамічні якості особистості, енергію, ініціативність та ін. В 
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узагальненому варіанті готовність до виконання професійних функцій включає, з 

одного боку психологічну, психофізичну і фізичну готовність, а з іншого - 

науково-теоретичну підготовку як основу професіоналізму[]. 

В працях K.M. Дурай-Новакової професійно-педагогічна готовність виступає і 

як якість особистості і як актуальний психологічний стан. Автор вважає, що 

професійна готовність педагога – це регулятор педагогічної діяльності, 

особистісна передумова її ефективності. Вона включає в себе: позитивне 

відношення до професії; риси характеру і здібності; знання, навички, вміння; 

стійкі професійно важливі якості пізнавальних процесів. 

Я.Л.Коломийський в своїй концепції соціально-психологічної готовності до 

праці визначає готовність як рівень розвитку особистості, що передбачає 

сформованість цілісної системи ціннісно-орієнтаційних, когнітивних, емоційно-

вольових якостей особистості, які забезпечують оптимальне функціонування 

особистості в колективі. В якості критерію сформованості такої готовності він 

пропонує вважати успішність її соціально-професійного ставлення в колективі. 

Як бачимо, за винятком останнього твердження Я.Л. Коломийського, яке є 

спірним (все залежить від характеристики колективу, в якому працює педагог), 

більшість дослідників згодні в загальних позиціях: готовність до педагогічної 

самореалізації є цілісне особистісне навчання, в якому інтегровані відношення, 

знання, здібності особистості, які забезпечують ефективне виконання нею 

основних професійних функцій. Зміст професійної готовності акумульований в 

професіограмі, як відображає інваріантні ідеалізовані параметри особистості і 

професійної діяльності педагога. 

В змістовому плані готовність випускника до формування національної 

свідомості молодших школярів може бути описана за допомогою деяких груп 

параметрів. Зміст такої готовності засновано не тільки на теоретичному 
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осмисленні нами наукової психологічної і педагогічної літератури, але також 

визначено і фактами. Розглянемо виділені групи параметрів. 

Педагогічна спрямованість - сукупність професійних позицій і установок, 

адекватних педагогічним задачам, особливостям його учасників, власним 

можливостям педагога. Іншими словами, мова йде про настроєність випускника на 

роботу з дитиною з урахуванням і в умовах його соціальних контактів з іншими 

дітьми. Спрямованість, яка має в якості основного свого компоненту мотивації, в 

процесі професійного навчання стимулює чи навпаки, гальмує і деформує процес 

розвитку вагомості для роботи з дитячою групою стійких особистісних зв'язків. 

Професійно-педагогічна спрямованість лежить і в основі подальшого 

самовдосконалення педагога. Фундаментальні психолого-педагогічні дослідження 

професійної спрямованості в різний час проводилися такими відомими вченими, 

як І.Божович, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьев, С.Л.Рубінштейн. Окремі аспекти цієї 

проблеми відображено в роботах Т.О.Бурякової, В.С.Мерліна. Р.О.Пономарьової, 

Є.М.Павлютенкова, Г.І.Щукіної та інших. Особливості формування спрямованості 

на окремі чи суміжні професії або ж види трудової діяльності розкриваються в 

працях Н.М.Туринської. В.І.Барка, В.К.Демиденка, Г.Є.Левченка, Н.Ю.Матяш та 

інших. 

Знання складають основу теоретичної підготовки студентів. Вони можуть 

бути тільки тоді професійно придатними, якщо вони засвоєні і прийняті ними, 

коли на основі в відповідному смислі розрізненої інформації змінюється і 

ускладнюється його світогляд, соціальні позиції в цілому і професійні в тому 

числі. 

Педагогічні вміння входять в область технологічної підготовки студентів до 

взаємодії з дітьми. 

У професійно-педагогічній підготовці вчителя початкових класів найбільш 

дослідженими є такі вміння: дидактичні (Т.В.Амельченко, Н.В.Воскресенська, 
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А.А.Кендюхова. Н.Б.Максименко та ін.), виховні (С.В.Звєрєва. Г.Г.Кіт та ін.), 

мовленнєві ( Н.В.Лесняк О.І.Попова та ін.), прогностичні (М.С.Севастюк) 

комунікативні ( Н.П.Готгельф, Л.О.Савенкова та ін.), інформаційні (Н.Д.Царьова), 

уміння навчати дитину вчитися ( С.О.Борисюк.), художньо-графічні (О.В.Саган), 

розвитку творчої активності (Д.Г.Іванова), взаємодії з неблагополучними сім’ями 

(О.О.Гуляр). 

Поняття “педагогічні вміння” визначаємо як володіння гнучкою системою 

усвідомлених,  цілеспрямованих, взаємопов’язаних розумових і практичних дій, 

які дозволяють учителю успішно виконувати навчально-виховні функції  в умовах 

що змінюються. Отже, сутність педагогічних умінь полягає в оволодінні 

теоретичними і практичними діями в їх єдності, спрямованими на успішне 

виконання професійної діяльності. 

Беручи до уваги багатофункціональність  діяльності вчителя початкової 

школи приходимо до висновку, що вся повнота і багатогранність структури 

педагогічного вміння виявляється через внутрішні ( психологічні ) і зовнішні ( 

педагогічні ) складові. 

У більшості класифікацій (О.А.Абдуліної, С.Б.Єлканова, С.І.Кісельгофа, 

О.І.Кочетова, Н.В.Кузьміної, А.К.Маркової, А.А.Моткова, В.О.Сластьоніна, 

Л.Ф.Спіріна, О.І.Щербакова та ін.) педагогічні вміння представлені переважно з 

однієї сторони, або з внутрішньої (на основі аналізу і виділення  елементів 

психологічної структури діяльності) або із зовнішньої ( за видами, способами  та 

етапами педагогічної діяльності), що окремо не охоплює всіх характеристик умінь 

учителя початкових класів, так як не відображує їх цілісного характеру, однобічно 

представляє його діяльність. А це означає, що певні види професійної діяльності 

педагоги виконують на  недостатньому рівні компетентності, що призводить до 

зниження результативності їх праці, збільшення терміну адаптації молодих 

учителів, обертається значними втратами в навчанні та вихованні дітей. 
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Професійно значущі властивості особистості виступають основою для 

розвитку стійких професійних рис особистості в умовах педагогічної діяльності. В 

рамках же навчання в вузі вони впливають на рівень розвитку у студентів 

відповідних педагогічних умінь. В той же час, сформовані педагогічні вміння 

можуть в відносному ступені компенсувати недоліки в розвитку професійно 

важливих властивостей особистості. Оскільки ці властивості не носять суто 

професійний характер, їх зміст може бути визначено через загальні компоненти і 

значення: 

Але аналізуючи список професійно значущих в контексті досліджуваної 

проблеми знань, умінь і навичок, перелічених вище, прозорою стає недосконалість 

такого підходу у всякому разі, з двох позицій. 

Перша. Надзвичайно складно використовувати даний список в якості 

критеріїв готовності студента-випускника до педагогічної роботи з дитячим 

колективом, оскільки цей список дуже широкий, тому професійної готовності до 

індивідуальної специфіки такої діяльності він не відбиває. 

Друга. Головна позиція. Процес підготовки до майбутньої професійно-

педагогічної діяльності базується на загальних засадах розвитку особистості, який 

детально вивчених і розглянутих в працях вітчизняних та зарубіжних філософів, 

психологів і педагогів. Основна теоретична позиція зводиться до відомого 

твердження про те, що особистість, являє собою складну багаторівневу освіту, 

розвивається і функціонує як єдине ціле. Крім того, процес професійної освіти 

молодої людини, як правило, відбувається тоді, коли формування професійних 

характеристик його особистості в значно більшій ступені залежить від його 

"непрофесійної" індивідуальності. В наслідок професійної діяльності, в силу 

закону соціальної аперцепції, буде служити черговою детермінантою особистих 

змін. Тому розглядаючи окремо знання, вміння та навички, як би ми не старалися 

їх структурувати, не може дати повного уявлення про готовність студента до його 
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майбутньої роботи з дітьми - необхідний комплексний підхід до вирішення цієї 

проблеми. 

В багатьох працях виділяється два найбільш узагальнених блоки такої 

готовності: 

• теоретична готовність (теоретична діяльність, яка проявляється в 

узагальненому вмінні педагогічно мислити), яка припускає наявність аналітичних, 

прогностичних, проективних і рефлексивних вмінь (Н.В. Кузьміна, В.А. 

Сластьонін, С.Ю .Степанов, A.A. Реан, Е.А. Панько та ін.); 

• практична готовність, яка виражається в зовнішніх вміннях, тобто в діях, 

які можна спостерігати (організаторські і комунікативні вміння - С.В. Кондрат'єва, 

Н.В. Кузьміна, A.B. Мудрик, Е.А. Панько, В.А. Сластьонін, Л.Г. Семушина, А.І. 

Щербаков та ін.). 

В цілому ми згодні з виділенням таких блоків професійно значущих якостей 

педагога, які по суті можуть розглядатися в якості певних рівнів готовності 

студентів до майбутньої діяльності. Але цілком зрозуміло і інше - акцент в даному 

випадку робиться на технологічну сторону підготовки. Складається враження, що 

особистість студента (молодої людини в віці від 17 до 22 років) розвивається 

паралельно його основної - навчально-професійної діяльності і його спілкування, 

також в значній мірі зорієнтованого на майбутню педагогічну роботу (і не тільки з 

викладачами, а й своїми однокурсниками). 

Готовність майбутнього вчителя до формування національної свідомості 

молодших школярів розуміється нами як цілісна система стійких інтегративних 

якостей, що відображає особистісну позицію молодої людини, її знання та вміння 

формувати національну свідомість молодших школярів в процесі педагогічної 

діяльності. 
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На наш погляд, найбільш суттєвими можна вважати чотири стійких 

інтегративних особистісних риси, які включають в себе, поряд з загальними, деякі 

специфічні компоненти професійної спрямованості (мотивації), комплекси 

професійних знань, а також відповідні вміння і прояви особистісних якостей. Ми 

позначили їх так: комунікативність, рефлективність, креативність, а також 

організаторські риси. Розглянемо їх зміст. 

Комунікативність включає в себе: інтерес і прагнення до спілкування та 

спільної діяльності з дітьми; прагнення створити комфортну атмосферу в 

спілкуванні дітей; прагнення збагачувати соціальний досвід кожної дитини і 

дитячого товариства; прагнення до таких форм взаємодії з дітьми, які б дозволили 

реалізувати себе і сприяли б розвитку дітей; інтерес до вивчення комунікативної 

сторони діяльності педагога та ін. (область мотивації взаємодії дітей); знання про 

сутність, закономірність і особливостях педагогічного спілкування з дитиною в 

умовах дитячого товариства; знання про особливість (вікових і індивідуальних) 

спілкування дітей: знання способів, видів і типів педагогічного регулювання 

взаємодії дітей в умовах педагогічного спілкування; знання власних 

індивідуальних можливостей особливостей використання засобів педагогічного 

спілкування та ін. (область професійних знань); комунікативні вміння, гностичні 

вміння; комунікативні особливості особистості. 

Рефлективність включає в себе: інтерес до пізнання самого себе в процесі 

професійного ставлення; прагнення до аналізу своїх педагогічних удач і 

прорахунків в роботі з дитячим товариством (в умовах педагогічних практик чи 

роботи в початковій школі); прагнення до самостійності в розробці варіативних 

розділів програм педагогічних практик; прагнення до професійного виховання та 

ін. (область мотивації); знання своїх індивідуальних можливостей в роботі з 

дитячою групою ("Я можу це робити", "Цього я не вмію", "Це мені не до в 

вподоби"); знання про закономірності та способах професійного самовиховання, 
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володіння способами педагогічної роботи з дитячим товариством та ін. (область 

знань);рефлексивні вміння, гностичні вміння; рефлексія і емпатія як властивість 

особистості. 

Креативність включає в себе: інтерес до імпровізації та експериментуванню; 

інтерес до дитячої творчості і прагнення його розвивати в умовах спілкування і 

спільній дитячій діяльності; прагнення оволодівати новими педагогічними 

методиками роботи з дитячим колективом; інтерес до участі в дитячих іграх, 

спільній продуктивній роботі та інших видах діяльності дітей на правах партнера 

(область мотивації);знання методів діагностування і розвитку дитячої творчості, а 

втому числі і в умовах спільної дитячої діяльності; знання дитячої літератури, 

народного фольклору; знання програм роботи з дітьми, орієнтованих на розвиток 

взаємодії дітей та ін. (область знань); креативні, дослідницькі, спеціальні, 

гностичні вміння; креативні якості особистості. 

Організаторські риси включають в себе: інтерес до організації дитячої 

взаємодії; прагнення до обов'язкової участі в спілкуванні і спільній діяльності 

дітей в якості педагога-організатора чи лідера-організатора; прагнення до 

навчання дітей взаємодії з ровесниками; Прагнення детально планувати спільні 

види діяльності дітей і особиста участь (область мотивації); знання методик 

регулювання педагогом спілкування і спільної дитячої діяльності, способів 

організації дитячих ігор та інших видів діяльності дітей (область знань); 

організаторські, конструктивні і гностичні вміння; організаторські якості 

особистості. 

Розглянемл структуру готовності майбутнього вчителя до формування 

національної свідомості молодших школярів. 

Мотиваційний  компонент підготовки студентів до формування національної 

свідомості молодших школярів виявляється як у всій навчально-професійній 
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життєдіяльності, так і в окремих педагогічних ситуаціях, визначає сприйняття 

студентом зовнішніх подій і логіку поведінки. 

Мотивація особистості педагога обумовлена його професійними 

інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Позитивну мотивацію педагога 

до професійної діяльності засвідчує задоволення таких його особистісних і 

професійних потреб, як підвищення педагогічної майстерності, подолання 

професійних труднощів. Тому використання педагогічних технологій багато 

хто з педагогів вважає єдиним важливим мотивом особистісного і 

професійного самоствердження. Отже, показниками мотиваційного 

компонента готовності до професійної педагогічної діяльності є пізнавальний 

інтерес до педагогічних технологій та особистісно значущий смисл їхнього 

застосування. 

Цільовий компонент підготовки  спрямований на спеціальну педагогічну 

роботу зі студентами по формуванню установки не на створення дитячого колективу, 

не на використання дитячої групи як однієї з умов розвитку особистості дитини, а на 

усвідомлення товариства дітей як соціальної дійсності, соціального середовища, де 

дитина стає неповторною особистістю, тобто на розвиток кожної дитини в умовах її 

соціальних зв'язків з іншими дітьми. Однак це більш загальний аспект мотиваційної 

підготовки педагога початкової школи до регулювання взаємодії дітей. Більш 

вузький аспект пов'язаний з педагогічними особистими можливостями самого 

студента. 

   По-перше, небайдуже відношення майбутнього педагога, в тому числі, до 

видів дитячої діяльності, а точніше до видів діяльності взагалі: один більш 

схильний займатися образотворчим мистецтвом, іншому ближче гра. Деяким 

студентам більш комфортно в ситуації безпосередньо спілкування з дітьми. В 

цьому сенсі мотиваційний аспект професійної підготовки представлений 
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системою таких дій викладача (чи групою викладачів), які б допомогли студенту 

осмислити свої індивідуальні інтереси в полі різноманітних форм взаємодії дітей. 

По-друге, навчальний процес повинен бути побудований таким чином, щоб в 

мотивації своєї майбутньої роботи з дітьми молодшого шкільного віку брав участь 

сам студент. 

Ця сторона мотивації педагогічної діяльності в цілому і роботи з дітьми в тому 

числі є найбільш складною, і в процесі підготовки студента їй повинно бути 

відведено особливе місце. В усвідомленні своєї педагогічної індивідуальності в 

сукупності з прагненням допомогти кожній дитині в її розвитку і самому отримати 

радість від спілкування з нею - це залог не тільки постійної педагогічної творчості 

і педагогічної самостійності і свободи, але і найважливіші умови становлення 

самостійної, творчої і вільної особистості кожної дитини. 

Мотиваційна готовність, сприйнятливість до педагогічних нововведень є 

важливою якістю вчителя, оскільки лише адекватна меті професійної діяльності 

мотивація забезпечує ефективну діяльність і саморозкриття особистості педагога. 

Змістовий компонент підготовки студентів до формування національної 

свідомості молодших школярів об’єднує сукупність знань педагога про суть і 

специфіку педагогічних технологій, їх види та ознаки, а також комплекс умінь і 

навичок із застосування педагогічних технологій у структурі власної професійної 

діяльності. Він повинен забезпечувати: 

1)формування у студентів загальних уявлень про закономірності розвитку 

особистості в умовах соціуму; 

2)формування спеціальних знань про закономірності, динаміку і умов 

розвитку соціогенних потреб дитини, формування структури дитячого 

суспільства, специфіку спілкування дітей, їх спільної дії з однолітками, 

особливостях взаємовідношень, розвитку основ індивідуального стилю соціальної 

поведінки дитини; 
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3)формування знань про специфіку педагогічної роботи з дітьми молодшого 

шкільного віку, педагогічному врегулюванні взаємодії дітей з однолітками; 

4)формування у студентів знань про особливості самого себе, рівні розвитку 

професійно важливих для ефективного регулювання взаємодії дітей педагогічних 

вмінь і особистісних якостей; 

5)створення умов для розвитку професійно важливих педагогічних вмінь і 

якостей особистості студента. 

Конкретні знання про дитину, групу дітей, взаємодії дітей в умовах їх 

спілкування і спільної діяльності з однолітками, педагогічному регулюванні цієї 

взаємодії, про структуру професійно значимих якостей особистості кожного 

студента, можуть бути засвоєні і прийняті студентом на основі загальних 

теоретичних знань про людину і людський соціум. Тому коло вузівських 

дисциплін, призначених сформувати відповідні знання не обмежується тільки 

спеціальними предметами. 

Особливу вагу набуває філософія, етика, соціологія, культурологія, психологія 

людини, соціальна психологія, педагогічна психологія, педагогіка і історія освіти. 

Крім того, процес професійної підготовки враховує рівень знань які студент вже 

має, на них базується засвоєння знань майбутнім педагогом. Це як правило, 

усвідомлює і студент і викладач. Складність виникає в тому випадку, якщо 

сторони не зовсім адекватно оцінюють базовий рівень. І якщо викладачу це не 

завжди вдається в зв'язку з об'єктивними обставинами (лекція для всього потоку 

студентів), то студент може і повинен бути зорієнтованим на індивідуальну 

навчально-професійну діяльність з самого початку навчання в ВНЗ. 

В дійсності роль викладача в навчальному процесі ВНЗ, особливо на молодших 

курсах навчання студентів, визнається незаперечною. І, нарешті, особистий досвід 

соціального життя, який має кожен студент вузу багато в чому визначає стиль 

його майбутньої діяльності, але і в значній мірі впливає на процес підготовки до 
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цієї діяльності студента. Цей соціальний досвід продовжує накопичуватися в 

процесі навчання (в студентській групі, в контактах з -дітьми, в взаємодії з 

викладачем і тощо), корегуючи, ускладнюючи і доповнюючи попередні уявлення 

про людські відношення, способах життєдіяльності в соціумі, про особливості 

соціально психологічних контактів у дітей, а також доцільності і можливостях їх 

регулювання. 

В зв'язку з цим, значне навантаження в професійній освіті майбутніх 

спеціалістів несуть ті дисципліни, які в державному освітньому стандарті виділені 

в предметний блок: психологія дитини молодшого шкільного віку, педагогіка, 

сімейна педагогіка і домашнє виховання дітей молодшого шкільного віку, 

приватні методики, керування шкільною освітою. 

Показниками сформованості змістового компонента підготовки  є: 

– методологічні знання (вміння сприймати дійсність із позицій системного 

підходу, сформованість загальнонаукових категорій); 

– загальнотеоретичні й методичні знання (знання принципів і методів 

педагогічного дослідження, володіння конкретними дослідницькими вміннями); 

Показниками сформованості процесуального компонента підготовки  є: 

– уміння успішно застосовувати інноваційні педагогічні технології (гностичні, 

проектувальні, конструктивні, організаційні, комунікативні); 

– позитивний педагогічний досвід. 

Уміння педагога засвідчують свідоме оволодіння педагогічною діяльністю, яка 

за своєю структурою відповідає структурі його особистості, в якій виокремлюють 

такі професійні уміння: 

– гностичні (уміння, які дозволяють педагогу на раціональному рівні сприймати 

педагогічну ситуацію, в тому числі і себе в ній, актуалізувати теоретичні і прикладні 

знання); 
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– проектувальні (здатність планувати навчальний процес відповідно до цілей 

навчання, психологічних закономірностей, оптимальних видів, методів, прийомів 

професійної діяльності; уміння планувати позакласну роботу); 

– конструктивні (уміння обирати оптимальні прийоми і способи навчання, 

форми роботи, відбирати і дозувати навчальний матеріал, оптимально керувати 

процесом учіння); 

– організаційні (здатність організовувати свою діяльність і діяльність дітей 

відповідно до цілей навчально-виховного процесу); 

– комунікативні (уміння використовувати різні механізми формування 

міжособистісних взаємин учасників педагогічного процесу, застосовувати техніку 

акторської майстерності, попереджувати і долати конфлікти, створювати 

комунікативну мережу занять). 

Реалізація змістового та процесуального компонента готовності педагога до 

професійної діяльності означає для нього необхідність професійно самовизначитись, 

тобто усвідомити норми, модель своєї професії та відповідно оцінити свої 

можливості. 

Змістом рефлексивно-оцінного компоненту підготовки студентів до 

формування національної свідомості молодших школярів є система усталених 

принципів трансляції професійно-педагогічного досвіду, що орієнтує студентів на 

суб’єкт-суб’єктне розуміння педагогічного спілкування; система практик студентів 

як способів їхньої самореалізації та саморозвитку у царині професійної діяльності, 

адекватної соціокультурним потребам суспільства та система загальних 

соціокультурних цінностей у сфері початкової освіти, яка забезпечує формування 

критеріїв готовності вчителя початкової школи до професійної діяльності  

Отже, мета підготовки фахівців за спеціальністю "початкова освіта" до 

формування національної свідомості учнів початкової школи полягає в формуванні 

готовності майбутніх фахівців до здійснення процесу формування національної 
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свідомості молодших школярів, формуванні особистісно і суспільно значущих 

світоглядних якостей фахівців, підтримці майбутнього вчителя на шляху його 

індивідуального та професійного визначення, а також активізації процесів 

самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення особистості. 

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання комплексу завдань, серед яких 

виокремлюємо: 

– формування цілісної, соціально адекватної системи знань; 

– формування ціннісних орієнтацій, педагогічних умінь та навичок, професійної 

активності та самостійності студентів; 

– формування специфічного  досвіду творчої діяльності майбутніх вчителів, 

орієнтованої на забезпечення продуктивного входження в соціокультурну та освітню 

практику; 

– опанування основними принципами і формами соціокомунікативного 

досвіду у різних сферах діяльності; 

Ієрархія виділених структурних компонентів професійної готовності 

випускника вузу лежить в основі індивідуального стилю роботи педагога з 

дитячим колективом. Усвідомлення майбутнім педагогом тенденції в розвитку 

свого професійного "почерку" має визначне значення для успішності професійної 

роботи з дитиною. 

Таким чином, на процесі підготовки вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості угорськомовних молодших школярів 

позначаються регіональні особливості Закарпаття: місце розташування області, 

історична пам'ять народу; соціальні та економічні чинники, особливості мовного 

середовища. То ж формування національної свідомості молодших школярів, що 

проживають на Закарпатті, унеможливлюється за загальноприйнятою схемою і 

становить соціально-педагогічну проблему. При її розв'язанні, на нашу думку,  

слід звернути увагу на етнічні і психологічні аспекти сприйняття угорськомовним 
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населенням Закарпаття навколишнього світу і ставлення до нього, усвідомлення 

національно-етнічної належності, ставлення до історії та культури своєї 

національно-етнічної спільноти, ставлення до представників інших націй і 

національностей.  

                                    Висновки до першого розділу  

Аналіз наукової літератури, з проблеми підготовки вчителя початкової 

школи до формування національної свідомості молодших школярів, реалій 

педагогічної і соціокультурної ситуації в країні в методологічному аспекті та 

історико-педагогічному зрізі, а також з'ясування специфіки цієї підготовки в 

умовах Закарпаття дозволили визначити вихідні концептуальні ідеї дослідження 

та довести, що дотепер не розроблені теоретико-методологічні основи підготовки 

вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших 

школярів у мультикультурному освітньому просторі.  

Необхідно визнати, що розглянуті  філософські теорії, концепції відомих 

учених мають важливе значення для обґрунтування теоретико-методологічних 

основ підготовки вчителя початкової школи до формування національної 

свідомості молодших школярів. Однак проведений аналіз показує розрізненість 

теоретичних ідей, відсутність серйозних наукових праць, присвячених природі, 

змісту і структурі підготовки вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів. Пов'язано це у великій мірі з тим, що 

таке дослідження навряд чи було б можливим у рамках колишньої ідеологічної 

системи.  

Розглядаючи процес підготовки вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів, ми виходили з методологічних 

принципів історизму, наукової вірогідності складних процесів становлення 
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особистості – вільної, рівноправної, якій мають бути притаманні риси гуманізму, 

високі морально-ціннісні орієнтації. 

З урахуванням теоретичних і методологічних основ психології національної 

самосвідомості нами пропонується наступне її визначення: Підготовка вчителя 

початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів 

розглядається нами як форма збереження і розвитку культурного надбання нації і 

всього людства, як процес і результат цілеспрямованого й організованого 

оволодіння студентами стійкими рисами і якостями, притаманними національній 

спільноті, усвідомлення себе як особистості, зорієнтованої у своїй діяльності на 

цінності, що є відображенням позитивного історичного досвіду етнонаціональної 

спільноти, вираженого у специфічних культурних формах та спрямованої на 

гуманістичні, демократичні ідеали соціуму,  як чинник життєздатності молодого 

покоління, що завтра буде визначати долю України.  

Нами було зроблено висновки про те, що структура підготовки до 

формування національної свідомості учнів початкової школи включає в себе 

наступні компоненти або складові: 

- мотиваційний;  

- цільовий; 

- змістовий; 

- діяльнісно-процесуальний; 

- результативно-рефлексивний 

Удосконалюючи підготовку вчителя початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів необхідно ураховувати її функції, які 

ми визначили як:  

- соціокультурна; 

 - ціннісно-орієнтаційна; 

- пізнавальна; 
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- проективно-конструктивна; 

- комунікативно-організаційна;  

- рефлексивна; 

- оцінно-корекційна. 

Вивчення педагогічної спрямованості та ціннісних орієнтацій майбутніх 

учителів початкової школи серед етнічних угорців свідчить про те, що у них 

домінує спрямованість на себе, на свою етнічну общину. Побудована за 

результатами дослідження ієрархія системи цінностей показує, що структура і 

характер соціальних цінностей відзначаються несталістю, суперечливістю, 

амбівалентністю. Жодна із запропонованих цінностей не визнана абсолютною (не 

поцінована вищими балами). В уявленні молодих людей про цінності домінують 

поняття сім'я, добробут, гуманізм. Стан навколишнього середовища також посідає 

сьоме місце із сорока.  

Молоді угорці-студенти не вірять демократичним інститутам держави, у них 

повністю відсутній інтерес до політики, що підтверджується останнім місцем у 

списку цінностей. 

То ж підготовка вчителя початкової школи до формування національної 

свідомості молодших школярів, що проживають на Закарпатті унеможливлюється 

за традиційною методикою і становить соціально-педагогічну проблему. 

Проведене нами  констатувальне дослідження дозволяє стверджувати, що 

методологічним підґрунтям у сфері підготовки вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості молодших школярів має бути кілька 

важливих чинників:  

По-перше, слід виходити з того, що українська нація є державотворчою, а 

відповідно її надбання, зокрема мова, набувають особливого статусу і наділяються 

суспільно-державною увагою.  
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По-друге, правовою базою для наукових досліджень, програм і пропозицій 

має бути Конституція України, закони Верховної Ради України і рішення 

Конституційного суду з проблеми статусу і впровадження української мови як 

державної і обов'язкової. 

По-третє, для успішної реалізації завдань щодо впровадження в усіх сферах 

життя державної мови потрібна системна дія політичного, правового, еко-

номічного, інформаційного, соціального, педагогічного, психологічного та 

морально-етичного факторів. Головною суспільною інституцією, яка відповідає за 

практичну реалізацію цих факторів, є освіта. 

По-четверте, хоча для етнополітичного і духовного розвитку української 

нації, становлення громадянського суспільства пріоритетом є відродження і 

зміцнення як статусу української державної мови, так і мов національних меншин, 

ніяким чином вони не можуть бути урівнені й уніфіковані за своєю значущістю.  

По-п'яте, громадянська освіта має орієнтуватися на головний критерій, коли 

ставлення до державної мови свідчитиме про культурний і громадянський рівень 

суспільства й людини. Не боротьба проти будь-яких мов за утвердження 

державної визначатиме патріотизм нації, а цивілізована й професійна діяльність за 

її піднесення й авторитет має стати нормою для політика і педагога, керівника і 

бізнесмена, молодої людини і пенсіонера.  

По-шосте, треба всіма засобами й в усіх сферах формувати психологічну 

переконаність значущості державної мови, української духовної культури як 

найважливіших життєвих функцій народу, основи єдності й прогресу суспільства.  

По-сьоме, потребує своєї наукової оцінки схема українська мова — 

національні меншини – держава. Саме держава у стосунках з етнокультурними 

чинниками відіграє провідну роль, а отже, і її головна галузь – освіта, бо саме вона 

є культурною і політичною силою. Слід долати звуженість і однобічність у 

трактуванні цієї проблеми і виходити на логічні взаємозобов'язання держави і 



 90 

національних меншин. За міжнародними і конституційними нормами зобов'язання 

держави щодо задоволення соціальних, правових, політичних і освітніх потреб 

національних меншин повинні поєднуватись із зобов'язаннями національних 

меншин перед державою, її мовою і культурою. 

 

РОЗДІЛ ІІ  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В 

УГОРСЬКОМОВНИХ ЗНЗ ЗАКАРПАТТЯ  

2.1. Діагностика рівнів готовності студентів до формування національної 

свідомості учнів початкової школи в угорськомовних загальноосвітніх школах 

П-Ш ступеня  

Підготовка вчителя початкової школи до формування національної 

свідомості молодших школярів є одним з важливих завдань педагогічної освіти. 

Учитель сам має чітко усвідомлювати завдання національного розвитку, щоб 

також свідомо виховувати у даному напрямку молоде покоління. Аналіз наукової 

літератури та педагогічного досвіду довели, що недостатній рівень національної 

свідомості майбутніх учителів початкової школи у цілому негативно відбивається 

на готовності студентів до своєї професійної діяльності.  

Враховуючи багатогранність підходів до вирішення завдань формування 

професійної готовності майбутнього вчителя початкової школи та відсутність 

єдності у інтерпретації цього багатоаспектного поняття ми визначилися з 

основним змістом поняття "готовність вчителя початкової школи до формування 
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національної свідомості молодших школярів". Це складне особистісне утворення 

ми розуміємо як цілісну систему стійких інтегративних особистісних якостей, що 

відображає особистісну позицію молодої людини, її знання та вміння, формування 

стійкого мотиваційно-ціннісного ставлення до участі в розбудові української 

незалежної держави та дозволяє майбутньому вчителю забезпечувати в процесі 

педагогічної діяльності розвиваючий по відношенню до кожної дитини характер 

його спілкування. 

Розроблена у відповідності до гіпотези наукового дослідження програма 

констатувального експерименту шляхом діагностичних методик дозволила 

виявити рівні сформованості національної свідомості майбутніх учителів та рівнів 

готовності до формування національної свідомості молодших школярів. При 

цьому враховувалося, що формування національної свідомості – це сукупність 

наслідків складного довготривалого процесу. Тому, коли виникає питання 

оцінювання ефективності підготовки до формування національної свідомості 

молодших школярів, йдеться перш за все про те, щоб за допомогою певного 

набору показників здійснити діагностику рівнів готовності студентів до 

формування національної свідомості молодших школярів, а також про те, щоб 

одержати цілісну картину різних аспектів самого процесу формування: його мету, 

завдання, зміст, використані педагогічні технології.  

Головним завданням констатувального експерименту нашого дослідження 

було вивчення сучасного стану готовності майбутніх учителів до формування 

національної свідомості молодших школярів угорськомовних загальноосвітніх 

шкіл Закарпаття. Нами був розроблений план проведення констатувальної частини 

експерименту. В організації і проведенні опитування дієву допомогу надали 

організаційні структури Інституту суспільствознавства ,,LIMES”, що діє при 

Закарпатському угорському педагогічному інституті. Нами було проведено 

комплексну проективну діагностику угорськомовної молоді Закарпаття на 
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предмет самоідентифікації, освіти, соціального самопочуття, ціннісних орієнтацій, 

планів на майбутнє. Дослідницький проект отримав назву ,,Мозаїка”. 

Репрезентативна вибірка становила 400 студентів. Апробація моделі проводилася 

на базі Закарпатського угорського інституту імені Ф.Ракоці П, частково 

Мукачівського гуманірно-педагогічного інституту, який готує вчителів 

початкових класів для угорськомовних шкіл. Уформувальному експерименті взяло 

участь 287 студентів. Першого курсу – було 71особа, другого - 82 особи, третього 

- 105 осіб, четвертого— 29 осіб. 

 Педагогічний експеримент включав також роботу з молодщими школярами 

в період з 2000 по 2006 рр. До експерименту були залучені всі угорськомовні 

школи району. Формувальний етап експерименту проводився в період з 2002 по 

2006 рр. в Берегівській гімназії, загальносвітній школі № 3. 

На констатувальному етапі експерименту виявлено наступні рівні готовності 

студентів до формування національної свідомості молодших школярів – низький 

(репродуктивний), середній (перехідний), високий (творчий).  

Низький (репродуктивний) рівень готовності характеризується низьким 

рівнем власної національної свідомості особистості, елементарною теоретичною 

підготовкою, пасивністю в різних сферах навчально-виховного процесу, 

відсутністю зацікавленості студентів у формуванні національної свідомості 

молодших школярів, в основі лежить репродуктивний тип діяльності. Майбутній 

вчитель засвоює певний обсяг фактологічної науково-педагогічної інформації, 

однак спостерігається відсутність умінь самостійного вирішення поставлених 

завдань, байдужість або невизначене ставлення до результатів своєї діяльності, 

низький рівень педагогічної рефлексії. Цей рівень характеризується 

усвідомленням студентом своєї належності до українського народу, що проживає 

на Закарпатті, але, незважаючи на це, молода людина ще не володіє державною 

мовою, не знає історії українського народу, далека від розуміння його культури; 
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характеризується відсутністю патріотичних почуттів, не сприйманням і 

засудженням української національної ідеї, пов'язуванням свого майбутнього 

тільки в союзі з угорським народом. 

Середній (перехідний) рівень характеризується досить формальним 

відношенням до формування національної свідомості молодших школярів. 

Результати експериментального дослідження показали, що студенти з таким 

рівнем готовності слабо орієнтуються в галузі національної культури та її окремих 

елементів; вони не виокремлюють конкретні специфічні риси, своєрідність 

української культури. Відсутність знань відносно історичного коріння, традицій у 

таких студентів сприяє  негативному, байдужому відношенню до себе як до 

представника українського народу.  

 В основному студенти відзначаються задовільною теоретичною підготовкою, 

відносно стійкими ціннісними орієнтаціями, поверховим інтересом до формування 

національної свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття. На 

такому рівні сформованості готовності майбутній вчитель охоплює взаємозв’язки 

між компонентами змісту професійної підготовки,  однак власна ініціативність, 

активність виявляються періодично, залежать від зовнішніх та внутрішніх 

чинників, педагогічна рефлексія виражена недостатньо. Цей рівень 

характеризується усвідомленням особистістю майбутнього вчителя своєї належності 

до українського народу, достатнім володінням національною і державною мовами та 

знаннями з історії України, бажанням працювати в ім'я українського народу, його 

майбутнього, але недостатністю знань про українські національні звичаї, традиції, що 

призводить до відокремленості від національно-культурного процесу; наявністю 

почуття національної меншовартості, неповноцінності; невизначеністю у 

майбутньому місця проживання і роботи.  

Високий (творчий) рівень характеризується великим обсягом, різноманітністю 

і системним характером знань, усвідомленою і аргументованою мотивацією, 
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вмінням простежувати, узагальнювати причинно-наслідкові зв’язки педагогічних 

явищ; концептуальністю уявлень про національну культуру; високим рівнем 

аргументованої самооцінки себе як представника своєї нації; активним відношенням 

до об’єктів та явищ національно-культурного та суспільно-політичного життя. На 

даному рівні виявилися значний інтерес та мотивована пропаганда досягнень 

національної української культури, висока політична активність на всіх рівнях 

суспільного життя, розуміння необхідності національно-державного згуртування 

суспільства. бажанням після отримання освіти працювати на рідній землі. 

Професійно-педагогічне мислення студентів відрізняється високим рівнем 

рефлексії власних результатів, емпатією, толерантністю, що забезпечують глибоке 

розуміння особистості вихованця, його дій і вчинків. Цей рівень відображає 

творчий характер професійної діяльності майбутніх фахівців, їхню 

цілеспрямованість, ініціативність, стійку потребу в самоудосконаленні та 

самореалізації. Високий рівень сформованості власної національної свідомості, крім 

того, передбачає активну позицію щодо політичних процесів державотворення та 

усвідомлення їх значення для існування нації як такої. 

Щоб краще иявити рівні готовності студентів до формування національної 

свідомості молодших школярів в угорськомосних ЗНЗ і знайти ефективні шляхи, 

зміст, методи і форми розвитку національної свідомості школярів, ми додатково 

вивчили ментальність угорськомовного населення Закарпаття і побудували 

соціальний портрет угорців Закарпаття. У процесі вивчення використовувалися 

методи аналізу історичних джерел, педагогічної преси, збірників документів, 

звітів, статистичних звітів обласної державної адміністрації та наукове 

педагогічне спостереження.  

Результати опитування свідчать про те, що ставлення студентів до професії 

вчителя виникає під впливом сукупності різних соціальних чинників у процесі 

навчання і виховання, життя та діяльності особистості (табл.2.1.). 



 95 

Таблиця 2.1. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Як бачимо з порівняльної таблиці, вплив батьків – учителів на вибір професії 

„вчитель" значно зменшився. На цей процес вплинули, зокрема, негативні настрої 

серед учителів загальноосвітніх шкіл, результати опитувань яких свідчать, що 

лише половина з них позитивно ставиться до своєї професії. Тільки 20% вчителів 

не хочуть змінити свою професію, і лише 13% бажають бачити своїх дітей у ролі 

вчителів. 

Слід зазначити, що з кожним роком зменшується кількість абітурієнтів, які 

мають орієнтацію на педагогічну діяльність. Це пов'язано зі зниженням престижу 

професії „вчитель" і з тим, що суспільна значущість професії педагога не 

співвідноситься з матеріальною винагородою. Престиж учительської професії за 

останні роки різко впав.  

Під час проведення констатувального етапу вирішувалися наступні 

завдання: 

Чинники впливу 2000 р. 2008 р. Різниця 

1.   Вплив батьків -   

учителів 

14,2 % 9,4 % - 4,8 % 

2.   Приклад учителів 

школи 

48,0 % 18,7 % - 29,3 % 

3.   Любов до дітей і 

бажання спілкуватися з 

ними 

23,1 % 32,8 % + 9,7 % 

4.   Потреба бути 
корисним для 
суспільства, розвивати 
свої особисті якості 

8,0 % 9,4 % + 1,4 % 

5.   Потреба у вищій 

освіті 

6,6 % 29,7 %    + 23,1 

% 
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–  розробка критеріїв й визначення показників діагностики рівнів готовності 

до формуванняі національної молодших школярів; 

– виявлення рівнів готовності до формуванняі національної молодших 

школярів; 

У ході констатувального експерименту нами було використано методи 

опитування (бесіди, інтерв’ю, анкетування, тестування), творчі й аналітичні 

завдання, які дозволили зібрати необхідну інформацію, на основі якої було 

зроблено висновки про загальний стан сформованості національної свідомості 

досліджуваного контингенту.  

Такий підхід дозволяє розкрити взаємозв’язок та взаємовплив структурних 

компонентів готовності студентів до формування національної свідомості 

молодших школярів: когнітивного (визначається необхідністю накопичення знань 

соціально-історичних подій минулого і сучасного буття України, національної 

символіки, традицій, звичаїв і обрядів українського народ, системних теоретичних 

знань, розвитку аналітичного і активізацією професійного мислення),   

мотиваційно-емоційного (включає стійку зацікавленість обраною професією,  

зумовлює формування нормативно-регулятивних механізмів – ціннісних 

орієнтацій, смаків, ідеалів, почуття власної гідності й гордості за приналежність 

до своєї нації, любові до рідного краю, поваги до культури інших народів, 

толерантність, емпатійність, що знаходять своє вираження у ставленні до людини, 

природи, суспільства), операційно-креативного, що акумулює застосування 

технологічного арсеналу, оперування набутими знаннями, розвиток творчих 

умінь, просвітницьку діяльність, спрямовану на популяризацію скарбів 

самобутньої української культури).  

Нами було розроблено наступні критерії, покладені нами в основу 

оцінювання наявного рівня готовності до формування національної свідомості 

молодших школярів: наявність спонукальних мотивів до формування 
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національної свідомості молодших школярів, ступінь теоретичної підготовки,  

сформованість професійно та особистісно значущих якостей майбутнього 

фахівця. Розглянемо їх за такими показниками: 

Перший критерій – наявність спонукальних мотивів до формування 

національної свідомості молодших школярів (усвідомлення особистістю своєї 

національної належності та небайдуже ставлення до етнокультурних історичних 

здобутків і досягнень нації, відчуття власної відповідальності за долю нації, 

народу національних інтересів) за показниками:  

а) усвідомлення національної належності; 

б) ціннісні орієнтації;   

в) зацікавленість суспільними подіями та подіями культурного життя свого 

народу; 

Другий критерій – ступінь теоретичної підготовки ( цілісність знань про 

національну культуру, потреба в їх розширенні та поглибленні) за показниками  

а) знання складових компонентів національної культури (історії, мови, 

мистецтва, релігії, способу життя свого народу); 

б) цілісність, систематизованість та концептуальність знань соціально-

історичних подій минулого і сучасного буття України, національної символіки, 

традицій, звичаїв і обрядів українського народ, виражені, наприклад, через 

ментальні характеристики; 

в) розвиток аналітичного і активізація професійного мислення та 

формування комплексних професійних умінь; 

Третій критерій – сформованість професійно та особистісно значущих 

якостей майбутнього фахівця (критичне ставлення до певних проявів 

шовіністичних ідей та поглядів щодо представників інших етносів, вміння робити 

адекватні висновки і діяти відповідно до них) за показниками: 

 а) здатністі до рефлексії; 
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б) креативність  

в) толерантність, позитивне ставлення до культури представників інших 

етно-національностей; 

На основі викладених критеріїв та рівнів сформованості готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до формування національної та етнічної 

свідомості молодших школярів  і розробленого, відповідно до програми 

дослідження, інструментарію у межах констатувального експерименту було 

проведено анкетування респондентів великого масиву, який налічував 360 осіб.  

Для розробки плану і побудови структури констатувального експерименту на 

основі результатів опитування нами побудовано соціальний портрет 

угорськомовної меншини (див. параграфи 1.3. та 1.4.). Визначено, що в цілому 

риси характеру угорців, котрі проживають на Закарпатті, майже не відрізняються 

від українськомовного населення. Для них характерні: завзятість, працелюбність, 

хазяйновитість, позитивне ставлення до ринкових перетворень, релігійність, 

сприйняття здорового способу життя. Проблемами є соціальна пасивність, апатія 

до політичних подій у державі, соціальне самопочуття. Майже 50% молодих 

угорців тільки частково задоволені своїм економічним станом і соціальним 

самопочуттям, 15,5 відсотків переважно задоволені і 14% – однозначно 

задоволені; 12 відсотків однозначно незадоволені, 8,5% частково незадоволені.  

Угорськомовні студенти досить добре знають історію Угорщини, цікавляться 

світовою історією, непогано знають історію Закарпаття, в той же час майже не 

знають і надзвичайно мало цікавляться історією України, в її українському 

трактуванні.  

Значну роль у нашому дослідженні відігравали такі методи: спостереження, 

індивідуальні бесіди, обговорення відповідних проблем на кураторських годинах, 

де важливе значення мав обмін думок щодо важливості цих питань, а також 

узагальнення педагогічного досвіду - особистого та своїх колег.  
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Методи спостереження та бесіди використовувалися у різноманітних 

умовах, тобто не лише на заняттях чи взагалі у навчально-виховному процесі, але 

й у неформальній обстановці відпочинку, під час відвідувань студентського 

гуртожитку тощо. Дискусії, які мали місце при обговоренні питань, що нас 

цікавили, дали багато поштовхів до роздумів про окремі аспекти проблеми 

дослідження, постановку нових питань, які народжувались у процесі діалогу. 

Спостереження, а також такі методи опитування, як інтерв’ю і бесіди дали цікаві 

дані, важливу інформацію, яку ми маємо значною мірою вважати об’єктивною, 

оскільки одержали її в загальній атмосфері невимушеності й природності.  

Щодо найдавнішого і найпоширенішого у науці методу спостереження, що 

ведеться у природних умовах, то нами використовувалися різні його види. Це 

безпосереднє спостереження, спостереження опосередковане – така робота 

проводилася і тоді, коли уповноваженими особами були викладачі інституту, а 

об’єктами спостереження виступали студенти, і тоді, коли уповноваженими 

особами були студенти, а об’єктами дослідження – учні загальноосвітніх шкіл. 

Іншими видами спостереження були відкрите та дискретне, оскільки 

накопичення фактів для оцінки рівня сформованості національної свідомості через 

специфіку об’єкта дослідження шляхом спостереження прихованого та 

безперервного не могло бути використаним. Для уточнення явищ та фактів, які 

мали найбільший інтерес для нашого дослідження, було використано метод 

спостереження-пошуку, що дозволило зробити суттєві уточнення та доповнення 

до процесу експериментальної роботи.  

Досить вірогідну інформацію про рівень сформованості національної 

свідомості студентів дали методи опитування. У ході експериментальної роботи 

ми використовували, крім уже названих методів інтерв’ю і бесід, які були 

спрямовані на виявлення думок щодо найбільш актуальних проблем 

національного і взагалі духовного життя сучасної молоді, ще й метод анкетування, 
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де питання мали поглиблений характер й охоплювали більш широкий спектр 

проблем. Обробка всього масиву експериментального матеріалу показала дуже 

великий ступінь збіжності результатів спостереження, а також інтерв’ю і бесід із 

результатами проведеного нами анкетування. 

При визначенні принципів оцінювання та віднесення до зазначених рівнів 

сформованості національної свідомості до уваги бралася не лише кількість 

відповідей на ті чи інші питання, а й якісні їх складові, загальний рівень 

обізнаності студента в цілому комплексі проблем: від традиційно-побутових та 

культурно-історичних до політико-правових, включаючи сучасність. На основі 

змісту критеріїв та показників готовності до формування національної свідомості 

молодших школярів нами було визначено певні принципи оцінювання чи 

віднесення до зазначених її рівнів. Сукупність даних за окремими показниками 

дозволяє розподілити респондентів – майбутніх учителів – наступним чином щодо 

указаних рівнів.  

Сформованість мотиваційно-емоційного компонента готовності до 

формування  національної свідомості молодших школярів вимірювалася за 

показниками (усвідомлення національної належності; ціннісні орієнтації; 

зацікавленість суспільними подіями та подіями культурного життя свого народу), 

Кожному показнику відповідали як спеціальні питання анкети, так і випробувані 

теми індивідуальних бесід. Отримані відповіді були належним чином оброблені 

для переведення результатів у відсоткові показники. 

У нашому досліджені особливу увагу ми приділили ціннісним орієнтаціям, як 

таким, на формування і розвиток яких впливає навчання у ВНЗ. На основі списку 

інструментальних цінностей М.Рокіча (адаптованого Д.О.Леонтьєвим) [62] ми 

розробили власний опитувальник, додавши до списку громадянські цінності, що 

впливають на формування національної свідомості. Таким чином, ми одержали 

список із 20 якостей: 
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- Терпимість (до поглядів і думок інших, вміння пробачати іншим їх 

помилки);  

- Самоповага; 

- Творча активність; 

- Розвиток власних здібностей; 

- Почуття національної гідності; 

- Освіченість (широта знань, висока загальна культура); 

- Пошана до національно-культурних вартостей інших народів; 

- Непримиримість з власними недоліками та недоліками інших; 

- Чуйність; 

- Широта поглядів (вміння розуміти іншу точку зору, поважати смаки 

інших); 

- Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); 

- Чесність; 

- Міцна воля (вміння настояти на своєму, не пасувати перед труднощами); 

- Самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

- Високі запити (високі вимоги до життя, високі домагання); 

- Старанність (дисциплінованість); 

- Відповідальність (почуття обов’язку, вміння дотримуватись слова); 

- Раціоналізм (вміння розумно і логічно мислити, приймати обмірковані 

рішення); 

- Ефективність у спавах (працьовитість, ініціативність, підприємливість); 

- Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів. 

           Респонденту пропонувалося проранжирувати дані цінності від найбільш 

значущої до найменш значущої та важливої для нього. Крім того, він повинен був 

визначити, на яких саме навчальних дисциплінах у нього формується відповідна 

якість (Додаток А). 
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Вибірку склали студенти першого, другого та п’ятого курсів денної форми 

навчання спеціальності „Початкове навчання ”. В результаті проведених 

опитувань ми отримали наступні дані: 

- Найважливішою якістю для студентів І курсу є освіченість (1 місце), але на 

ІІ курсі її значення зменшується (5 місце), а на V курсі важливість цієї якості різко 

падає (10 місце).  

- Найважливішою якістю студенти ІІ курсу вважають самоконтроль     (1 

місце), але студенти як І так і V курсу не надають особливої значущості цій якості 

(відповідно 14 і 13 місце). 

- Найголовнішою якістю для студентів V курсу є розвиток власних 

здібностей (1 місце), творча активність також займає високі позиції (4 місце), але 

на ІІ курсі ці показники знижуються (відповідно 13 і 10 місце), а на           І курсі 

взагалі займають відповідно 10 і 16 місця. 

- Досить значущими для студентів усіх курсів виявилися такі якості, як 

самоповага (І курс – 4 місце, ІІ і V курс – 2 місце) та відповідальність (І курс – 2 

місце, ІІ курс – 4, V курс – 3 місце). 

- Чесність займає провідне місце у ієрархічній системі цінностей студентів І 

курсу (3 місце), але чим довше студенти навчаються тим менш значущою стає ця 

якість: ІІ курс – 7 місце, V курс – 9 місце. 

- На старших курсах зростає сміливість студентів у відстоюванні своєї 

власної думки та поглядів (І курс – 9 місце, ІІ курс – 3 місце,   V курс – 5 місце). 

- Занепокоєння викликає той факт, що такі цінності громадського життя як, 

почуття національної гідності та пошана національно-культурних вартостей інших 

народів отримали досить низькі показники серед усіх опитуваних: І курс 

відповідно 17 і 19 місце, ІІ курс – 17 і 18 місце, V курс – 18 і 17 місце. Це свідчить 

про те, що система навчання у вищих навчальних закладах не приділяє належної 
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уваги формуванню у студентів поваги до національної самобутності українського 

народу та іншого народу почуття патріотизму та гордості за свою націю. 

- Також результати опитування показали низький рівень сформованості 

такиїх цінностей, як непримиримість з власними недоліками та недоліками інших 

та високі запити (високі вимоги до життя, високі домагання): І курс відповідно 20 і 

18 місце, ІІ курс – 19 і 20 місце, V курс – 17 і 19 місце. 

- Усі інші якості (терпимість, чуйність, широта поглядів, незалежність, міцна 

воля, старанність, раціоналізм, ефективність у справах) отримали середні 

показники і знаходяться приблизно на однаковому рівні значущості для студентів 

І, ІІ та V курсів. 

Для визначення причин саме такої ієрархії системи ціннісних орієнтацій 

студентів їм було запропоновано дати відповіді на запитання анкети (Додаток Б). 

На питання „Що ви сподіваєтесь одержати в результаті навчання в університеті?” 

студенти І курсу в переважній більшості відповіли „міцні і глибокі знання з 

обраної професії” (43 %) та „високий рівень освіченості та загальної культури” (36 

%). У студентів ІІ курсу відповідні показники становили 54 % і 28 %. Студенти V 

курсу також сподівались  отримати „міцні та глибокі знання з обраної професії” – 

41 %, „високий рівень освіченості та загальної культури” – 35 %. Студентам V 

курсу було також задано додаткове запитання: „ Чи справдились ваші 

сподівання?”, на яке абсолютна більшість студентів (87 %) відповіла негативно. Ці 

дані свідчать про те, що рівень значущості освіченості на старших курсах 

знижується у зв’язку з розчаруванням студентів та невідповідністю реального 

процесу навчання в університеті їх очікуванням та сподіванням. 

На наступне питання анкети „Чи надають вам можливість проявляти 

творчість та розвивати власні здібності під час навчання?” більшість студентів І 

курсу (65 %) та ІІ курсу (58 %) відповіли „Частково”. Переважно це проявляється 

у виконанні завдань, які вимагають творчого підходу. Більшість студентів V курсу 
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відповіла на це питання позитивно (53 %), їх творча активність також 

проявляється у виконанні творчих завдань. У самостійній навчальній діяльності 

студентів І та ІІ курсів абсолютна перевага належить реферативним завданням (І 

курс – 68 %, ІІ курс – 71 %), і лише  

20 % на І курсі і 16 % на ІІ курсі припадають на творчі завдання. На V курсу 

підготовка рефератів також займає лідерські позиції (58 %), але вище стає відсоток 

творчих завдань (36 %). Отже, переважання репродуктивних завдань пояснюють 

той факт, що творча активність і розвиток власних здібностей значно важливіний 

для студентів V курсу, а на ІІ і І курсах їх значення зменшується. Тому ми 

рекомендуємо викладачам зменшити кількість рефератів та урізноманітнити 

творчі завдання для самостійної навчальної діяльності студентів.  

Наступне запитання анкети стосувалося такої цінності, як чесність: „Чи 

потрібно бути чесним у сучасному світі?”. Більшість студентів І курсу (66 %) дали 

позитивну відповідь, пояснюючи це тим, що чесну людину поважають оточуючі 

та прагнуть до спілкування з нею. Студенти ІІ курсу також погодились, що 

потрібно бути чесним, але кількісь позитивних відповідей була дещо нижчою (51 

%). Перважна ж більшість студентів V курсу вважають чесність рисою, яку слід 

проявляти в залежності від ситуації, а 43 % студентів вважають, що чесність 

взагалі не є корисною рисою для тих, хто хоче досягнути успіху у сучасному 

суспільстві. Одже, значущість чесності для студентів І курсу пов’язана з їх 

юнацькими та дещо ідеалістичними поглядами. 

                                                                                                  Таблиця 2.2.                                                                                                                                                  

 

Рівні сформованості мотиваційно-емоційного компонента  

готовності до формування національної свідомості молодших школярів у 

експериментальній групі  

(за даними констатувального експерименту)  
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Рівні готовності до формування 

національної свідомості 

 

Високий  

 

Середній Низький 

 
Показники 

Усвідомлення національної 

належності 

6,5 28,7 64,8 

Ціннісні орієнтації 7,4 49,2 43,4 

Зацікавленість соціокультурним 

життям свого народу 

5,8 47,9 46,3 

  

                                                                                                 Таблиця 2.3.                                                                                                                                                  

Рівні сформованості мотиваційно-емоційного компонента  

готовності до формування національної свідомості молодших школярів у 

контрольній групі  

(за даними констатувального експерименту)  
 

Рівні готовності до 

формув.нац.свідомості молодших 

школярів 

 

Високий  

 

Середній Низький 

 Показники 

Усвідомлення національної 

належності 

6,4 29,4 64,2 

Ціннісні орієнтації 7,7 52,8 39,5 

Зацікавленість соціокультурним 

життям свого народу 

5,4 47,8 46,8 

 

Сформованість когнітивного компонента готовності до формування 

національної свідомості молодших школярів вимірювалвсь за показниками 

“знання складових компонентів національної культури”,“володіння українською 

мовою”, “розвиток аналітичного та активізація професійного мислення”,  при 

анкетуванні розглядалась через відповіді на визначені нами питання. Анкету було 

створено таким чином, щоб питання, які потребують розгорнутих відповідей, 

чергувалися із питаннями тестового характеру. Перші були, виходячи із специфіки 

нашого дослідження, переважно закритого типу. Таким чином, до суто 
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інформаційного пласту ми мали можливість додати ще й матеріали самооцінки.  

Наприклад, питання, що стосувалося виявлення ступеня володіння 

українською мовою, де з чотирьох можливих варіантів відповіді (“відмінно”, 

“достатньо”, “певною мірою”, “не володію”) ми мали лише два варіанти: 40,4% 

відповіли “достатньо”, 59,6 % - “певною мірою”, інших відповідей не було. Нами 

були розроблені питання, що стосуються як професійного аспекту підготовки 

студента, так і з’ясування здібності майбутнього фахівця синтезувати свої знання, 

враження та думки у напрямку усвідомлення значущості проблем національного 

характеру. Вони з’ясовують вміння систематизувати окремі уявлення і надбані 

знання з окремих складових національної культури, а також робити відповідні 

висновки.  

Рівень сформованості когнітивного компонента розглядався через відповіді 

на питання, які допомогли з’ясувати більш точно теоретичний рівень осягнення 

специфіки української національної культури. Результати відповідей свідчать про 

надто низький рівень знань, які дозволяють орієнтуватися у даному питанні: 52% 

не змогли виявити такі риси, 48% дали конкретні відповіді, але ж більшість з них 

спиралися на варіанти пропонованих (тобто вже готових) відповідей на це 

питання.  

Результати були такі: 82% опитуваних продемонстрували знання та вміння 

робити якісь загальні висновки, включаючи мінімальний позитивний рівень 

(відповідь на один із шести варіантів або приблизна відповідь на два з них; 

приблизною відповіддю ми вважали таку, коли замість конкретного образу 

називався весь твір), а 18% не відповіли на жоден з пунктів цього запитання.  

Таким чином, за критерієм оцінювання “ступінь теоретичної підготовки” 

виявилися наступні результати рівнів сформованості когнітивного компонента  

готовності до формування національної свідомості молодших школярів (Табл. 2.1) 
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Результати були такі: 82% опитуваних продемонстрували знання та вміння 

робити якісь загальні висновки, включаючи мінімальний позитивний рівень 

(відповідь на один із шести варіантів або приблизна відповідь на два з них; 

приблизною відповіддю ми вважали таку, коли замість конкретного образу 

називався весь твір), а 18% не відповіли на жоден з пунктів цього запитання.  

Таблиця 2.1. 

Рівні сформованості когнітивного компонента готовності до 

формування національної свідомості молодших школярів за критерієм 

“ступінь теоретичної підготовки” в експериментальній групі 

 
Рівні готовності до формування  

національної свідомості 

угорськомовних молодших 

школярів 

Високий  
 

Середній Низький 

Показники 

Знання компонентів нац культури 
9,2 60,1 20,8 

Володіння українською мовою - 40,4 59,6 

Розвиток аналітичного і активізація 

професійного мислення 

1,3 30,1 50,2 

Таблиця 2.2. 

 

 

 

 

Рівні сформованості когнітивного компонента готовності до 

формування національної свідомості молодших школярів за критерієм 

“ступінь теоретичної підготовки” у контрольній групі 

 
Рівні готовності до формування  

національної свідомості 

угорськомосних молодших 

школярів 

 

Високий  

 

Середній  

Низький 

Показники 
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Знання компонентів нац культури 
9,2 60,1 20,8 

Володіння українською мовою 5,1 30,2 39,6 

Розвиток аналітичного і активізація 

професійного мислення 

1,3 30,1 50,2 

 

Сформованість операційно-креативного компонента готовності до 

формування національної свідомості молодших школярів вимірювалася за 

показниками: здатність до рефлексії, креативність, толерантність. Для обробки 

даних опитувань, крім уже зазначених методик, нами була також використана не 

досить складна, але надійна методика оціночного шкалування, коли кожному 

пункту (варіанту відповіді) надається певне числове позначення [234, с. 128-132]. 

Так, за критерієм “сформованість професійно та особистісно значущих 

якостей майбутнього фахівця” на питання про необхідність культурного 

розвитку себе як особистості ми за відповідною формулою [30, с. 134] знайшли 

загальний кількісний бал, який відбивав те значення, яке надавали респонденти 

цьому аспекту проблеми. У відсотковому ж відношенні кількість відповідей мала 

такі показники: 52% вважають українську культуру необхідною для свого 

культурного розвитку, 28% - швидше “так” ніж “ні”, для 12% це питання було 

важким, приблизно по 4% схилялися до негативної відповіді і відповіли “ні”.  

Студентам було запропоновано визначити навчальні дисципліни, які 

впливають на формування професійно та особистісно значущих якостей. 

 

Таблиця 2.3.                                                                                                 

 

ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
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І КУРС % ІІ КУРС % V КУРС % 

ТОЛЕРАНТНЕ 

СТАВЛЕННЯ ДО ЧУЖИХ 

ПОГЛЯДІВ 

ПСИХОЛОГІЯ, 

ІСТОРІЯ 

ПЕДАГОГІКИ 

53 
ТЕОРІЯ 

ВИХОВАННЯ 
41 

ТЕОРІЯ 

ВИХОВАННЯ,  

ПСИХОЛОГІЯ 

35 

САМОПОВАГА 
ПСИХОЛОГІЯ 84 ПСИХОЛОГІЯ 90 

ПСИХОЛОГІЯ 

ОСОБИСТОСТІ 
78 

ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ 
ТРУД. 

НАВЧАННЯ, 

ОКТМ 

86 

ТРУД. 

НАВЧАННЯ, 

ОБРАЗ. 

МИСТЕЦТВО 

76 

ТРУД. 

НАВЧАННЯ, 

ОБРАЗ. 

МИСТЕЦТВО 

100 

РОЗВИТОК ВЛАСНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ 
ТРУДОВЕ 

НАВЧАННЯ 
45 

ІНОЗЕМНА 

МОВА 
39 

 ІНОЗЕМНА 

МОВА, ТРУД. 

НАВЧАННЯ 

61 

ПОЧУТТЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГІДНОСТІ 

ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ 
95 

ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ 
80 

УКРАЇНСЬКА 

МОВА 
90 

ОСВІЧЕНІСТЬ (ШИРОТА 

ЗНАНЬ, ВИСОКА 

ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА) 

ВСІ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

ІСТОРІЯ 

ПЕДАГОГІКИ 
45 

ІСТОРІЯ 

ПЕДАГОГІКИ 
37 

ПОШАНА ДО 

НАЦІОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНИХ 

ВАРТОСТЕЙ ІНШИХ 

НАРОДІВ 

ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ 
64 

ІНОЗЕМНА 

МОВА 
55 КУЛЬТУРОЛОГІЯ 32 
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НЕПРИМИРИМІСТЬ З 

ВЛАСНИМИ 

НЕДОЛІКАМИ ТА 

НЕДОЛІКАМИ ІНШИХ 

ПСИХОЛОГІЯ 79 ПСИХОЛОГІЯ 80 ПСИХОЛОГІЯ 82 

ЧУЙНІСТЬ 
ПСИХОЛОГІЯ 67 ПСИХОЛОГІЯ 80 

ТЕОРІЯ 

ВИХОВАННЯ 
45 

ШИРОТА ПОГЛЯДІВ 

(ВМІННЯ РОЗУМІТИ 

ІНШУ ТОЧКУ ЗОРУ, 

ПОВАЖАТИ СМАКИ 

ІНШИХ) 

ІСТОРІЯ 

ПЕДАГОГІКИ 
31 

ТЕОРІЯ 

ВИХОВАННЯ 
44 ПСИХОЛОГІЯ 57 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

(ЗДАТНІСТЬ ДІЯТИ 

САМОСТІЙНО, РІШУЧЕ). 

ІСТОРІЯ 

ПЕДАГОГІКИ 
42 ПЕДАГОГІКА 54 ПСИХОЛОГІЯ 60 

ЧЕСНІСТЬ ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ 
46 ПЕДАГОГІКА 54 

ПЕДАГОГІЧНА 

МАЙСТЕРНІСТЬ 
45 

МІЦНА ВОЛЯ (ВМІННЯ 

НАСТОЯТИ НА 

СВОЄМУ, НЕ 

ПАСУВАТИ ПЕРЕД 

ТРУДНОЩАМИ) 

ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 
91 

ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 
64 

ІНОЗЕМНА 

МОВА 
65 

САМОКОНТРОЛЬ 

(СТРИМАНІСТЬ, 

САМОДИСЦИПЛІНА) 

ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 
86 ПСИХОЛОГІЯ 43 ПСИХОЛОГІЯ 45 

ВИСОКІ ЗАПИТИ 

(ВИСОКІ ВИМОГИ ДО 

ЖИТТЯ, ВИСОКІ 

АНАТОМІЯ 71 ПСИХОЛОГІЯ 80 ПСИХОЛОГІЯ 79 
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Дані таблиці показують, вплив якої дисципліни на відповідну якість, на 

думку студентів, є найбільш ефективним на кожному курсі. В колонці справа від 

назви дисципліни зазначена кількість студентів що обрали її на відповідному курсі 

у відсотках 

ДОМАГАННЯ) 

СТАРАННІСТЬ 

(ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ) 

ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 
65 

ІСТОРІЯ 

ПЕДАГОГІКИ 
43 

МЕТОД. ВИКЛ. 

”Я І УКРАЇНА” 
76 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

(ПОЧУТТЯ ОБОВ’ЯЗКУ, 

ВМІННЯ 

ДОТРИМУВАТИСЬ 

СЛОВА); 

 

ПСИХОЛОГІЯ 78 ПЕДАГОГІКА 61 
МЕТОД. ВИКЛ. 

”Я І УКРАЇНА” 
56 

РАЦІОНАЛІЗМ (ВМІННЯ 

РОЗУМНО І ЛОГІЧНО 

МИСЛИТИ, ПРИЙМАТИ 

ОБМІРКОВАНІ 

РІШЕННЯ) 

ЛОГІКА 67 ПСИХОЛОГІЯ 80 ПЕДАГОГІКА 74 

ЕФЕКТИВНІСТЬ У 

СПРАВАХ 

(ПРАЦЬОВИТІСТЬ, 

ІНІЦІАТИВНІСТЬ, 

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ) 

ТРУД. 

НАВЧАННЯ 
38 

ТРУД. 

НАВЧАННЯ 
34 ЕКОНОМІКА 41 

СМІЛИВІСТЬ У 

ВІДСТОЮВАННІ СВОЄЇ 

ДУМКИ, СВОЇХ 

ПОГЛЯДІВ 

ІСТОРІЯ 

ПЕДАГОГІКИ 
68 

ТЕОРІЯ 

ВИХОВАННЯ 
57 ПСИХОЛОГІЯ 82 
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Вплив іноземної мови на формування у студентів такої цінності, як 

„Розвиток власних здібностей”, збільшується на ІІ та V курсах, що зумовлено 

зміною змісту дисциплін, які пов’язані з вивченням іноземної мови, та характером 

навчальних завдань 

Цікавим виявився той факт, що студенти І і ІІ курсів відзначають значний 

вплив фізичного виховання на формування таких цінностей, як „Міцна воля”, 

„Самоконтроль” і „Старанність”. 

Вибір студентами інших дисциплін, зміст яких не пов’язаний із 

формуванням тієї чи іншої цінності, на нашу думку, пов’язаний із особливостями 

особистості викладача: його стилю спілкування зі студентами та уміння 

організовувати навчально-виховну діяльність, враховуючи її ціннісноутворюючу 

функцію. Так, студенти І курсу вважають, що чесність у них формується під час 

вивчення Історії України, а високі вимоги до життя – під час вивчення Анатомії і 

фізіології людини. Студенти V курсу відзначають, що така дисципліна, як 

Методика викладання курсу „Я і Україна”, впливає на формування у них 

старанності та відповідальності. 

Отже, підсумовуючи результати даного опитування, слід наголосити, що 

формування ціннісних орієнтацій студентів відбувається як під впливом змісту та 

особливостями побудови навчальних дисциплін, так і під впливом особистості 

викладача.  

Великим був відсоток - більше 72 - позитивних відповідей на питання про 

значення української культури у процесі виховання школярів, а також на питання 

про потребу підвищувати особистий рівень національної свідомості молодому 

громадянину України - майже 90%, причому відповідь “ні” не дав ніхто. Дуже 

високим виявився відсоток толерантності та готовності до міжнаціональних 

контактів. Більше 76% опитуваних вважали, що всі етнонаціональні культури 

повинні мати в Україні однакові умови для свого розвитку, а на питання “Чи 
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вважаєте Ви, що представники однієї національності повинні підтримувати з усіма 

національностями добрі стосунки” ми мали абсолютний позитивний результат – 

100%. 

 У цілому ми отримали наступні дані сформованості операційно-

креативного компоненту готовності до формування  національної свідомості 

молодших школяріві (Табл. 2.5). 

Таблиця 2.5. 

Рівні сформованості операційно-креативного компонента  

готовності до формування національної свідомості молодших школярів 

(за даними констатувального експерименту) в експериментальній групі  

 
Рівні готовності до формування 

національної свідомості мол. 

школярів 

 

Високий  

 

Середній Низький 

 Показники 

Здатність до рефлексії 
34,1 40,2 17,1 

Креативність 30,6 45,3 21,3 

Толерантність 32,3 42,8 19,2 

                                                                                                     

Таблиця 2.6. 

 

Рівні сформованості операційно-креативного компонента  

готовності до формування національної свідомості молодших школярів 

(за даними констатувального експерименту ) у контрольній групі  

 
Рівні готовності до формування 

національної свідомості мол.  

 

Високий  

 

Середній Низький 

 
Показники 

Здатність до рефлексії 
34,1 40,2 17,1 

Креативність 30,6 45,3 21,3 

Толерантність 32,3 42,8 19,2 
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Якщо загальний стан сформованості етнічної самосвідомості 

досліджуваного контингенту можна вважати умовно задовільним – серед 

респондентів 19,3% виявили високий рівень етнічної свідомості, 21% – низький. 

Найбільшу частину вибірки – 59,7% складає молодь, якій властивий середній 

рівень етнічної самосвідомості..  

 Проведений нами теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури та 

експериментальні дослідження дозволили зробити висновок, що формування 

національної свідомості школярів з числа малих меншин процес складний, 

довготривалий, має розпочинатися з раннього дитинства, результати його 

віддалені у часі. Він має бути чітко спланованим і організованим із використанням 

комплексного, системно-структурного та особистісно-діяльнісного підходів 

відбуватися систематично, послідовно. 

Т а б л и ц я .  

Готовність студентів до формування національної свідомості молодших 

школярів  в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття на констатувальному етапі(%) 

Компоненти  

готовності 
Когнітивний 

Мотиваційно-

емоційний 

Операційно-

креативний 

Групи 

Рівні  

 

ЕГ 

 

КГ 

 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 

 
32,84 26,94 42,93 26,6 31,2 16,9 

Середній 

 
46,06 30,32 45,02 42,46 48,66 42,44 

Низький 
21,1 42,74 12,05 30,94 20,14 40,66 

 

 Формування національної свідомості угорськомовних школярів за 

концепцією національного виховання, якої дотримуються всі навчально-виховні 
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заклади України, без врахування етнічного аспекту та особливостей його перебігу, 

малоефективне через те, що угорці не ототожнюють себе з усім українським 

народом.  Ми виявили найбільш слабкі місця в організації шкільного навчально-

виховного процесу, які не сприяють формуванню національної свідомості 

молодших школярів. Серед головних варто назвати такі:  

– навчально-виховний процес не сприяє об'єднанню угорськомовних 

школярів з їх ровесниками українцями; 

– низький рівень мотивації вивчення української мови та засвоєння цінностей 

української культури; 

– низький рівень соціальної активності студентів; 

– не належний рівень кваліфікації вчителів української мови, що працюють в 

угорських школах і як результат – використання застарілих, що не враховують 

особливості сучасної доби, методики викладання; 

– незадовільне використання методів психолого-педагогічної науки для 

формування таких важливих для розвитку національної свідомості якостей, як 

самооцінка, рефлексія, толерантність, мотивація досягнень, креативність тощо.  

Зроблений висновок про те, що підготовка майбутнього вчителя до 

формування національної свідомості угорськомовних молодших школярів, що 

проживають на Закарпатті, унеможливлюється за загальноприйнятою схемою, 

спонукав нас до пошуку дієвих, ефективних методів і засобів впливу на 

свідомість, волю і почуття вихованців, визначення педагогічних умов, розробки 

комплексної наскрізної, патріотично налаштованої системи навчання і виховання 

угорськомовних школярів.  

Це і стало основним завданням нашого формувального експерименту, який 

здійснювався на певних етапах його впровадження, визначеними нами відповідно 

практичних потреб підготовки майбутнього вчителя, а також згідно з логікою 

нашого дослідження Проведений нами теоретичний аналіз означеної соціально-
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педагогічної проблеми, а також визначені компоненти готовності до формування 

національної свідомості молодших школярів спонукали до пошуку педагогічних 

чинників, що впливають на формування національної свідомості, почуття 

громадянськості, рис патріотизму, та розробку педагогічних умов і ефективних 

технологій впливу на свідомість, волю і почуття вихованця.  

До головних педагогічних чинників ми віднесли: вивчення державної мови, 

читання та розповсюдження української літератури, правдиве висвітлення 

історичних фактів та вивчення історії України, засоби української культури, 

народні звичаї, традиції. Ми спрогнозували, що дієвість таких чинників може 

забезпечуватися діалогізацією навчання, формуванням навичок рефлексії під час 

якої відбувається самоусвідомлення, самооцінка своїх можливостей та 

використанням новітніх інтерактивних технологій навчання. 

 

2.2. Експериментальна модель підготовки вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості учнів початкової школи в угорськомовних 

загальноосвітніх школах П-Ш ступеня  

Так як головними елементами національної свідомості є сприйняття 

навколишнього світу і ставлення до нього, усвідомлення національно-етнічної 

належності, ставлення до історії та культури своєї національно-етнічної спільноти, 

ставлення до представників інших націй і національностей, патріотичні почуття і 

патріотична самосвідомість, усвідомлення національно-державної спільності, 

начально-виховний процес зі студентами на формувальному етапі ми намагалися 

спланувати і організовувати так, щоб забезпечити досягнення високого рівня 

етнічної свідомості студентів, яка в такому разі трансформується в національну 

свідомість. 
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Поставивши за мету вдосконалити процес підготовки вчителя до формування 

національної свідомості угорськомовних молодших школярів та ефективно 

реалізувати дієві педагогічні чинники, ми розглянули передумови, що склалися 

для функціонування української мови в угорському середовищі на Закарпатті. Для 

цього були використані методи аналізу історичної і педагогічної літератури, 

педагогічної преси, архівних джерел та статистичних звітів обласної державної 

адміністрації.  

Мова є становим хребтом духовності і національної культури. Якщо в мові 

відбито характер народу, його психологічний стан, історію, побут, то в мовленні 

виявляється конкретна людина, суспільство з її світосприйняттям, свідомістю, 

знаннями, етичними нормами. Рівень національного мовлення як ознака духовної 

атмосфери суспільства визначає рівень свідомості людей, прагнення до зміцнення 

державності, соціальної справедливості. Через ставлення до мови виявляється 

ставлення народу до родовідної духовної культури, до свого минулого і 

майбутнього. Дві речі, які найбільше впливають на сферу функціонування мови, – 

потенціал генофонду її носіїв та політика і право держави. Причому це стосується 

як титульної нації, так і національних меншин. Питання мови завжди набувало 

політичної ваги, оскільки воно підпорядковувалося ідеї відновлення української 

державності. Розвиток єдиної української державної мови, зміцнення статусу мов 

національних меншин – квінтесенція етнополітичного і духовного розвитку 

української нації і громадянського суспільства. Тим народам, у яких з різних 

причин втрачений або ослаблений фактор мовної єдності, важко даються 

консолідуючі політичні процеси. Науково, історично, на жаль, простежується, що 

історія не сприяла розвиткові процесів розбудови національної державності і 

української мови, духовності на Закарпатті. 

Незважаючи на те, що проблемам мови присвячені тисячі наукових праць, 

таємниця й загальна значущість її остаточно не пізнана. Ключовим у проблемі є 
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розуміння, що мова, навіть найменшого етносу, для нього – неоціненний скарб. Як 

про велике зло, що твориться в освіті, писав майже сто п'ятдесят років тому 

К.Д.Ушинський про неможливість виховуватися і навчатися рідною мовою. 

Б.Грінченко [цит. за 114] наголошував: “Мало успіху буде мати та школа, в якій 

дитина переходитиме з дому, як з раю в пекло, яка є тим єдиним дивним місцем, 

де говорять на незрозумілій мові”. Та маємо застерегти: державна мова по при все 

не має бути незрозумілою. Історичний досвід і сучасні реалії застерігають від 

мовного нігілізму як політики антигромадянськості. Для поширення і вивчення 

державної мови мають бути використані обидва дієві механізми: законодавчий і 

просвітницький. 

Свобода духовного життя потребує як свободи слова, так і захисту, розвитку 

української мови. Просвітницька думка Європи завжди виходила з того, що мова – 

це своєрідний засіб бачення світу, що різні мови – це не різні визначення 

предметів, а різні погляди на них. Видатний український мовознавець О. Потебня 

вважав, що мова – не засіб позначення думки, а її створення. Це особливий, 

національно індивідуальний світогляд [104, с.17 ]. 

То ж у процесі становлення громадянського суспільства в Україні, 

формування національної свідомості молоді проблема мовного виховання має 

надзвичайну актуальність. Додамо, нині вона переростає в широку проблему 

демократизації міжетнічних зв'язків, духовного взаємозбагачення народів без 

втрат своєї національної ідентичності.  

В суспільстві необхідно виробляти соціальну й індивідуальну 

відповідальність за еволюцію розвитку державної української мови, мов 

національних меншин, що є безальтернативною передумовою здорового поступу 

нації, побудови громадянського суспільства. І.Франко писав: «Суспільна 

організація духовного світу нації має тисячі стежок, які ведуть до її осушення, і 

тільки від нашої свідомості, ідеалу національної самостійності, від нашої згоди на 
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нього буде залежати, чи ми підемо тими стежками в напрямі до нього, чи, може, 

звернемо на інші стежки». [168,с.241] 

Для досягнення такого стану в кожній угорській школі Закарпаття необхідно 

створити українське мовне середовище (на перервах говорити з учнями 

українською, проводити тижні, місячники української мови тощо). Обладнати 

куточок української символіки, Гімн України, молитва за Україну (безперечно 

мовою оригіналу). Назви класів і кабінетів мають бути двомовними. Для 

органічного сприймання української мови, набуття навичок її використання 

доцільно в позаурочний час, на прогулянках, під час дозвілля говорити 

українською. Особливо це важливо запроваджувати у молодшому шкільному віці. 

Досвід слов'янських народів – польського, чеського, болгарського, 

українського свідчить, що народи, які зберегли свою історичну пам'ять і мову, 

здатні при сприятливих умовах швидко відновлювати державність. Національне 

відродження починається саме з цих двох чинників, визначальних для суспільного 

буття, духовної культури нації. Тому громадянське суспільство має розглядати 

проблему у двох вимірах – українська мови як самостійна система у слов'янській 

групі мов зі своєю історією, самобутньою культурою і впливами, і роль 

української мови у формуванні національної свідомості, що об'єднує і консолідує 

націю в суспільно-політичному, науково-культурному, історично-духовному 

житті. Громадянська освіта повинна орієнтуватися на головні критерії, коли 

ставлення до мови свідчить про культурний і громадянський рівень людини.  

При цьому слід усвідомлювати, що серед угорськомовної молоді є ще і такі 

(частка їх, на жаль, зростає), які скептично ставляться до українського слова, не 

вважають українську мову, по суті, державним і духовним чинником. З їхньої 

точки зору, українська мова не є світовою і угорськомовній молоді можна 

збудувати свій життєвий процес і кар'єру в європейській спільноті без знання її. 

Особливо негативно позначається на суспільному розвитку таке ставлення до 
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української мови з боку угорськомовної інтелігенції, окремих педагогів шкіл 

нацменшин Закарпаття. Такий учитель часто є зразком для наслідування, 

насаджуює учням зневагу до того, в чому сам виріс, став спеціалістом. 

Громадянська освіта має брати за основу розуміння, що обмеження сфери 

використання української мови як національної і державної – це спосіб 

знекровлення духовних та інтелектуальних сил нації. Для українців вона завжди 

матиме роль об'єднувальної ідеї, засобу спілкування, нагромадження життєвого 

досвіду, формування думок, а головне – цілющого джерела патріотичних почуттів. 

На зорі національно-визвольних змагань українців за свободу С.Єфремов писав, 

що рідна мова – єдиний скарб їх державної ваги, пам'ятка минулого і надія на 

прийдешні часи [32, с.147]. 

Для національних меншин на рівні соціального, політичного, науково-

культурологічного осмислення українська мова, з позицій ідеології 

громадянськості, має розглядатися як рецептор їхнього етнічного, суспільного 

життя, що переріс власні національно етнічні рамки і сприймається як 

міжнаціональне й загальнолюдське надбання. Завдання громадянської освіти у 

цьому надскладному питанні полягає не в тому, щоб оперувати нагромадженими 

фактами, прикладами, оцінками, а щоб, спираючись на них, виправляючи 

рефлексію, виховувати самосвідоме позитивне ставлення більшості, формувати 

силу суспільної думки. Для всіх має бути очевидним, що всі державотворчі 

процеси нерозривно пов'язуються з утвердженням державної мови. 

Було визначено, що однією з передумов є безпосереднє сусідство українців та 

угорців і спілкування між ними. Ця передумова виникла історично, є природною і 

дає свої результати. Слід констатувати що цілий ряд українських запозичень 

проникає в угорські говори, а багато угорських запозичень поповнює лексичний 

склад українських говорів Закарпаття. Однак, тут треба зауважити, що українська 

мова стала широковживаною серед угорського населення тільки у тих населених 
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пунктах, де українське населення складає 50 і більше відсотків: сс. Ракошино – 

Мукачівський район, Чорнотисово – Виноградівський район, Квасово-

Берегівський район, Округла – Тячівський район, Вишково –Хустський район, В. 

Бичків, Ділове, Кобилецька Поляна, Ясіня – Рахівський район та в деяких інших 

селах. При цьому необхідно відзначити, що в селах Ракошино, Вишково, де 

близько половини населення українці, а половина – угорці, з обох сторін 

розвинулася повна двомовність. У інших же населених пунктах, де переважає 

українське населення, а угорці проживають тільки острівками, повна двомовність 

розвинулася тільки серед українського населення (більш поступливого). На 

Берегівщині, південно-західній Виноградівщині, Мукачівщині та Ужгородщині, де 

угорці проживали і проживають компактно, українська мова не функціонувала, і 

угорці нею не володіють, за винятком невеликої кількості людей, які з різних 

причин вивчили українську мову. У після воєнний час з гірських районів 

відбулась певна міграція українського населення на територію компактного 

проживання угорців, але це аж ніяк не вплинуло на розвиток двомовності серед 

угорського населення. А українці, які поселились на цій території, вивчили 

угорську мову. Цей процес відбувався поступово, а саме українці спілкуються з 

молодшим поколінням угорців російською мовою і паралельно опановують 

угорську. Тільки після опанування угорської мови починається їх повноцінне 

спілкування з угорським населенням різних поколінь і цим самим поглиблюються 

їх знання угорської мови. 

Наступна передумова, яка не сприяла вивченню угорцями української мови. З 

1945 року на Закарпатті відкривається ряд шкіл з українською та російською 

мовами навчання, а з 1949 року – з угорською та румунською мовами навчання. І в 

цей, ніби сприятливий період, українська мова не є обов'язковою для нововідкри-

тих російських шкіл, тобто будь-кому із батьків чи учнів цих шкіл достатньо було 

написати заяву, що їх діти не будуть вивчати українську мову, і такі заяви 
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дирекцією задовольнялись. У школах з угорською та румунською мовами вивчен-

ня української мови міністерськими програмами взагалі не передбачалося. 

Обов'язковою стає російська мова, більше того, кількість годин, відведених у 

національних школах для російської мови та літератури, значно перевищувала 

кількість годин, відведених для вивчення рідної мови та літератури. Отже, після 

1945 року російська мова стає привілейованою щодо національних мов – 

української, угорської та румунської, а це значить, що й у цей час українська мова 

не могла повноцінно функціонувати в угорському середовищі на Закарпатті. 

Ситуація почала покращуватися лише в семидесяті роки. 

Вперше українська мова як нормативна навчальна дисципліна була введена 

для студентів філологічного факультету Ужгородського державного університету, 

які спеціалізувалися з угорської мови та літератури, у 1966 році. У 1963 році був 

проведений перший набір студентів (20 осіб) на стаціонарне відділення за 

спеціальністю “угорська мова та література”, у 1965 році була створена єдина в 

країні кафедра угорської мови та літератури, яку з 1966 року очолив професор 

П.Лизанець. До навчальних планів підготовки учителя угорської мови і літератури 

ним було введено викладання української мови та літератури. У 1969 році була 

відкрита також заочна форма навчання на угорському відділенні, де українська 

мова і література також були введені як окремі нормативні дисципліни. Однак 

українська мова тільки вивчалася, а не стала мовою спілкування. Студенти на 

перервах і в побуті розмовляли між собою рідною угорською мовою. 

Нововведення дало свої результати – студенти 4–5 курсів непогано оволоділи 

українською мовою. Із співрозмовниками-українцями вони вільно розмовляли 

українською, а не переходили на російську мову. Мовою спілкування угорського 

та румунського населення в адміністративних установах, на виробництві, в нау-

кових та навчальних закладах і надалі здебільшого залишалася російська мова. 

У 1989 р. був прийнятий Закон “Про мови в Українській РСР”. Постало 
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питання про надання українській мові статусу державної, введення її як 

обов'язкової навчальної дисципліни у національних школах, в тому числі і в 

школах з угорською мовою навчання. 

Розпочалася тривала й копітка робота по впровадженню української мови в 

національні школи, були укладені три альтернативні варіанти програм з 

української мови для шкіл з угорською мовою навчання. Перехідна, яка ставила 

собі за мету дати скорочений курс української мови для старших класів; за другою 

програмою передбачається введення української мови з 4-го класу, а третім 

варіантом поставлено за мету розпочати викладання української мови як 

обов'язкової дисципліни в угорських школах з 2-го класу. 

Та слід відзначити, при реалізації програм, педагоги зустрілися з певними 

перешкодами. По-перше, національні меншини, які володіли російською мовою, 

ще не були готові до того, щоб опановувати ще однією слов'янською мовою (після 

рідної, іноземної і російської). По-друге, не було жодних підручників, шкільних 

словників, методичних розробок для вчителів. По-третє, не було вчителів, які б 

одразу могли взятись за читання курсу українська мова і література. До укладання 

та обговорення програм з української мови для угорців активно залучилися Центр 

гунгарології і кафедра угорської філології Ужгородського державного 

університету. Вони взялися підготувати не тільки програми з української мови, а і 

відповідні програми і з угорської мови для діючих паралельних українських та 

російських класів в угорських школах, а також для тих українських та російських 

шкіл, де частина учнів виявила бажання вивчати угорську мову у вигляді 

факультативу.  

Коли ці програми були складені, розпочалася підготовка навчальних 

посібників з цих дисциплін. Упродовж 1990 і 1991 років такі посібники були 

укладені, один із них вийшов у вигляді окремого видання, а навчальні посібники 

“Українська мова для початківців-угорців” і “Угорська мова для початківців-
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українців” вийшли у вигляді окремих уроків в обласних газетах “Карпаті ігаз со” і 

“Новини Закарпаття”. У першій газеті із ЗО січня 1991 р. щовівторка подавалися 

уроки з української мови для угорців, а в газеті “Новини Закарпаття” щочетверга 

друкувалися уроки з угорської мови для українців. Ці ж уроки з відповідними 

доповненнями і додатками у вигляді різних вправ та завдань вийшли з друку 

окремими книжками. В першу чергу вони були орієнтовані на вчителів, які 

викладали ці дисципліни у школах, а також для тих, хто виявив бажання 

самостійно вивчати якусь із цих мов. Кожен урок складався з 6 розділів: у 

першому розділі дається текст угорською мовою чи українською мовою, у 

другому – словник до тексту. Третій розділ охоплює найважливіші питання 

фонетики, граматики й правопису, які поглиблюються і уточнюються на 

конкретному матеріалі в четвертому розділі. П'ятий розділ включає різні вправи та 

завдання для повторення вивченого матеріалу, а в шостому – пропонується 

вивчити напам'ять відповідні короткі вірші, сміховинки, прозові уривки та 

фразеологічні звороти. У кінці підручника містяться додатки до практичного 

засвоєння мови у вигляді найбільш поширених запитань та відповідей при 

зустрічі, розставанні, вітанні, знайомстві, вибаченні, запереченні, при відвідуванні 

знайомих, колег, а також мовні звороти, якими висловлюємо прохання, подяку, 

побажання, радість, здивування, згоду, жалкування, недовіру, звернення, заклик 

тощо. У підручнику подано двома мовами діалоги на різні побутові теми, 

прислів'я, сміховинки, казки, вірші, уривки з професійної літератури та 

публіцистики. Саме від того часу, коли з'явилися перші посібники, можна було 

говорити про початок функціонування української мови в угорськомовному 

середовищі серед учнів. 

З вересня 1992 року виходять друком підручники для учнів, і українська мова 

починає запроваджуватися в учнівському середовищі у всіх школах Закарпаття 

разом з угорською, румунською та німецькою. Та, на жаль, педагогічні кадри 
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сприйняли необхідність вивчення державної мови як чергову примусову 

лінгвінізацію. Тому і ефективність її вивчення разом з формуванням національної 

свідомості школярів з числа малих меншин незначна.  

Нами були проаналізовані зовнішні чинники, що впливають на процес 

формування національної свідомості молодших школярів. Серед зовнішніх 

чинників провідне місце посідає соціальне середовище, вплив якого 

характеризують суттю економічних, соціально-політичних умов, соціальних 

відносин, їх своєрідністю і особливостями на даному етапі розвитку суспільства, 

сукупністю переважаючих обставин, що визначають спосіб життєздійснення 

особистості, в нашому випадку слід додати і різноманітний етнічний склад 

населення. Через завдання, які ставить суспільство, засобами цілеспрямованого 

виховання, науки і культури, засобами масової інформації здійснюється вплив на 

свідомість, формуються ціннісні орієнтації, почуття приналежності до спільноти, 

громадянськості. 

Велике значення в цьому процесі мають умови і якість приватного життя 

родини. Сім'я – це природне і незамінне мікросередовище життя дитини. Побутові 

умови, добробут, опосередковані характером взаємовідносин членів родини 

створюють стан захищеності, впевненості, психологічно готують дитину до 

взаємодії із соціальним середовищем, побудови взаємовідносин у суспільстві. 

Рівень приватного життя, стан задоволеності ним, самореалізація батьків, їх 

активність і витребуваність суспільством, впливають на формування національної 

свідомості [125, с. 58]. 

Другим мікросередовищем – є  шкільний колектив. По мірі становлення 

особистості у колективі зростає цілісність її психічної структури, поглиблюються 

зв'язки з оточуючим світом. Колективна діяльність примушує бачити в інших 

співучасників діяльності, вчить координувати свої цілі, підпорядковувати 

загальній меті, дає можливість порівняти себе з іншими і, головне, дає шанс 
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реалізувати свої домагання на визнання: виявити здібності, довести свою цінність, 

самоствердитися.  

Важливим засобом формування національної свідомості є засоби масової 

інформації. Усвідомлюючи їх роль, слід мати на увазі, що свідомість молоді у 

шкільному віці ще не є стійкою, надзвичайно піддатлива емоційним впливам, і 

враховувати їх опосередкований вплив через механізми психічного 

“заражування”, навіювання, переконування. Особливий вплив на емоційну сферу 

учнів чинять телевізійні передачі, які формують певні соціальні установки, 

навіюють стереотипи поведінки. Цей вплив може мати як позитивний, так і 

негативний характер. Його результати залежать від того, який емоційний відгук 

викликає та, чи інша передача в душі дитини. 

Надаючи великого значення зовнішнім факторам, що впливають на 

формування національної свідомості, слід врахувати, що ефективність 

зовнішнього впливу, зокрема виховного, залежить від вихователя і від того, на 

кого цей вплив спрямований. Здебільшого виховують не зовнішні чинники, не 

суб'єкти взаємодії, а відносини, соціальні позиції, які склалися у вихованця до них 

і його соціальна активність [99]. Сприймання молодшими школярами зовнішніх 

впливів зумовлюється багатьма внутрішніми чинниками, серед яких індивідуальні 

особливості, система оціночних суджень, особистісних установок, домагань, 

ціннісних орієнтацій.  

До внутрішніх чинників слід віднести самосвідомість, самоідентифікацію, 

самоаналіз, самоосвіту (самостійне читання української літератури, позапрограмне 

вивчення невідомих їй сторінок історії рідного краю), сприйняття культури, краси 

народних традицій і обрядів, готовність молодої людини любити свою малу 

батьківщину, прикрашати її та боронити в разі потреби. Ми підтримали і 

розвинули ідею Є.Клементьєва, який стверджує, що справжнє становлення і 

розвиток особистості відбувається у реальних умовах життя і через відносини 
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“людина-людина”. Або інакше, не матеріальні умови життя або принципи самі по 

собі формують патріотичні, моральні і соціальні позиції індивіда, а людські 

відносини, процес спілкування і діяльності, у яких відбувається зміна індивіда і 

оточуючих його людей. Відповідно, виховання має визначатися як загальний 

спосіб культурно-історичного становлення і розвитку особистості, який 

реалізується розгалуженим спектром самих різних форм спілкування і діяльності, 

у яких вона бере участь і завдячуючи яким накопичує соціальну спадщину: досвід, 

знання, уміння, норми і правила поведінки, цінності, культуру у цілому [цит.за 

107, с.117]. 

Важливою проблемою постає єдність підготовки вчителів до формування 

національної свідомості учнів початкової школи і культури міжнаціонального 

спілкування в середовищі студентів. Міжнаціональне спілкування – це соціальний 

процес, який втілюється в міжнаціональних відносинах на двох рівнях: 

– на рівні взаємодії між націями і народностями; 

 – на рівні міжособистісних відносин між людьми різних національностей. 

Характер міжособистісного спілкування, почуття і настрої людей різних 

національностей тісно пов'язані з характером взаємин між націями і народами на 

загальнодержавному рівні. 

Культура спілкування є соціальним регулятором взаємовідносин між людьми. 

Зміст культури міжнаціонального спілкування включає: нормативні вимоги, що 

регулюють взаємовідносини між представниками різних національностей і є 

обов'язковими для всіх громадян; традиційні норми взаємовідносин між людьми 

різних національностей, в яких відображені загальнолюдські ідеали поваги до 

інших народів; характерні властивості особистості, стиль їх поведінки. 

Культура міжнаціонального спілкування – невід'ємна складова культури 

особистості. Метою її розвитку є розуміння закономірностей спілкування між 

людьми різних національностей, виховання здатності протистояти перекрученням 
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національних взаємин у суспільстві. Молодь особливо чутлива до питань 

національного характеру і реагує на них не лише раціонально, але й емоційно. В 

цілісному педагогічному процесі особливо наша увага зосереджувалася на 

недопустимості антиподів культури міжнаціонального спілкування (національної 

обмеженості та замкнутості, національного егоїзму; чванливості, нігілізму). З 

метою ефективного розвитку культури міжнаціонального виховання учнів 

необхідно утверджувати пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, бо 

висунення соціально-класового в національному забарвленні в обхід 

загальнолюдського приховує в собі неабияку небезпеку. У важливому документі 

міжнародного значення “Декларації прав людини” наголошується: “Кожна 

людина повинна мати всі права і свободи, проголошені цією Декларацією, 

незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови. релігії, політичних та інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або 

іншого становища” (ст. 2). 

Враховуючи концептуальні положення про єдність національного виховання і 

культури міжнаціонального спілкування, невідкладними завданнями в 

розробленій нами моделі підготовки до формування національної свідомості 

угорсько мовних молодших школярів були такі: 

– створення у ВНЗ атмосфери сприяння виробленню у майбутнього вчителя 

внутрішньої потреби в оволодінні теорією націй і національних відносин;  

– гармонізація загальнолюдських і національних інтересів засобами 

навчально-виховного процесу;  

– виховання у кожного студента готовності працювати на благо своєї нації та 

в ім'я збереження людства; опанування державної мови разом з рідною та інших 

мов; прищеплення доброзичливості, такту у взаєминах, чуйності, милосердя і 

співчуття; вироблення потреби в поглибленні культури міжнаціонального 

спілкування.  
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Проектуючи експериментальну роботу по вдосконаленню процесу підготовки 

вчителя початкової школи до формування національної свідомості 

угорськомовних молодших школярів Закарпаття, ми спланували навчальну і 

виховну роблоту так, що виховання національної свідомості молодших школярів 

здійснюється як під час проведення занять, так і у позаурочний час. Особливо 

ретельного підходу до розв'язання поставленої проблеми вимагає початкова ланка 

навчання. Можна сказати, що в початкових класах закладається фундамент 

національної самосвідомості, який у наступні роки має зіграти роль основи 

національної свідомості. За дослідженнями науковців молодший шкільний вік є 

найбільш сенситивним для формування патріотизму, причетності до справ свого 

народу, єдності з ним. Емоційна сфера дитини дуже чутлива, тому слід планувати 

системний, послідовний вплив на неї. 

Формування національної свідомості молодших школярів у ЗНЗ з угорською 

мовою навчання здійснювалося через чітко спланований і організований 

навчально-виховний процес. Підвищення рівня національної свідомості 

проектувалося разом з розвитком етнічної самосвідомості через зміст навчання, 

використання інноваційних технологій і методів у процесі засвоєння, доречне 

застосування методів психолого-педагогічної діагностики учнів під час навчання, 

розвиток рефлексивної активності учнів; різнопланове виховання, що передбачало 

вивчення історії України, Закарпаття, краєзнавчу роботу, соціально-корисну 

роботу, формування загальної культури учнів. Розв'язання проблеми передбачало 

використання системного, комплексного підходу, суть якого виявлялася у єдності 

ідейно-громадянського, екологічного, трудового, морального та естетичного 

виховання, в процесі якого ми враховували сукупність суспільних відносин, перед 

усім матеріальних, соціально-психологічних факторів а також вікові та 

індивідуальні особливості вихованців. Принципове значення комплексного 

підходу до виховної роботи заключалося у тому, що запропонована система 
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концентрувала зусилля на формуванні у молодших школярів сукупності 

характерологічних рис і якостей таких як: національна свідомість, етнічна 

самосвідомість, ціннісні орієнтації, моральне здоров'я, соціальний оптимізм, 

потреби у праці, у самореалізації та самовдосконаленні.   

Головною умовою виховання національної свідомості в процесі навчання є 

насичення основного навчального матеріалу спеціальними знаннями, що 

розширюють національний світогляд, формують національне світосприйняття та 

пробуджують національні почуття учнів. Основні професійні інструменти вчителя 

початкових класів – це дитяча книжка (у тому числі і підручник) і живе мовлення 

учителя, розраховане на сприйняття учнями молодшого шкільного віку. Чільне 

місце у формування дитячої національної свідомості посідають уроки державної 

мови (навчання грамоти, класне читання, позакласне читання, уроки розвитку 

мовлення) та позакласна робота. Для цього під час занять та у позакласній роботі 

ми використовувати такі методи і методичні прийоми, котрі урізноманітнювали 

діяльність школярів, викликали цікавість, стимулювали до аналізу, рефлексії: 

розповіді; бесіди; відвідування виставок, музеїв, майстерень народних умільців, 

демонстрація діафільмів, відеофільмів та кінофільмів; зустрічі з діячами культури 

та науки, майстрами народної творчості; читання літератури на історичну, 

географічну тематику тощо.  

Широкі можливості для виховання національної свідомості як інтегративної 

якості особистості мають насамперед такі предмети початкової школи, як читання, 

рідна мова, я і Україна, образотворче мистецтво, трудове навчання, музичне 

виховання. Великий виховний потенціал має процес вивчення державної мови. Та 

використаний він буде в тому випадку, якщо українська мова буде органічно 

вплітатися у життя і діяльність дитини через ігрову діяльність, діалогізацію 

навчання (використовується діалог і полілог).  

У своєму дослідженні ми використовували державні програми навчання, 
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єдиний Стандарт у вивченні державної мови, концепцію вивчення української 

мови, але адаптували зміст нормативних документів до регіональних 

особливостей Закарпатської області. Використовували, розроблені за останні 

десять років методики української мови, теоретичні і практичні дослідженнями 

науковців-практиків, які підвищують ефективність її навчання (Борисюк, 

Мазуркевич, Маргітич). Розвиток методики української мови відбувався по лінії 

вияву нових методичних понять, розробку нових технологій навчання, 

переосмислення і переоцінки минулого, запровадження нового досвіду роботу 

вчителів.  

Слід наголосити, що мовна освіта національних меншин – складна проблема. 

В нашому дослідженні завдання розширюється: використати процес вивчення 

української мови для формуваня почуття громадянина, патріота. Тому ми 

особливо ретельно підходили до підбору і структурування змісту навчання 

(віршів, текстів тощо), добору педагогічних технологій, форм, методик навчання. 

З цією метою автором розроблені методичні рекомендації по розвитку зв”язного 

мовлення, зроблено підбір спеціальних текстів із урахуванням регіонального 

компоненту. Тексти підібрані із дотриманням принципів народності, 

культуровідповідності. Серед них вірші Л.Українки, Д.Павличка, М.Познанської, 

М.Рильського, І.Яворського тощо. Складено тексти: “Початок української 

державності”, “Державний прапор України”, “Тризуб як національний 

український символ” (за М.Слабошпицьким), “Наше Закарпаття”. Особлива увага 

приділялася текстам, У яких описано традиції і звичаї українського народу, 

народні свята. Слід відмітити, що традиції і звички відзначати народні свята 

українців і угорців Закарпаття дуже схожі. 

Головною особливістю запропонованої моделі підготовки вчителя початкової 

школи до формування національної свідомості молодших школярів є реалізація 

визначених педагогічних чинників: вивчення державної мови, читання та 
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розповсюдження української літератури, правдиве висвітлення історичних фактів 

та вивчення історії України, засоби української культури, народні звичаї, традиції. 

Дієвість таких чинників забезпечується діалогізацією навчання, формуванням 

навичок рефлексії під час якої відбувається самоусвідомлення, самооцінка своїх 

можливостей, використанням новітніх технологій навчання. 

В основу побудови моделі покладені специфічні принципи підготовки 

вчителя до формування національної свідомості учнів початкової школи, які 

розвивають загальнопедагогічні принципи, а саме: гуманізації, 

природовідповідності та культуровідповідності, органічного поєднання 

загальнолюдського, національного та етнолокального, гармонізації суспільного і 

родинного впливів, мультикультурності, наскрізності та поетапності, 

комплексності, варіабельності змісту та педтехнологій. Застосовувалися ефективні 

методи навчання і виховання, які не просто забезпечували високий рівень знань 

мови, історії, інших предметів, розвивали комунікативні здібності, а і впливали на 

процес формування Я-концепції, сприйняття навколишнього світу і ставлення до 

нього, усвідомлення національно-етнічної належності, ставлення до історії та 

культури своєї національно-етнічної спільноти, ставлення до представників інших 

націй і національностей, патріотичні почуття і патріотична самосвідомість, 

усвідомлення національно-державної спільності. 

Комплексність – це єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм навчально-

виховного впливу і взаємодії. Комплексність системи забезпечувала: формування 

мовної картини у студентів, сприяла переосмисленню ментальності, вивченню 

культури, особливостей життєздійснення українського народу, розвиток 

соціальних компетенцій (політичної і соціальної, що розкриваються в умінні брати 

відповідальність на себе, брати участь у виробленні спільних рішень, регулювати 

конфлікти ненасильницьким шляхом, бути активним; економічної; 

полікультурної, яка формує розуміння діалогу, повагу один до одного, здатність 
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уживатися з людьми інших культур, мов і релігій; інформаційної, що забезпечує 

готовність оволодівати новими технологіями, розуміння необхідності та вміння їх 

застосовувати, формує критичне ставлення до розповсюджуваної електронними 

засобами інформації; освітньої, котра виявляється як розуміння необхідності й 

готовності до безперервної освіти протягом усього життя; здоров'язберігаючої, яка 

формує не лише ставлення особистості до власного здоров'я, але й ставлення 

особистості до людських і матеріальних ресурсів суспільства.  

Запропонована нами модель містить строго обґрунтовані педагогічні засоби, 

форми, методи, передбачає їх етапність, спрямованість на вирішення конкретного 

завдання для кожної вікової групи. Вона складається з таких етапів: 

діагностичний; цілепокладання, планування діяльності, вибір змісту, методів і 

форм діяльності, організація діяльності, рефлексія, самооцінка діяльності, аналіз 

досягнутих результатів.  

На діагностичному етапі нами визначався реальний рівень розвитку 

національної свідомості через самооцінку знання державної мови; літератури; 

оволодіння цінностями культури; історії України і Закарпаття; розуміння 

екологічної ситуації нашого регіону; бажання своєю працею покращувати свій 

край; готовність в разі потреби боронити його. 

Етап цілепокладання був підпорядкований головній меті дослідження: 

формування національної свідомості угорськомовних школярів На початкових 

етапах ми ставили за мету сформувати мовну картину у учнів, бажання читати 

українською, вивчати історію свого краю і України, вплинути на формування 

ціннісних орієнтацій, розвивати здібності, якості особистості. Наступний рівень – 

формування вольових властивостей, умінь і навичок рефлексії, формування 

комунікативних здібностей. На третьому рівні ми планували формувати 

мотивацію досягнень, особистісну зрілість, уміння діяти самостійно, не 

піддаватися груповому тиску, відчувати підтримку і надавати її самому тощо. 
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Особливим був наступний крок – формування потреби у самоактуалізації, 

самореалізації (потреби брати участь у історико-краєзнавчій роботі, роботі по 

благоустрою своєї території, у змаганнях і конкурсах місцевого і обласного рівня 

тощо). На цьому етапі ми намагалися дотримуватися принципу індивідуальної 

відповідальності кожного з учнів за результати своєї діяльності.  

Етап планування діяльності забезпечував розробку програми діяльності 

відповідно до визначеної мети. План спрямовував діяльність на визначений курс, 

головні завдання і комплексне їх вирішення. Важливою умовою педагогічної 

ефективності цього етапу є участь школярів у плануванні виховної роботи. 

Формуванню у учнів умінь і навичок планування сприяла робота вчителя 

спрямована на:  

– осмислення змісту майбутньої діяльності, виділення її окремих етапів, дій; 

– самостійне визначення завдань, засобів і способів їх вирішення, зважаючи 

на свої потенційні можливості, мотивацію досягнень; 

– уточнення зовнішніх і внутрішніх умов досягнення результату. 

Четвертий етап – вибір змісту, методів і форм діяльності повністю 

ініціювався вчителем. У відповідності до реалізації навчальних планів 

підбиралися найбільш ефективні методи навчання з урахування рівня розвитку 

учасників експерименту, їх мотивації діяльності, доцільності. Серед форм 

навчання крім звичайних уроків використовувалися: розповіді; бесіди; 

відвідування виставок, музеїв, майстерень народних умільців, демонстрація 

діафільмів, відеофільмів та кінофільмів; зустрічі з діячами культури та науки, 

майстрами народної творчості; читання літератури на історичну, географічну 

тематику тощо.  

Етап організації діяльності є майстернею формування особистості. Тому ми 

намагалися розширювати діапазон різних форм роботи, з тим, щоб кожен учень 

міг успішно себе реалізувати, відчути результати своєї діяльності, їх значущість і 
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цінність.  

Етап рефлексії, самооцінки діяльності особливий тим, що спонукає до 

самоаналізу, виявляє, в певній мірі, самооцінку, рівень домагань. В цей момент 

відбувається і індивідуальний самозвіт і колективна рефлексія. Учні можуть 

порівняти свої домагання з кінцевими результатами, вислухати коментовану 

оцінку інших учнів. Такі моменти можуть підтвердити самоактуалізацію, а можуть 

і наштовнути на самоаналіз помилок, невдач тощо.  

Етап аналізу досягнутих результатів характеризувався колективним 

аналізом, що проводився з метою закріплення нового матеріалу і виявлення 

причин успіхів і невдач.  

Слід зазначити, що запропонована нами система була гнучкою, передбачала 

динамічні зміни форм і методів роботи. 

Таким чином,  вдосконалення процесу підготовки майбутнього учителя до 

формування національної та етнічної свідомості угорськомовних молодших 

школярів відбувається через реалізацію педагогічних чинників, таких як: вивчення 

державної мови, читання та розповсюдження української літератури, вивчення 

історії України, Закарпаття в тому числі, та засоби української культури, народні 

звичаї, традиції.  

Важливим завданням впровадження структурно-функціональної моделі 

підготовки майбутнього вчителя до формування національної свідомості 

молодших школярів було становлення соціально-активної життєвої позиції 

особистості майбутнього вчителя. Ядро соціальної позиції складають: світогляд, 

переконання, ціннісні орієнтації, установки молоді на духовно-моральні цінності, 

тобто ті якості, що репрезентують суть людини. Так як ціннісні орієнтації молодих 

людей є істотним проявом розуміння ними причин, характеру, змін середовища, в 

якому вони перебувають, усвідомлення в ньому власного місця, ролі і 

можливостей, нами були вишукували можливості відповідного коригування 
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інтересів, планів діяльності студентів. Як елемент структури особистості – 

ціннісні орієнтації характеризують внутрішню готовність до здійснення 

визначеної діяльності по задоволенню потреб і інтересів. В цьому плані ми 

коригували мотивацію досягнень, формували адекватну самооцінку і рівень 

домагань студентів. 

При організації дослідження ми врахували і те, що свідомість особистості 

виступає узагальненим результатом взаємодії її індивідуальних рис і якостей з 

соціальним середовищем, колективом, групою, а самосвідомість індивіда завжди є 

чимось вторинним по відношенню до діяльності. Відповідно, вона не може бути 

фактором, що констатує особистість, оскільки формується її діяльністю, до того ж 

не завжди адекватно. По раз деякі життєві ситуації (матеріальні труднощі, 

безробіття батьків тощо) можуть провокувати категоричні судження відносно 

власної витребуваності суспільством, навіть рішення не належати до нього. 

Відсутність пристойних умов життя, складність соціальних відносин, як правило, 

руйнують самосвідомість не сприяють формуванню національної свідомості. 

При побудові експериментальної моделі підготовки вчителя до формування 

національної свідомості молодших школярів ми ураховували три рівні виховного 

впливу на особистість майбутнього вчителя: 

– прямий безпосередній педагогічний вплив через спеціально організовані 

виховні справи; 

– опосередкований вплив – через навчання, наукову роботу, адміністративний 

та організаційно-господарський аспекти; 

– виховний ефект супроводжуючих обставин, ситуацій, загальної атмосфери 

соціуму. 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель підготовки вчителів початкової школи  
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до формування національної свідомості молодших школярів  

в угороськомовних ЗНЗ Закарпаття 

 

Експериментальна модель будувалася ступенево, була чітко спланованою й 

організованою із урахуванням національних особливостей соціуму, в якому 

живуть і навчаються студенти. 

Метою першого (пропедевтичного) етапу експериментальної роботи 

визначено послідовний розвиток усіх компонентів готовності вчителя початкової 

школи до формування національної свідомості молодших школярів в 

угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття, накопичення 

теоретичних знань і практичних умінь, структурованих певними модулями. 

На другому (частково пошуковому) етапі застосовувалися методи активної 

пошукової діяльності, відбувалася стабілізація виховних впливів. Цей етап 

характеризується оптимальним поєднанням теоретичної і практичної підготовки, 

проявом високої форми активності та самостійності студентів у процесі 

практичного застосування набутих професійних знань і вмінь, розширенням сфери 

евристичної діяльності, набуття досвіду застосування педагогічних технологій.  

На третьому (творчому) етапі увага зосереджувалася на формуванні у 

студентів поліфункціональних професійних умінь, які забезпечують готовність 

майбутнього вчителя самостійно, свідомо і раціонально організовувати 

індивідуальну творчу педагогічну діяльність у реальних умовах навчання 

молодших школярів. На цьому етапі студенти спроможні максимально розкривати 

потенційні можливості представників всіх етнічних груп у взаємодії.  

З метою реалізації завдань дослідження була розроблена і апробована 

структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів до формування 

національної свідомості угорсько мовних молодших школярів Закарпаття. Вона 

складалася з трьох основних блоків: освітній, виховний, особистісний.  
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Освітній блок продовжував роботу, розпочату на першому етапі 

експерименту. Для забезпечення якісного вивчення державної мови було 

передбачено навчальним планом 3-4 години на тиждень. При вивченні історії 

України, Закарпаття в тому числі акцентувалося на тих моментах, які були 

спільними і об'єднують два народи – Україну і Угорщину; актуалізувалися 

історичні факти ролі особистості угорців в розвитку Закарпаття, їх внесок в 

українську освіту, мистецтво, архітектуру тощо; питання утворення угорської 

общини на Закарпатті, її співпраця з групами інших національностей, 

взаємодоповнюючої ролі всіх народів для розвитку краю. В шкільному компоненті 

навчальних планах передбачені такі факультативи як “Мова історичних 

українських джерел”, “Етнографія України”, “Історія українського 

мистецтва”,“Українознавство”, “Етнічна культура Закарпаття”. Студенти 

виконували реферативні, науково-пошукові роботи на регіональному матеріалі, 

найбільш здібні робили порівняльний аналіз результатів дослідження 

загальнореспубліканського із відомим регіональним.  

Виховний блок містив декілька складових компонентів. Перший – організація 

навчально-виховної роботи. Пам'ятаючи слова К.Ушинського, що виховання 

ефективне лише в тому разі, якщо закінчується самовихованням, навчально-

виховна робота планувалася в такий спосіб, щоб заохочувати, стимулювати учнів 

до самоосвіти, самовиховання, сприяти самоусвідомленню. Особлива увага 

приділялася проблемам формування національної гідності людини, вихованню 

почуття громадянськості, а також міжнаціональній комунікації. 

Другий – організація краєзнавчої роботи. Студенти залучалися до історико-

краєзнавчої наукової роботі. Адже любов до України, відповідальність за її долю, 

готовність служити своїй Вітчизні формуються на основі патріотичного ставлення 

передусім до “малої” Батьківщини, до землі, котра дала життя. Формуючи 

історичну свідомість ми не ототожнювали її тільки із соціальною пам'яттю, а 
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акцентували на зв'язку між трьома модусами часу: минулим, теперішнім і 

майбутнім. Організований багатоплановий героїко-патріотичний пошук був 

спрямований на дослідження історії рідного краю, передусім того, що раніше було 

приховано владою, виявлення нових джерел і архівних документів, уточнення хро-

нології історичних подій, відновлення реальної історії України і Закарпаття за 

усними свідченнями, особистими документами тощо. Такими формами роботи ми 

намагалися сформувати у молоді почуття причетності до подій тієї або іншої 

епохи, а також відповідальність за сучасну. 

Третій – агітаційна робота. Проводилася робота по популяризації історичних 

знань, пропаганді минулого й нинішнього рідного краю. Акцентувалася увага на 

багатонаціональному складі мешканців Закарпаття, розкритті національних 

особливостей, творчому аналізі соціального самопочуття угорців, культурі 

міжнаціонального спілкування. 

Четвертий – організація суспільно-громадської роботи. Студенти працювали 

волонтерами, допомагали престарілим, інвалідам, залучалися до робіт, пов'язаних 

з ліквідацією повеней 2000,  2002 і 2007 років.  

Морально і матеріально стимулювалисястуденти, що брали участь у обласних 

і республіканських конкурсах та олімпіадах. Кращі з них нагороджувалися 

грамотами Міністерства освіти і науки України, обласного відділу освіти 

Закарпатської області  

Особистісний блок включав психодіагностику особистості, надання 

консультативної допомоги по самопізнанню, формуванню особистісно та 

професійно значущих якостей, таких як: самостійність, незалежність, уміння 

приймати рішення і нести відповідальність за них, активність, причетність до 

всього, що діється в державі, здатність до розумного ризику, саморегуляція 

поведінки і діяльності. Особлива увага приділялася формуванню мотивації 
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досягнень. Гаслом життєтворення пропонувалися слова; “Я хочу! Я можу! Я 

буду!”  

Аналізуючи технологічні підстави підготовки вчителя до формування 

національної свідомості молодших школярів, слід зазначити пріоритетне 

становище в цьому процесі особистісно орієнтованих, діалогових, 

комунікативних, рефлексивних технологій. Особистісно орієнтовані технології 

мають особливе значення, оскільки, по-перше, підкреслюють цінність особистості, 

продукують позитивне ставлення до людей, у тому числі і до себе самого, 

вказують на необхідність рівноправності у стосунках; по-друге, вони мають на 

увазі розвинуті духовні якості особистості, повагу і турботу про кожну людину, 

емпатію, вміння співпереживати іншому; по-третє, природність і відкритість 

взаємин – значний покажчик розвитку особистості. 

Безумовну цінність у розвитку готовності до формування національної 

свідомості молодших школярів мають діалогові технології. Їх потенціал та 

інструментарій дають можливість активно слухати, адекватно сприймати і точно 

аргументувати свої думки. У діалозі народжується смисл, затверджуються позиції, 

визначаються цінності, розвивається індивідуальний потенціал. Технології з 

комунікативною спрямованістю створюють умови для унікальної взаємодії, 

обміну думками, почуттями і цінностями. Слід відзначити і важливе значення 

рефлексивних елементів технологій, які дозволяють оцінити свій потенціал, 

ранжувати життєві позиції, аналізувати удачі і труднощі у процесі засвоєння 

цінностей. Найважливішим є те, що рефлексія виступає основою внутрішньої 

мотивації особистості, а це підсилює її духовні ресурси, інтенсифікує процеси 

осмислення цінностей, збуджує прагнення до успіху, бажання виправити помилки 

і визначає шляхи прилучення до цінностей освітньої системи. Широке 

використання зазначених технологій дозволило затвердити вічні основні цінності і 

на їх основі вибудовувати ціннісний світ сучасності. 
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2.3. Розвиток готовності студентів до формування національної свідомості 

молодших школярів засобами педагогічних технологій. 

         Великим потенціалом ціннісного педагогічного впливу володіють діалогові 

технології, оскільки вони, припускають особливе дидактико-комунікативне 

середовище, на фоні якого здійснюється суб’єктно-смислове спілкування, 

рефлексія, самореалізація особистості. Факторами здійснення діалогу є 

персоналізм (особистісна спрямованість) і цілісність (гармонія думки, почуття та 

вчинку). 

Педагогічне спілкування в рамках аксіологічного підходу розуміється як 

процес взаємодії вчителя та учнів, ідеальною метою якого виступає прийняття 

один одного як безумовної цінності, а практичнм завданням – обмін інформацією, 

почуттями, діями, зразками поведінки на основі взаємного інтересу і щирого 

налаштування учасників. Таким чином, педагогічне спілкування можна 

розглядати як фактор оптимізації педагогічного процесу, який дозволяє викладачу 

якісно вирішувати професійні завдання. 

С.Г.Вишловський пише, що для педагога, якому важливе ставлення до 

студента як до вищої цінності, необхідна: «… здатність визнавати за кожним з них 

право бути самим собою, розвивати свої здібності, висловлювати свої думки, мати 

свої судження; браи участь у вирішенні питань стосовно їх життя, характерна 

здатність до співпереживання, співчуття». 

Механізми пізнання іншої людини у процесі спілкування здатні не тільки 

демонструвати ціннісну палітру її особистості, а й впливати на розвиток ціннісної 

сфери суб’єкта взаємодії. Це відбувається за допомогою таких механізмів 

пізнання: 

Ідентифікація – спосіб розуміння людини через уподібнення себе їй, спроба 

поставити себе на її місце. В.Огнев`юк трактує ідентифікацію як неусвідомлене 

емоційно-когнітивне ототожнення суб’єктом себе з іншим суб’єктом, соціальною 



 143 

групою, етносом, державою, а також включення до свого внутрішнього світу й 

прийняття як власних їхніх норм, цінностей, взірців поведінки. 

Емпатія – це здатність до розуміння емоційного стану іншої людини у формі 

співпереживання, співчуття; емоційний відгук на проблеми іншої людини. 

Американський психолог К.Роджерс так характеризує цю особливість: «Бути в 

стані емпатії означає сприймати внутрішній світ іншого точно, зі збереженням 

емоційних та смислових відтінків. Нібито стаєш цим іншим…»[]. 

Рефлексія – це знання того, як партнер по спілкуванню розуміє те, що 

говорить. 

Розглядаючи особливості педагогічного спілкування, необхідно відзначити 

ще одну його найважливішу особливість – можливість протікання в різних стилях, 

які пропонуються, насамперед, педагогом. 

У залежності від особливостей ставлення педагога до учнів, виділяються три 

стилі управлінням спілкування: демократичні, авторитарні і ліберальні. 

Відповідно до емоційної домінанти в реальному акті педагогічного спілкування, 

воно може диференціюватися  на ряд специфічних стилів: спілкування як дружнє 

ставлення, спілкування – дистанція, спілкування – залякування, спілкування – 

загравання та інші (В.А.Кан-Калик). 

Важливими видаються специфічні ролі у спілкуванні, які викладач може 

займати в ході взаємодії. Можна визначити такі комунікативні позиції викладача, 

як: тиск на партнера, співробітництво в спілкуванні, пристосування до 

співрозмовника. Спілкування викладача зі студентами може відбуватися як 

„відритий” або „закритий” процес, що також визначається позицією викладача. 

Під час „відкритої позиції” педагог, демонструючи особистий досвід, будує свої 

стосунки з вихованцем на довірі і повазі їх як гідних партнерів у спілкуванні. 

„Закритій позиції” властиве навмисне ігнорування педагогом будь-яких проявів 
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теплих стосунків, використання байдужої, підкреслено відстороненої манери 

поведінки. 

Головний механізм спілкування – діалог, який сприяє пошуку смислу і 

значення тієї або іншої духовної цінності. Однак, безсумнівно, що й у спілкуванні 

цінності не насаджують як конкретні судження. Суб’єкт пропонує свої духовні 

орієнтири, говорить про власні почуття, відчуття, позиції і тим самим відкриває 

шлях співучасникові діалогу до важливих для нього прагнень та ідеалів. 

„Навчання” цінностям стратегічно спрямоване на пробудження особистості, 

її самоцінності і незамінності. Тому вплив вихователя не повинен бути 

повчальним. Організовується паритетний діалог між педагогом і студентом, що не 

має прямого практичного призначення. Присвоєння цінностей, їх „вростання” в 

особистість (інтеріоризація цінностей) являють собою тривалий і дуже 

особистісний акт.  

Процес інтеріоризації цінностей за сучасних умов розглядається як 

пріоритетне завдання. Цей процес може бути представленим у вигляді ланцюжка: 

включення до виховного процесу ціннісних об’єктів – пред’явлення цінностей 

особистості вихованця – забезпечення зв’язку „суб’єкт – об’єкт” – емоційно 

позитивна реакція та ї фіксація – генералізація відносин – усвідомлення цінності – 

корекція ціннісного ставлення на підставі фактичних уявлень про ідеальний рівень 

цінності.  

Повний цикл формування ціннісних орієнтацій особистості може включати 

наступні етапи: 

1) пред’явлення цінностей вихованцеві; 

2) усвідомлення ціннісних орієнтацій особистістю; 

3) прийняття ціннісної орієнтації; 

4) реалізація ціннісних орієнтацій у діяльності та поведінці; 
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5) закріплення ціннісної орієнтації в спрямованості особистості і 

переведення її в статус якості особистості, тобто у своєрідний потенційний 

стан; 

6) актуалізація потенційної ціннісної орієнтації в якостях 

особистості студента. 

Серед педагогічних технологій, найбільш спрямованих на розвиток 

ціннісних орієнтацій виділяють такі, що, по-перше, є особистісно орієнтованими, 

по-друге, мають діалогічне підґрунтя, по-третє, рефлексивні і по-четверте, 

створюють імітаційний простір. Розглянемо окремі технології, використання яких 

в навчально-виховному процесі значно підвищує ціннісно формуючий потенціал 

кредитно-модульної системи навчання. 

2.3.1. Технологія діалогового спілкування. 

Діалог – це спосіб пізнання себе і навколишньої дійсності в умовах 

суб’єктно-смислового спілкування. Саме діалогу притаманний пошук змісту 

цінностей, в основі якого – багатогранна  палітра переживань. У рамках цієї 

технології передається різноманітна інформація як за перебігом розмови, так і про 

співрозмовників, їх внутрішній світ, рівні комунікативної і діалогової культури. У 

діалозі особистість транслює себе, свою унікальність і самобутність за умови 

адекватної самооцінки, здатності до повноцінної самореалізації, уміння визначати 

зміст явищ і предметів, бути критичним і т.п. 

Можна виділити декілька типів діалогу, які дозволяють презентувати 

цінності і створюють основу для їх глибокого розгляду. Наприклад, духовний 

діалог, для нього властиве глибоке розуміння сутності проблеми, високий рівень 

культури діалогічної взаємодії.  

Можливий смислотворчий діалог, який активно включає учасників у пошук 

смислів, у процес визначення системи індивідуальних ціннісних орієнтацій. 
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Велике значення має рефлексивний діалог, який дозволяє оцінити власний 

потенціал і визначити лінії зворотнього зв’язку в системі „учасники-ведучі”. 

Важливе значення мотиваційного діалогу, який визначає інтерес до 

проблеми і до самої діалогової технології.  

Для учасників суб’єктно-смислового спілкування може стати привабливим 

діалог самореалізації, призначення якого, насамперед,  у самоствердженні 

особистості, повноцінній самопрезентації і самовираженні. 

До характерних рис діалогу відносяться:  

 об’єктивна проблемність; 

 суб’єктивно пережита ситуація пошуку змісту; 

 стосунки між учасниками діалогу; 

 особливе ставлення до співрозмовника, децентрація; 

 незавершеність результату, яка стимулює розумову активність. 

Сюжетно-пізнавальний етап діалогу створює „простір” спілкування, 

актуалізує необхідні знання, мотивує діяльність учасників, дає можливість 

виразити себе в запропонованій або обраній ролі. Чуттєво-аналітичний етап 

пов’язаний зі спробою глибокого пізнання істини, світу людини як системи 

цінностей. У цьому розкривається потенціал діалогу, досвід осмислення 

цінностей, емоційна культура особистості. Індивідуально-рефлексивний етап в 

цілому орієнтований на інтеріоризацію цінностей, розвиток досвіду 

смислотворчості і рефлексії на основі глибокого пізнання самого себе. 

Як видно  із запропонованої характеристики етапів розвитку, діалог – це 

свого роду лабораторія, поле духовності; він неможливий без спільного пошуку 

істини. У цій „лабораторії” немає знань у готовому вигляді, є проблеми і варіанти 

пошуку: через систему запитань, актуалізацію знань, виявлення прогалин, 

розкриття творчих здібностей. 



 147 

Дискусія – це цілеспрямований, упорядкований обмін ідеями, думками всіх 

учасників обговорення проблеми заради пошуку смислу.  

До основних принципів, що регулюють навчання технологією дискусій, 

належать такі: 

1. Принцип партнерських стосунків. Викладач і студенти порівну 

ділять владу і відповідальність за процес навчання, а також вчаться один в 

одного. 

2. Принцип трансформації групи в спільноту. Група, в якій 

відбувається обговорення, з розрізнених особистостей поступово 

перетворюється у спільноту, що навчається, поділяючи загальні цінності й 

прагнучи до спільних цілей. 

3. Принцип співтовариства. Співпрацюючи зі студентами, 

викладач, за потреби допомагає їм опанувати матеріал курсу. 

4. Принцип подвійного управління. Використання технології 

дискусії потребує подвійної компетентності: здатності керувати і процесом, 

і змістом дискусійного обговорення одночасно.  

Однією з найважливіших ознак дискусії є самоорганізація учасників, тобто 

здатність присутніх доброзичливо вибудовувати взаємні відносини як основу для 

поглибленого і різнопланового обговорення проблем. 

При дискусійному навчанні замість ієрархії й нерівноправності у взаєминах 

викладача та студента мають виникнути партнерські стосунки – поділ влади, 

відповідальності й завдань. Сам процес обговорення спонукає студентів з одного 

боку, до глибокої і активної участі у власному навчанні, а з другого – робити 

власні відкриття, а не пасивно засвоювати усні чи письмові твердження викладача. 

Дуже важливою є потреба участі студентів у керуванні групою, адже вони 

не тільки здатні вчити самі себе і один одного. Студенти також цілком успішно 

можуть брати участь у керівництві групою, виконуючи завдання, що традиційно 
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вважаються завданнями викладача: визначення основної теми, складання плану 

обговорення й вибір його темпу. Пряма участь в управлінні власною групою 

підвищує самооцінку студентів, що конче потрібно для ефективного навчання, і 

дає їм можливість упорядкувати свої знання, передаючи їх іншим. Викладач може 

заохотити участь студентів в обговоренні, привселюдно визнаючи його 

важливість. 

На думку М.В.Кларіна, дискусія повинна мати такі ознаки: 

1) робота групи осіб, які виступають в ролях ведучих і учасників; 

2) спрямованість на досягнення цілей; 

3) відповідна організація місця і часу роботи; 

4) спілкування як взаємодія; 

5) включення виступів, вислуховування, використання 

невербальних виразних засобів. 

Головна мета дискусії – розвиток комунікативної і дискусійної культури в 

процесі пошуку істини. Серед завдань змістовного плану виділяється 

усвідомлення та осмислення проблем і протиріч; виявлення необхідної інформації; 

творча переробка знань; розвиток уміння аргументувати і обґрунтовувати свою 

точку зору; включення знань у новий контекст тощо. 

Завдання організаційного плану можна сформулювати в такий спосіб: 

використання як основи взаємодії правил і процедур спільного пошуку істини; 

реалізація „рольового віяла” у групі; розвиток умінь колективного пошуку; 

формування тимчасової і просторової єдності.   

У наш час використовуються різні форми дискусії: круглий стіл, засідання 

експертної групи, симпозіум, дебати та інші.  

Використання різноманітних дискусійних форм здатне:  

1) стимулювати ініціативу і продуктивний обмін ідеями; 

2) розвивати рефлексивне мислення; 
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3) спонукати до пошуку адекватної аргументації і різних способів 

вираження думки; 

4) підвищувати сприйнятливість і толерантність до нових ідей; 

5) вчити бачити явища об’ємно і багатопланово; 

6) пропонувати способи поглибленої роботи за змістом проблеми. 

2.3.2. Технологія розвитку критичного мислення. 

Видається цікавою технологія, яка має великий діалогічний потенціал і 

стимулює високу активність особистості, - технологія розвитку критичного 

мислення (Дж.Стіл, К.Меридіт, Ч.Темпл). Ядро цієї технології – три етапи, 

орієнтовані на психологію пізнавальної діяльності: виклик – осмислення – 

міркування (рефлексія). 

Критичне мислення припускає ввічливий скептицизм, сумніви в 

загальноприйнятих істинах. Важливо і те, що зазначена технологія стимулює 

самореалізацію, вироблення власної оригінальної технології навчання. 

Обов’язковими умовами для всіх учасників у процесі реалізації технології 

розвитку критичного мислення є: 

 доброзичливість; 

 доброзичлива критика; 

 дотримання регламенту; 

 прийняття і фіксація всіх ідей; 

 обов’язковість виступу. 

Мета технології: формування вміння критично мислити та екстраполювати 

ці вміння на подальші процеси життєдіяльності; формування власної точки зору, 

вміння впевнено вести дискусію та приймати виважені рішення, самостійно 

здобувати знання, вчитись відкрито спілкуватись, логічно мислити та 

аргументувати (тобто формування у студентів соціально-критичної грамотності). 
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Концептуальні основи технології розвитку критичного мислення виражені в 

таких твердженнях: 

1. Знання має міцність лише тоді, коли воно зрозуміле та використовується 

концептуально. 

2. Критичне мислення можна розвивати в спеціально організованому 

навчальному процесі, бо навчання – це активна, розсудлива діяльність. 

3. Розвиток критичного мислення потребує уваги та часу. 

4. Стратегічним напрямком розвитку у студентів критичного мислення є 

навчання їх задавати питання: 

 Що я думаю про це? 

 Яка нова інформація відповідає тому, що я вже знаю? 

 Що я можу робити іншим чином після ознайомлення з новою 

інформацією? 

 Як ця інформація впливає на мої погляди? 

 

2.3.3. Ігрова технологія. 

Великий аксіологічний потенціал містить в собі технологія гри. Й.Хейзинга 

під грою розуміє добровільну поведінку чи заняття у визначених межах часу й 

простору згідно з добровільно взятими на себе, але безумовно обов’язковими 

правилами, з метою, яка полягає у самому занятті. У ході гри людина намагається 

перевершити саму себе. Гра – це завжди непевність та ризик; вона є засадою 

творчості. Як це не парадоксально на перший погляд, гра – це вершина проектної 

педагогічної діяльності. Для неї характерні такі риси:  

1. Гра зворотна, в неї можна вступати безліч разів на тих же самих 

умовах, її можна повторювати для досягнення кращого результату. 

2. Гра безпечна, з неї можна вийти у будь-який момент тимчасово 

або назавжди. 
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3. У грі відбувається „обмеження” часу. 

4. Гра ситуативна. 

5. Гра має рольову структуру (ролі внутрішнього кола – рефлексія, 

самооцінка та ролі зовнішнього кола – соціальні вимоги). 

6. Гра має чіткі правила, які дозволяють учасникам виявити себе.  

7. Гра будується за законами драматичного твору, що надає їй 

природності та підвищує емоційний вплив. 

8. Характер результатів гри часто  має парадоксальний вплив. 

Ігрова діяльність має власну стійку структуру, що відрізняє її від будь якої 

іншої діяльності. До структурних складових гри належать: 

1. Дидактичне завдання. Воно визначається відповідно до вимог 

програми з урахуванням особливостей студентської групи. 

2. Ігровий задум. Важливий структурний компонент гри, який, зазвичай, 

виражений у її назві. Дидактичне завдання у грі свідомо маскується і постає перед 

студентами у вигляді цікавого ігрового задуму.  

3. Ігрові дії. Це засіб реалізації ігрового задуму і водночас здійснення 

поставленого педагогом завдання. Виконуючи із задоволенням ігрові дії і 

захоплюючись ними, студенти легко засвоюють закладений у грі навчальний 

зміст, дають їм можливість проявити свої здібності, застосувати знання, вміння й 

навички для досягнення цілей гри. 

4. Правила гри. Учні сприймають їх як умови, що підтримують ігровий 

задум; їх невиконання знищує гру, робить її нецікавою. Без заздалегідь 

визначених правил ігрові дії розгортаються стихійно, і дидактичні завдання 

можуть лишитися невиконаними. Тому правила гри задаються педагогом до її 

початку і мають навчальний та організуючий характер. Спочатку учням 

пояснюється ігрове завдання, а потім – спосіб його виконання. Правила 

навчальних ігор слід розробляти, враховуючи цілі гри та індивідуальні можливості 
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студентів. Це сприяє створенню умов для прояву самостійності, наполегливості, 

розумової активності, можливості появи у кожного учня почуття задоволення, 

успіху. Крім того, правила гри виробляють вміння керувати своєю поведінкою, 

виконувати вимоги колективу. 

5.  Підбиття підсумків гри. Це може бути підрахунок балів, визначення 

команди переможниці, нагородження студентів, які показали найкращі результати 

тощо. При цьому слід тактовно підтримати й інших учасників гри [40]. Фінал 

надає грі завершеності. Він виступає, перш за все, у формі розв’язання 

поставленої навчальної задачі і приносить учасникам моральне і розумове 

задоволення. Для викладачів результат гри завжди є показником рівня досягнень 

студентів у засвоєнні знань або в їх застосуванні.   

В.В. Петрушинський визначає такі функції гри: 

- навчальна: розвиток загальнонавчальних вмінь і навичок (пам’ять, увага, 

сприймання інформації різноманітної модальності); 

- розважальна: створення сприятливої атмосфери на заняттях; 

- комунікативна:  об’єднання студентів у колектив, встановлення емоційних 

контактів; 

- релаксаційна: зняття емоційної напруги, викликаної навантаженням 

нервової системи під час інтенсивного навчання; 

- розвивальна: гармонійний розвиток особистісних якостей для активізації 

резервних можливостей студентів; 

- виховна: психотренінг і психокорекція поведінки в ігрових моделях 

життєвих ситуацій [22]. 

2.3.4. Технологія конкретних педагогічних ситуацій. 

Технологія конкретних педагогічних ситуацій – це вивчення якоїсь ситуації, 

з якою зіткнувся реальний педагог чи група педагогів, що включає історію її 

розвитку. Її подано в розповідній формі, щоб викликати більший інтерес у 
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студентів, у ній є дані, конче потрібні для аналізу конкретної ситуації, вироблення 

альтернативних рішень і їх виконання з урахуванням складності та 

неоднозначності реальних умов.  

В основі технології конкретних ситуацій лежать базові принципи: 

1. Первинність ситуаційного аналізу. Аналіз конкретної ситуації 

змушує студента оперувати поняттям „як є”, а не „як може бути”. Він 

мусить упоратися з труднощами реального світу. Більше того, ця 

ситуаційність наполегливо нагадує студенту про те, що є велетенська прірва 

між спрощеними, загальними рекомендаціями і тим, що можна порадити 

зробити конкретному вчителю в конкретний час і з приводу конкретної 

проблеми. Мета цієї технології – в тому, щоб розвинути у студентів 

здатність розбиратися в специфіці ситуації, а не навчити давати загальні 

коментарі.  

2. Обов’язковий зв’язок аналізу і практики. Обговорення 

конкретних ситуацій – це відображення професійної реальності. Група 

розглядає варіанти дій на основі аналізу, якщо він можливий. Кінцевим 

підсумком обговорення є, щонайменше, розуміння того, що має бути 

зроблено і як це можна зробити. 

3. Необхідність участі студентів. Активна інтелектуальна і 

емоційна участь студентів – характерна риса технології. Обговорення 

конкретних ситуацій потребує від студентів участі в цьому процесі в різній 

формі, насамперед у вигляді обміну думками під час групового обговорення.  

Воно передбачає використання студентами професійних навичок, потрібних 

у реальному навчально-виховному процесі, - вмінні спостерігати, слухати, 

діагностувати, приймати рішення і корегувати освітній процес, аби 

домогтися бажаного результату. Також  у студентів формується потреба 

брати на себе відповідальність за власну освіту й за допомогу колегам. 
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4. Нетрадиційна роль викладача: 

а). Завдання викладача – не стільки в тому, щоб навчити студентів, 

скільки в стимулюванні навчення. Така зміна завдання впливає на багато видів 

діяльності викладача – від підготовки матеріалу й планування заняття до 

оцінки студентів. 

б). Викладач має за  власним бажанням відмовитися від головної ролі, від 

позиції інтелектуальної переваги над студентом. До того ж крім забезпечення 

групи інформацією і контролем за якістю аналізу, проведеного студентами, 

викладач має стимулювати процес спільного дослідження. Таким чином його 

основним обов’язком стає забезпечення високої якості цього дослідження. 

в). Педагог має бути одночасно і викладачем, і практиком. Адже якщо він 

намагається розвивати у студентів уміння спостерігати, слухати, спілкуватися й 

приймати рішення, то очікується, що він підтверджує свої слова практикою.  

2.3.5. Інтерактивні технології вивчення української мови.  

Нами встановлено, що найбільш ефективними є ігрові технології, діалогізація 

навчання, технології контекстного спостереження та кросс-культурного аналізу 

при коментуванні текстів, також ми використовували технології: контекстного 

спостереження, соціального тренінгу, комунікативно-ситуативного моделювання. 

Нами розроблена система дидактичних ігор на уроці української мови, що сприяє 

кращому засвоєнню знань, прищеплює інтерес і любов до мови [54], вчить 

самостійно мислити: аналізувати, узагальнювати, робити висновки. В межах 

імітаційно-ігрової діяльності, яка передбачала закріплення мовленнєвого 

матеріалу в моделюючих імітаційно-ігрових ситуаціях ми вчили мислити 

українською мовою, намагалися сформувати переконання, що всі учні це єдиний 

український народ, хоча і угорської національності. 

Технологія контекстного спостереження полягає в аналізі та виявленні 

особливостей поведінки представників української культури, особливостей 
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вербальних і невербальних відмінностей. Основою спостереження були мульти-, 

медіа-, відеонаочності. 

Технологія кросс-культурного аналізу і коментування дійснюється за 

допомогою аналізу і співставлення культурних відмінностей з точки зору норм 

поведінки носіїв української мови, їх світогляду, найбільш значущих якостей в 

умовах життєздійснення. 

Технологія соціально-психологічного тренінгу. У найбільш загальному 

значенні метою кожного тренінгу є розвиток і формування певних якостей 

особистості, які підвищують її здатності вирішувати різноманітні життєві питання 

та проблеми, в нашому випадку, проблеми самоідентифікації, самооцінки, 

самоусвідомлення (побудови Я-концепції). Серед варіантів тренінгових 

технологій були: тренінг рефлексивності, поведінковий тренінг та тренінг мовної 

сенситивності. 

У широкому розумінні під соціально-психологічним тренінгом зазвичай 

розуміють своєрідні форми навчання знанням і окремим вмінням у сфері 

спілкування, а також форми, що відповідають за їх корекцію. Коло завдань, які 

вирішуються засобами соціально-психологічного тренінгу, широке та 

різноманітне, відповідно різноманітні й форми тренінгу. Всю чисельність цих 

форм ми розділити на дві великі групи. Перша – форми, спрямовані на розвиток 

спеціальних умінь (наприклад, вміння вести дискусію, вирішувати міжособистісні 

конфлікти). Друга – форми, спрямовані на поглиблення досвіду аналізу ситуацій 

спілкування (мається на увазі підвищення адекватності аналізу себе, 

співрозмовника, групової ситуації в цілому).  

Всі методи соціально-психологічного тренінгу характеризувалися: по-перше, 

орієнтацією на широке використання учнями ефекту групової взаємодії. По-друге, 

ці методи реалізували принцип активності учнів через включення в навчання 

елементів власного досліду. Якщо традиційні методи орієнтовані в основному на 
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те щоби донести головні знання, то тут учасники навчання самі повинні були 

дійти до них.  

Вивчення державної мови відбувалося через читання та розповсюдження 

української літератури. На Закарпатті традиційно культивувалося шанобливе 

ставлення до науки, знань і книги. Ще в часи Австро-Угорської імперії тут 

відкривалися перші друкарні, друкували кирилицею. Вчені, вихідці із Закарпаття 

працювали в університетах багатьох столиць Європи ще у ХУШ столітті. В 

області працюють 123 бібліотеки з книжковим фондом 4,4 млн. примірників, у 

тому числі 435 тисяч на угорській мові. 

На превеликий жаль сьогодні інтерес у школярів до книг в цілому і до 

української літератури, зокрема, значно понизився. І катастрофічно упав у 

молодших школярів угорськомовних шкіл. Рівень читацьких інтересів учнів 

угорськомовних шкіл Закарпаття представлений на рис. 2.1.  

Рис. 2.1 Колова діаграма рівня читацьких інтересів молодших школярів 

угорськомовних шкіл Закарпаття (вказано кількість книг, прочитаних за один рік) 

Близько чверті молодших школярів із вибірки протягом минулого року не 

прочитали жодної книги. Більшість (42% ) за один рік прочитує від однієї до п'яти 
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книг. Більше 50 книг прочитують протягом року лише четверо осіб із п'ятисот, що 

становить 0,2%.  

Автором вивчалися читацькі уподобання майбутніх учителів. За результатами 

опитування виявлено, що найбільшою популярністю користуються любовні, 

історичні романи, дедективи, трохи менше фантастика. Відсоток тих, які мають 

різнопланові читацькі уподобання надзвичайно низький. 

Книги є своєрідними збірними даних про українську культуру і водночас 

слугують засобом поширення інформації серед школярів, вважаємо за потрібне 

повернутися до традицій, які були започатковані на Закарпатті у часи русифікації 

населення після 1945 року і дарувати кожному учневі хоча б раз на рік 

українськомовну книжку. Книги мають бути різноманітні, гарно оформлені і 

видруковані за європейськими стандартами. Подарункові книги для учнів 

початкових класів мають бути гарно ілюстровані, їх зміст наближений до 

регіональної тематики: оповідання про герої Українського народу, в тому 

закарпатців, дітей, які вчинили героїчні вчинки у трагічні часи нашого минулого , 

вчених, композиторів, художників, відомих людей сучасної доби.  

В процесі експериментального дослідження ми з успіхом використовували 

книги закарпатських письменників, розповсюджували їх. Увиразнюються вони 

тим, що при їх написанні місцева інтелігенція розвивала і вдосконалювала 

українську мову, вплітаючи її в різномовне етнічне середовище Закарпаття, що 

надзвичайно ефективно культивує почуття єдності. 

Розв'язанню поставленої проблеми сприяли й спільні дії сім”ї і школи. Школа 

тільки в тісному взаємозв'язку з сім'єю, шляхом цілеспрямованого і 

систематичного виховання дітей на культурно-історичних традиціях українського 

народу, які акумулюють у собі суспільно корисний, духовно-національний досвід 

може виховати справжніх громадян України. 

Ми розвивали ідею автора “Української родинної педагогіки” академіка 
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М.Стельмаховича [138], який пише: “Честь і хвала тим батькам, які змалку у 

душах своїх дітей сіють добірне зерно народолюбства, а в серцях безмежну любов 

до рідного народу України”, використовували його мудре застереження, що 

“людина без народності подібна до блудного вовка, для якого всякий ліс, де він 

їжу знаходить, є батьківщиною”. З метою підвищення ефективності національного 

виховання дітей у сім'ї батькам рекомендовано :  

– самим старанно вивчати і вдосконалювати українську мову; 

– сприяти якісному вивченню української мови дітьми, підвищуючи культуру 

сімейного спілкування; 

– формувати в дітей почуття любові до України, гордості за рідний край, 

історію українського народу, вшановувати національних героїв, виховувати дітей 

патріотами України; 

– упроваджувати в родинно-побутову культуру народні традиції, звичаї 

українців, відзначати дати народного та родинного календаря; 

– наполегливо оволодівати змістом, знаннями з педагогіки, формами та 

методами національного виховання дітей у сім'ї; 

– через фольклор створювати атмосферу національного духу в сім'ї, 

пам’ятаючи, що народна пісня і мова це духовне обличчя нації; 

– формувати зацікавленість дітей та інших членів своєї родини у відродженні 

національної культури українського народу та прагнення вкласти свої сили у 

створення незалежної і багатої Української держави. 

У своєму дослідженні ми врахували і те, що в умовах демократизації 

суспільства, ломки усталених уявлень стереотипів надзвичайно зросли соціальні 

потреби молоді в історичному знанні, у глибокому й об'єктивному осмисленні 

історії України. Виховання історією, історичною свідомістю сьогодні має не лише 

пізнавальне, а й політичне значення для молоді в її прагненні зрозуміти суспільну 

реальність, знайти власне місце в житті. Надзвичайно важливою є історична 
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пам’ять народу. Цю думку ми розвивали поширюючи історичні знання про 

Закарпаття, акцентуючи, що наша історія органічно переплетена з історією 

Австро-Угорщини, Чехословаччини. Вивчення історії свого народу відіграє 

вирішальну роль у процесі зростання національної свідомості. Адже молоді, у якої 

ми прагнемо виховати нове почуття спільності, необхідне усвідомлення того, що 

їх єднає й спільна доля. Цей спільний історичний досвід, крім того, має 

сприйматися як славетне минуле, що вселяє почуття гордості та спонукає до 

ототожнення зі своїм народом. Не менш важливим, ніж славетність минулого, є 

його давність. Тривала історія дає людям почуття безперервності, віру, що сучасна 

не дуже приваблива доля їхнього народу – це лише тимчасове явище. 

У різні часи, за різних політичних режимів, у складі різних держав, у яких 

перебувало Закарпаття, чимало робилося для того, щоб зденаціоналізувати, 

змадяризувати, зчехізувати, або ж зрусифікувати місцеве різномовне населення, 

розмежувати його, а то й протиставити одні національності іншим. Для прикладу 

закарпатським угорцям нав'язувалась великодержавна ідея вірності короні святого 

Стефана, угорській національній єдності. Іншими словами, йшлося про 

відторгнення Закарпаття від Чехословаччини і приєднання до Угорщини, у складі 

якої воно перебувало понад сім століть – до 1919 року. 

Вивчення минулого необхідне для того, щоб спростовувати сумніви 

численних скептиків, в тім числі і серед угорськомовного населення Закарпаття 

щодо існування української нації взагалі [95, с.68].  

В нашому дослідженні ми планували широке залучення юнаків і дівчат до 

вивчення й пропаганди історичних знань, зокрема, з героїчного минулого 

українського народу різних національностей, вбачаючи в цьому могутній засіб 

формування у них кращих рис того народу. Дуже важливу роль у цьому процесі 

відіграє участь молоді в історико-краєзнавчій роботі, яка здійснюється у 

найрізноманітніших напрямах і формах. По-перше, цей багатоплановий героїко-
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патріотичний пошук спрямований на дослідження історії рідного краю, передусім 

таких, що приховувалися владою, виявлення нових джерел і архівних документів, 

уточнення хронології історичних подій, відновлення реальної історії України і 

Закарпаття за усними свідченнями, особистими документами тощо. Великий 

виховний вплив на молодь має її участь у слідопитському русі, діяльності 

товариства “Меморіал”, пов'язаних з пошуком безпосередніх учасників тих або 

інших історичних подій, виявленням відомостей про них, їх рідних і близьких, 

встановлення пам'ятних знаків на місцях трагедій.  

По-друге, активна робота у відновленні архітектурних стилів і убранства 

будівель (до речі, що зроблено у Закарпатському угорському інституті 

ім..Ф.Ракоці П), створенні музеїв, масова участь у рухах за увічнення важливих 

історичних подій або подвигів окремих осіб, відкриття рахунків у зв'язку із 

проведенням важливих суспільно-політичних кампаній, надання допомоги 

інвалідам та ветеранам війни і праці, догляд за могилами. Ці і ряд інших форм 

безпосередньої практичної роботи школярів формує в них почуття причетності до 

подій тієї або іншої епохи, а також відповідальності за свою. 

Багатопланова робота по популяризації історичних знань, залучення молоді 

до активного дослідження й пропаганди минулого й нинішнього рідного краю 

сприяє подоланню схематичності, знеособлювання історії, дає змогу збагатити її 

іменами людей, життя і подвиги яких заслуговують народної пам'яті. Таким 

чином, участь юнаків і дівчат в історико-краєзнавчій роботі – важливе джерело 

збагачення історичних знань, могутній засіб формування переконань, життєвої 

позиції молодої людини. Любов до України, відповідальність за її долю, 

готовність служити своїй Вітчизні – почуття, які формуються на основі 

патріотичного ставлення передусім до “малої” Батьківщини, до землі, котра дала 

життя. Історична свідомість виступає як функціональна світоглядна 

характеристика культури будь-якої епохи. В ній формуючим елементом 
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виступають соціальна практика і історичний досвід, що складається на її основі. 

Тому історична свідомість концентрує зв'язок між трьома модусами часу: 

минулим, теперішнім і майбутнім. Не ототожнюючи історичну свідомість із 

соціальною пам'яттю, тобто лише з досвідом минулого, слід визначити, що знання 

історії як однієї із складових історичної свідомості є особливо значущим у часовій 

тріаді, оскільки визначає стратегію громадянської діяльності. З накопиченням 

досвіду історії, передусім у перехідні періоди його оновлення, відбувається й 

оновлення у системі пояснювальних схем, концептуальних структур. 

У педагогічному аспекті опора саме на зміст історичної дисципліни, 

аргументація на основі принципів науковості та історизму – важливіший шлях 

формування національної самосвідомості [44, с. 133]. 

Одним з важливих шляхів формування світоглядних позицій студентів є не 

лише оновлення й збагачення змісту навчально-виховного процесу, а й творче 

застосування таких форм і методів активізації пізнавальної діяльності учнів, як 

дискусії, бесіди за “круглим столом”, диспути, полеміка тощо. 

Узагальнення результатів експериментальної роботи дозволяє визначити 

систему умов ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ 

Закарпаття, яка має таку структуру: 

1) загальнокультурні умови:  

– орієнтація на загальнокультурні цінності як засіб інтеріоризації майбутнім 

вчителем багатства культурного досвіду людства; 

– збагачення змісту професійної підготовки; 

– залучення студентів до конкретних видів діяльності, що передбачають 

самостійний вибір змісту діяльності та стимулюють врахування специфічних 

історичних, морально-етичних норм етносу, соціально-культурний досвід регіону, 

особливості культури інших етнічних спільнот і, зокрема, українського етносу. 
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– педагогічна підтримка процесу національної самоідентифікації майбутнього 

вчителя шляхом закріплення пріоритетності українознавчого компонента у змісті 

професійної підготовки; 

– збільшення впливу національних культурних цінностей у процесі виховної 

роботи: 

а) через залучення до підготовки та проведення заходів із відповідною 

тематикою (із загальної історії України, історії культури тощо); 

б) шляхом інтенсифікації інформаційно-пояснювальної роботи національної 

спрямованості на побутовому рівні. 

2) психолого-педагогічні умови: 

– врахування регіональних, етнічних особливостей соціуму; 

– включення до навчальних програм регіонального компоненту; 

– забезпечення особистісно зоріентованого підходу до організації 

професійно-педагогічної підготовки у ВНЗ; 

– конструювання навчального процесу на основі гуманістичної суб’єкт-

суб’єктної взаємодії шляхом впровадження діалогової стратегії педагогічної 

комунікації; 

– застосування методів психолого-педагогічної діагностики з метою 

формування адекватної самооцінки і адекватного рівня домагань студентів, 

мотивації досягнень, рефлексивної активності; 

3) організаційно-методичні умови: 

– використання інноваційних технологій навчання в тому числі, таких як: 

технологія діалогового спілкування, розвитку критичного мислення, конкретних 

педагогічних ситуацій, інтерактивних технологій вивчення української мови: 

контексного спостереження (полягає в аналізі та виявленні особливостей 

поведінки представників української культури, особливостей вербальних і 

невербальних відмінностей), кросс-культурного аналізу і коментування текстів 
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(здійснюється за допомогою аналізу і співставлення культурних відмінностей з 

точки зору норм поведінки носіїв української мови, їх світогляду, найбільш 

значущих якостей в умовах життєздійснення) та технологій тренінгу; 

– створення умов для активізації самостійної роботи студентів у процесі 

осягнення надбань національної культури, яке здійснювалося: 

а) через різні форми науково-дослідницької роботи; 

б) через педагогічну практику. 

4) матеріально-технічні умови: 

– оснащення сучасними технічними засобами та комп’ютерною технікою 

закладів освіти; 

– розробка комплексу програмно-методичного забезпечення викладання 

навчальних дисциплін з комп’ютерним супроводом, створення електронних 

підручників та посібників. 

Таким чином, обгрунтовуючи дані умови, ми вважаємо, що вони охоплюють 

його основні сторони, аспекти, тобто: безпосередньо навчальну роботу, роботу 

виховну, а також самостійну роботу студентів. Щодо останньої, то у даному 

контексті (проведення дослідно-експериментальної роботи) ми маємо на увазі 

насамперед діяльність викладачів по організації цього важливого виду роботи у 

необхідному руслі. 

2.4. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи  

Аналіз результатів формувального експерименту проводився наскрізно 

(педагогічні зрізи здійснювалися щороку, фіксувалися зміни і усереднювалися, 

узагальнювалися в кінці дослідно-експериментальної роботи). За визначеними 

нами критеріями (представлені в параграфі 2.1.). визначався рівень готовності 

студентів до формування  національної свідомості молодших школярів.  
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При проведенні моніторингу відстежувався рівень розвитку когнітивного, 

мотиваційно-емоційного та операційно-креативного компонентів готовності до 

формування національної свідомості молодших школярів. При цьому були 

запропоновані наступні методики: 

Для діагностики сформованості когнітивного компоненту запропоновані 

наступні методики: 

–  на – вербальному матеріалі — розроблена нами методика «Придумування 

речень»;  

– для діагностики рівня розвитку інтелекту — тест Э. Ф. Замбацявичене [77]; 

Для діагностики сформованості мотиваційно-емоційного компоненту 

готовності запропоновані наступні методики: 

– для діагностики рівня розвитку творчої мотивації — показник вибору різних 

по складності творчих завдань в тестах «Придумування речень» і 

«Придумування завдань». 

Для діагностики сформованості операційно-креативного компоненту 

запропоновані наступні методики: 

– для діагностики розвитку евристичного рівня розвитку творчого мислення 

— методика, що рекомендується, О.Л. Яковлевою «Проведення рятувальних 

робіт» [244]; 

Розглянемо детальніше кожну методику і процедуру її проведення: 

1. Ескізи (тест Торренса). 

На сторінці тесту зображено дванадцять однакових фігур. Кожну фігуру 

пропонувалося перетворити на зображення різних знайомих предметів і підписати. 

Зображення фігур були узяті з короткого варіанту тесту Торренса [70]. Як 

показники рівня розвитку творчого мислення використовувався показник 

«семантична гнучкість», який визначав кількість неоднакових малюнків, 

виконаних реципієнтом, і показник «оригінальність», який підраховувався на 
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основі атласу найбільш зображень, що часто зустрічалися. Якщо зображення 

зустрічалося менш ніж в 3 % випадків, воно визнавалося оригінальним і 

оцінювалося одним балом. Решта всіх зображень не оцінювалася. Змінюючи 

фігуру, що повторюється, можна проводити цей тест необмежену кількість разів, 

не побоюючись навчання. Так, за один семестр роботи по моделі ми змогли 

провести 4 діагностичних зрізи. 

2. Придумування речень. 

Студентам пропонувалося скласти якомога більше різних речень з певним 

словом. При цьому ставилася умова, що речення повинні складатися тільки з 

чотирьох слів. Як опорні слова використовувалися слова, що мають декілька 

різних значень. Завдання мали три рівні складності: на другому рівні складності 

до умов першого рівня додавалася вимога, щоб опорне слово в кожній четвірці 

речень стояло на різних позиціях (першою, другою, третьою, четвертою). На 

третьому рівні складності до попередніх додавалася вимога про заборону 

використання тих слів, які вже були використані реципієнтом (окрім опорного 

слова). Вчиться давалося право самим вибирати рівень складності завдання. 

Аналіз результатів методики проводився на основі трьох показників: 

а) кількості вірно складених речень; 

б) кількості використовуваних значень опорного слова; 

в) рівня складності, який вибрав для себе кожен студент. 

Кількість придуманих речень свідчила про семантичну гнучкість на рівні 

вербального мислення, кількість використовуваних значень говорила про уміння 

перемикатися з одного аспекту розгляду об'єкту на іншій. Так, наприклад, студент 

міг придумати багато речень, але використовувати слово «ключ» тільки в значенні 

«предмету для відкриття дверей», а міг придумати менше число речень, але на додаток 

до вищеназваного значення придумати речення з використанням значення «гайковий 

ключ» « скрипковий ключ», «водне джерело». Рівень вибираної складності свідчив про 
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ступінь упевненості в своїх силах і рівні домагань. Відповідність рівня вибираній 

складності кількості вірно складених речень свідчить про адекватність рівня домагань і 

самооцінки студента. 

На нашу думку, більший вибір складних завдань побічно свідчить про 

зростання мотивації до творчості. 

3. Проведення рятувальних робіт. 

Методика була складена на основі ситуації, запропонованою О.Л.Яковлевою 

в програмі розвитку творчого потенціалу [244]. 

Реципієнтам пропонувалося розставити в потрібному порядку перелік робіт, 

які необхідно провести після вибуху житлового багатоквартирного будинку. Після 

проведеного ранжирування послідовність робіт, дана студентом, порівнювалася з 

нормативною послідовністю, розробленою фахівцями. Різниці між кожною 

нормативною і фактичною позиціями складалися і були показником ефективності 

евристичного мислення. 

4. Діагностика рівня розвитку логічних операцій. 

Для вивчення рівня розвитку логічних операцій використовувався тест, 

розроблений Э.Ф.Замбацявичене [77]. Він включає 4 субтести по 10 проб в 

кожному. Перший субтест дозволяє виявити обізнаність; другий – уміння 

класифікувати; третій – уміння узагальнювати; четвертий – підбирати аналогії. 

Тест проводився груповим способом. Бланки завдань до тесту дані в додатку 5.  

2.4.1.  Динаміка формування мотиваційно-емоційного компонента готовності до 

формування національної свідомості молодших школярів 

Для перевірки ефективності моделі ми зробили статистичне порівняння між 

показниками двох експериментальних методик, проведених з інтервалом в три 
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місяці: у лютому, в період початку формувального експерименту, і в травні, коли 

формувальний експеримент добігав кінця. Результати представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

 
Середні значення показників двох тестів, проведених з інтервалом в три 

місяці 
 

ТЕСТИ ТЕСТ ТОРРЕНСА ТЕСТ «СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ» 

ПОКАЗНИ
КИ 

ТЕСТІВ 

ГНУЧКІС
ТЬ 

ОРИГІНАЛЬНІ
СТЬ 

КІЛЬКІС
ТЬ 

РЕЧЕНЬ 

СКЛАДНІС
ТЬ 

ЗАВДАНН
Я 

КІЛЬКІС
ТЬ 

ЗНАЧЕН
Ь 

ЛЮТИЙ 
2000 Р. 

8,56** 2,55** 4,78 1,317** 1,03** 

ТРАВЕНЬ 
2000 Р. 10,47** 6,15** 4,78 1,857** 2,07** 

  
**а < 0,05 при попарному порівнянні аналогічних показників у одних і тих 

же реципієнтів, узятих з інтервалом три місяці. 

Порівняння середніх значень проводилося з використанням t-тесту 

(Стьюдента). При цьому виявилося, що показники тесту Торренса розрізняються 

на високому рівні значущості. Особливо виросли показники оригінальності 

(збільшення майже в 2 рази). 

Показники продуктивності не змінилися, проте істотно змінилася складність 

обраних завдань. Це говорить про те, що ті ж показники результативності були у 

студентів при рішенні складніших творчих завдань. Крім того, істотно змінився 

показник «кількість використовуваних значень». Якщо на початку експерименту 

студенти використовували слова, як правило, тільки в одному значенні, то в кінці 
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експерименту вони прагнули придумати речення, використовуючи різні значення 

слів.  

Звідси можна зробити висновок, що у студентів у цілому була сформована 

установка на творчість, на оригінальні та різноманітні відповіді. Особливо 

показовим є той факт, що якщо на початку навчання за нашою моделлю студенти 

тяжіли до вибору простіших завдань, то через три місяці кількість виборів 

складніших завдань значно зросла. Отже, з'явилася мотивація на досягнення, 

студентам стало цікаво випробовувати свої сили у складніших творчих завданнях.  

2.4.2. Динаміка формування операційно-креативного компонента готовності до 

формування національної свідомості молодших школярів  

Для перевірки гіпотези про вплив ліміту часу на процес творчості всі 

студенти були розділені на дві групи: одна виконувала всі творчі завдання з 

установкою на обмеження часу, інша — без такого обмеження. Студенти групи, 

що працювали без обмеження часу, знали, що їм завжди можуть дати додатковий 

час для вирішення завдань, і вони працювали в оптимальному для себе режимі. 

У групі, де ліміт часу був обмежений, бланки з відповідями збиралися 

відразу після закінчення відведеного на вирішення завдань часу, і студенти 

вимушені були працювати в режимі максимальної інтенсивності. Реальна різниця 

в часі вирішення завдань в цих двох групах в середньому складала близько п'яти 

хвилин.  

Ми порівняли результативність групи, яка працювала з обмеженням часу (83 

особи), і групи, яка працювала без обмеження часу (122 особи), на початку і після 

закінчення роботи за експериментальною програмою. Дані по тесту «Складання 

речень» представлені по складанню речень з опорним словом «ключ». Результати 

представлені в табл. 2, 3. 

Таблиця 2 
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Середні значення показників тесту Торренса в двох групах студентів: з 

обмеженням часу вирішення і без обмеження часу 

СТАДІЇ 
ЕКСПЕРИМЕН

ТУ 

БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ З ОБМЕЖЕННЯМ ЧАСУ 

ГНУЧКІС
ТЬ 

ОРИГІНАЛЬНІ
СТЬ 

ГНУЧКІС
ТЬ 

ОРИГІНАЛЬНІ
СТЬ 

ПОЧАТОК 10,102 3,86 7,91 2,53 

КІНЕЦЬ 10,88 5,67 10,18 6,32 

 

**а < 0,05  при попарному порівнянні аналогічних показників в двох групах (з 

обмеженням часу і без обмеження часу). 
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Середні значення показників тесту «Складання речень» в двох групах 

реципієнтів: з обмеженням часу рішення і без обмеження 

СТАДІЇ 

ЕКСПЕРИМЕ

НТУ 

БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ З ОБМЕЖЕННЯМ ЧАСУ 

КІЛЬКІС

ТЬ 

РЕЧЕН

Ь 

СКЛАДНІ

СТЬ 

КІЛЬКІС

ТЬ 

ЗНАЧЕ

НЬ 

КІЛЬКІС

ТЬ 

РЕЧЕН

Ь 

СКЛАДНІ

СТЬ 

КІЛЬКІС

ТЬ 

ЗНАЧЕ

НЬ 

ПОЧАТОК 5,134 1,87 1,03 3,778 1,16 1,02 

КІНЕЦЬ 4,87 1,87 1,66 4,69 1,85 2,29 

**а < 0,05 при попарному порівнянні аналогічних показників в двох групах 

(з обмеженням часу і без обмеження часу). 

На початку експерименту відмінності середніх значень в групі, що 

працювала з обмеженням часу, і в групі без обмеження часу істотні як для 

невербальних, так і для вербальних завдань. Творча ефективність значно вище в 

групі, що працювала без обмеження часу. При збільшенні досвіду вирішення 

творчих завдань відмінності згладжуються. З'являється навіть протилежна 

закономірність. Особливо це характерно для вербального тесту, в якому студенти 

в групі з обмеженням часу вирішення завдань не просто наздогнали групу, що діє 

без обмеження часу, за показниками гнучкості (кількість придуманих речень) і 

складності завдань, але і випередили її по показнику «кількість використовуваних 

значень». Ми пояснюємо цей факт тим, що до кінця формувального експерименту 

у студентів з'явилася упевненість в своїх силах і мотивація творчих проявів. 

З'ясувалося, що в групі, де час вирішення не обмежувався, студенти вільніше 

відносилися до експериментальних і лексичних обмежень. Так, Н.Коган і 
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М.Воллах [271] вважають, що при обмеженні часу, який надається реципієнтам, 

тести на творче мислення діагностують інтелект. Для того, щоб виключити 

кореляцію творчих тестів з інтелектом, вони пропонували зняти ліміт часу і 

наблизити тестування до звичайної життєвої ситуації, без мотивації досягнення, 

без змагання і без соціального схвалення студента з боку викладача. В цьому 

випадку творчі здібності виявлятимуться в «чистому» вигляді. Продовжуючи цю 

лінію досліджень, можна припустити, що творче мислення як процес включає як 

дивергентні компоненти, необхідні для генерації гіпотез, так і конвергентні, 

необхідні для пов'язання елементів семантичного простору. Різні ситуації роблять 

затребуваними то конвергентний, то дивергентний компоненти процесу мислення. 

Скорочення часу збільшує навантаження на конвергентні компоненти мислення, 

зокрема на підбір і аналіз значень слів. Прояв мисленнєвих вербальних здібностей, 

як відомо, залежить від величини словникового запасу й уміння відчувати 

характер відносин, які передаються у тексті (відчуття мови). Великою мірою ці 

уміння відповідають субтестам «Обізнаність» і «Аналогії» з інтелектуального 

тесту, розробленого Э.Ф.Замбацявічене. Перевірка значущості кореляційних 

зв'язків цих субтестів з параметром «кількість значень» з тесту «Складання 

речень» показала, що ці зв'язки дійсно значущі (r = 0,34; r = 0,33) в групі з 

обмеженням часу рішення завдань. У групі без обмеження часу вирішення 

аналогічні зв'язки виявилися незначущими (г = 0,12; г = 0,15). Ми це пов'язуємо з 

тим, що спосіб вирішення інтелектуальних завдань, як правило, залежить лише від 

когнітивних умінь і навичок та не пов'язаний з особистісним відношенням до 

результатів діяльності. Творчий спосіб вирішення, навпаки, опосередкує 

особистісними, мотиваційними механізмами і сприймається як засіб 

самоактуалізації.  

Таким чином, обмеження часу вирішення має стимулюючий характер для 

конвергентного мислення (інтелекту) в творчих вербальних завданнях. На наш 
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погляд, при цьому змінювався смисловий контекст завдань. Студенти стали 

сприймати завдання як перевірку знання різноманітних значень слів, що давалися. 

Тому вони прагнули продемонструвати знання різних значень, включаючи їх при 

цьому в необхідні лексичні конструкції. При такому розумінні завдання 

збільшення кількості речень, що складаються, втрачає сенс, якщо вони не несуть 

нових значень. Необхідно підкреслити, що при цьому важливою умовою 

зростання показників виявилося значення соціального схвалення творчості з боку 

вчителя, також важливим стимулюючим чинником виявилася і мотивація  на 

досягнення. 

У групі без обмеження часу вирішення, навпаки, студенти, які включилися у 

«вільну» творчість, забували про обмежувальні умови, усуваючи вплив 

конвергентного мислення. Це приводило до того, що велика кількість 

запропонованих варіантів рішень була не зафіксована. Це підтверджується 

підрахунком зв'язку між параметрами творчого тесту і тесту інтелекту. 

У табл. 4 і 5 показані коефіцієнти кореляції між результатами тесту 

Торренса і тесту «Складання речень» з інтелектуальним тестом в двох групах: з 

обмеженням часу вирішення завдань і групі без обмеження часу. Розрахунок рівня 

значущості коефіцієнтів кореляції проводився з використанням t-критерію. 

Розрахунок проводиться за формулою:  

 

Якщо tn_2 > t^, де t ^ визначається як граничне значення розподілу 

Стьюдента з (я — 2) мірами свободи (в умовах двосторонніх меж), то коефіцієнт 

кореляції відмінний від нуля з рівнем значущості а [12, с. 133]. 
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Таблиця 4 

 

Коефіцієнти кореляції між показниками тесту творчого мислення (тест 

Торренса) та інтелектуальним тестом у двох групах при першому тестуванні 

(початок експерименту) 

 

ТИП ТЕСТУ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ 
(N=122) 

З ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ 
(N=83) 

ПОКАЗНИКИ 
ТЕСТІВ 

ГНУЧКІС
ТЬ 

ОРИГІНАЛЬНІ
СТЬ 

ГНУЧКІС
ТЬ 

ОРИГІНАЛЬНІ
СТЬ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬ
НИЙ ТЕСТ 0,113 0,005 0,23 0,003 

 

Таблиця 5 

 

Коефіцієнти кореляції між показниками тесту творчого мислення 

(«Складання речень») та інтелектуальним тестом в двох групах при першому 

тестуванні (початок експерименту) 

 

 

Тип тесту 

Без обмеження часу ( п = 122) З обмеженням часу (п = 83) 

Кількість 

речень 

Кількість 

значень 

Кількість 

речень 

Кількість 

значень 

Інтелектуальний 

тест 
-0,018 ОД 18 0,27* ОД 01 

 

 

рівень значущості при а < 0,05 . 

 

 

Таблиця 6 
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Коефіцієнти кореляції між показниками тесту творчого мислення (тест 

Торренса) та інтелектуальним тестом у двох групах при останньому 

тестуванні (кінець експерименту) 

 

Тип тесту 

Без обмеження часу (п = 

122) 
З обмеженням часу (п = 83) 

Гнучкість Оригінальність Гнучкість Оригінальність 

Інтелектуальний 

тест 
0,09 -0,029 -0,13 0,027 

 

Таблиця 7 

Коефіцієнти кореляції між показниками тесту творчого мислення 

(«Складання речень») та інтелектуальним тестом в двох групах при 

останньому тестуванні (кінець експерименту) 

 

Тип тесту 

Без обмеження часу 

(п = 122) 

З обмеженням часу 

(п = 83) 

Кількість 

речень 

Кількість 

значень 

Кількість 

речень 

Кількість 

значень 

Інтелектуальний 

тест 
0,0013 0,165 0,334* 0,333* 

 

* рівень значущості при а < 0,05 . 

 

З табл. 4-6 видно, що тест Торренса значущо не пов'язаний з тестом 

інтелекту ні в одній з груп. У групі з обмеженням часу вирішення спостерігається 

слабкий зв'язок між гнучкістю (кількість запропонованих рішень) та інтелектом, 

але вона не доходить до 5 %-го рівня значущості. Відсутність зв'язку між 

творчими невербальними тестами та інтелектуальними можна пояснити різними 

психологічними механізмами, які лежать в основі цих тестів Зокрема, в основу 

процесу вирішення творчих невербальних тестів покладене оперування образами 

фантазії та уяви, тоді як в основі використовуваного нами інтелектуального тесту 

лежить процес оперування абстрактними символами, включеними в причинно-

наслідковий ситуативний контекст. 
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Тест «Складання речень» значущо корелює з інтелектуальним тестом тільки 

в групі з обмеженням часу виконання завдання. До кінця експерименту зв'язок 

результату творчого тесту «Складання речення» з інтелектуальним тестом ще 

більш посилився в групі з обмеженням часу вирішення. Причому, якщо на початку 

експерименту з  інтелектом був зв'язаний лише один параметр – загальна кількість 

речень, то в кінці його і параметр «кількість використовуваних значень» також 

виявився залежним від інтелектуального чинника. Таким чином, дійсно, 

обмеження часу стимулює конвергентне мислення, наближає творчі тести до 

тестів інтелекту, а чинник вільного часу нівелює інтелект, знижуючи його вплив 

на процеси творчості. 

2.4.3. Динаміка формування когнітивного компонента готовності до формування 

національної свідомості молодших школярів  

 

Для перевірки цієї гіпотези були підраховані коефіцієнти кореляції між 

творчими тестами та тестами інтелекту (логічного мислення) Э.Ф.Замбацявичене 

[77] по всій вибірці реципієнтів (п = 160), окрім перших курсів. Раніше були 

розглянуті зв'язки тесту Торренса і тесту «Складання речень» з інтелектом. Було 

виявлено, що параметр «гнучкість» тесту Торренса був слабо пов'язаний з 

інтелектом при першому тестуванні (у групі з обмеженням часу вирішення) і став 

абсолютно незалежним після закінчення експерименту. 

Підрахунок коефіцієнтів кореляції по всій вибірці показав позитивний 

значущий зв'язок параметра гнучкості з інтелектом при першому тестуванні (г = 

0,29) і слабкий негативний зв'язок (г =-0,2) після закінчення експерименту. Це 

означає, що студенти з високими показниками інтелектуального тесту стали 

пропонувати меншу кількість ідей, а студенти з низь 
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Між другим показником тесту Торренса — оригінальністю — і тестом 

інтелекту до кінця експерименту був зафіксований слабкий негативний зв'язок (г = 

– 0,16), що не доходить до 0,5 %-ного рівня значущості. Наявність цього зв'язку 

свідчить, що більшість інтелектуально розвинених студентів пропонували 

стандартні зображення, що не відхиляються далеко від традиційних асоціацій. 

Слабкість цього зв'язку можна пояснити тим, що все ж таки деякі інтелектуальні 

студенти бачили в створенні оригінальних малюнків цікавіше заняття, ніж просте 

збільшення кількості малюнків. Таким чином, для деяких інтелектуальних 

реципієнтів до кінця експерименту, можливо, відбулася смислова переорієнтація: 

якщо спочатку «оригінальність» була похідною від параметра «гнучкість» і не 

мала самостійної смислової цінності (кореляція з інтелектом була відсутня), то до 

кінця вона придбала самостійну цінність. Цим можна пояснити чимале зростання 

цього параметра (табл.1) до кінця формувального експерименту. 

Підрахунок кореляційних зв'язків решти тестів творчого мислення з тестом 

інтелекту показав їх наявність і високий рівень значущості. Так, найвищий 

коефіцієнт кореляції опинився біля тесту «Складання завдань», він склав r = 0,37 

(подібний рівень кореляції показали, наприклад, два субтести інтелектуального 

тесту «Обізнаність» і «Узагальнення»). Декілька нижче рівень зв'язку з інтелектом 

виявився у тесту «Складання речень» (r = 0,28); по параметру «к-ть придуманих 

речень» (r = 0,27) і по параметру «к-ть використовуваних значень» (r = 0,26). Всі 

вказані коефіцієнти значущі на рівні 0,05 % (перевірка значущості проводилася по 

t-критерию)., 

Тільки методика «Усунення наслідків вибуху» виявилася не пов'язаною з 

інтелектом. Значущий зв'язок зростання кількості помилок в цій методиці 

виявився тільки з одним субтестом інтелектуального тесту — з субтестом 

«Аналогії» (г = – 0,22) (зв'язок значущий на рівні 0,5 %). Чим краще студент 

справлявся із знаходженням аналогій, тим менше він допускав помилок при 
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ранжируванні послідовності рятувальних і відновлювальних робіт. Методика 

«Усунення наслідків вибуху» від решти методів творчого мислення відрізняється 

іншим характером встановлюваних закономірностей і великою кількістю 

чинників, що вимагають обліку. У зв'язку з цим ми її відносили до діагностики 

вищого рівня творчого мислення — евристичного. Цей тип мислення, на нашу 

думку, базується на інших психологічних механізмах, ніж ті, які лежать в основі 

виконання інтелектуального тесту, і решти методів творчого мислення. Якщо 

пропонований нашим реципієнтам тест інтелекту заснований на розумінні 

детермінованих причинно-наслідкових зв’язків, то в основі евристичного мислення 

лежить розуміння імовірнісного характеру закономірностей між елементами 

ситуації. 

Таким чином, зв'язок деяких методів творчого мислення з інтелектом 

підтверджує гіпотезу, що здійснення і творчого і логічного мислення може бути 

засновано на одних і тих же психологічних механізмах. Проте використання цих 

механізмів може здійснюватися в різних режимах, залежно від зовнішніх умов 

ситуації. Обмеження часу і посилення інших регламентуючих обставин ситуації 

наближає творче мислення до логічного, звужуючи зону пошуку і акцентуючи 

увагу на перевірці надійності і безпомилковості рішення. Ослаблення 

регламентації і вільний час вирішення, навпаки, дозволяє розширювати зону 

пошуку, включати в процес міркування далекі (від стандартних) асоціації, менше 

піклуватися про можливі помилки. 

Побічно зв'язки трьох використовуваних нами тестів творчого мислення з 

логічним мисленням також підтверджують нашу гіпотезу про рівневий характер 

здібності до творчого мислення. Негативна кореляція тесту Торренса з інтелектом 

і відсутність кореляції з інтелектом у тесту « Усунення наслідків вибуху» говорять 

про те, що ці методи засновані на інших психологічних механізмах, ніж ті, що 
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лежать в основі методів «Складання речень», «Складання завдань». Детальніше 

розглянемо доказ даної гіпотези в наступному розділі. 

 

2.4.4. Динаміка формування операційно-креативного компонента готовності до 

формування національної свідомості молодших школярів 

Побічно зв'язки трьох використовуваних нами тестів творчого мислення з 

логічним мисленням також підтверджують нашу гіпотезу про рівневий характер 

здібності до творчого мислення. Негативна кореляція тесту Торренса з інтелектом 

і відсутність кореляції з інтелектом у тесту « Усунення наслідків вибуху» говорять 

про те, що ці методи засновані на інших психологічних механізмах, ніж ті, що 

лежать в основі методів «Складання речень», «Складання завдань».  

Як основа рівневої будови здібності до інтелектуальної творчості 

розглядається вікова періодизація здібності до інтелектуальної творчості. Як 

підстава цієї періодизації використаний провідний спосіб переробки інформації. 

Раніше були виділені наступні рівні сформованості творчої здатності: 

– здатність вирішувати творчі завдання, використовуючи наочний спосіб 

репрезентації інформації; 

– здатність вирішувати творчі завдання з опорою на 

причинно-наслідкові закономірності; 

– здатність вирішувати творчі завдання з опорою на імовірнісні 

закономірності. 

Для перевірки цієї гіпотези ми порівняли результати, отримані у одних і тих 

же реципієнтів по різних діагностичних методиках: методу Торренса («Ескізи»), 

що заснований на роботі із зоровими образами і актуалізує наочний спосіб 

мислення; методу «Складання речень», який заснований на роботі з вербальним 

матеріалом і який орієнтований на виявлення причинно-наслідкових зв’язків; 
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методу «Проведення рятувальних робіт», який припускає розуміння і 

передбачення вірогідності різних наслідків в ситуації високої невизначеності та 

актуалізує, на нашу думку, вищий, евристичний рівень розвитку творчої здатності. 

Порівняння проводилося методом підрахунку коефіцієнтів кореляції за Пірсоном з 

подальшою перевіркою рівня значущості отриманого коефіцієнта за критерієм 

Стьюдента (t-тест). Отримані коефіцієнти кореляції представлені в табл. 8. 

Коефіцієнти кореляції, отримані між показниками тестів творчого мислення 

до кінця формувального експерименту ( n= 160 осіб) 

 

Номер тесту 1 2 3 4 5 6 

1 1      

2 -0,13 1     

3 0,28* 0,36** 1    

4 0,37** -0,13 0,08 1   

5 -0,28* -0,06 -0,22* 0,27* 1  

6 -0,31** -0,01 -0,16 0,04 0,57** 1 
 

N 
рівень значущості при а < 0,1 

** рівень значущості при а < 0,05. 

Цифри 1—6 в стовпці, відповідно позначають: 

1— Тест. «Складання речень» (параметр «кількість значень»). 

2 — Тест «Складання речень» (параметр «кількість речень»). 

3 — Тест «Складання завдань». 

4 — Тест Торренса (параметр «гнучкість»). 

5 — Тест Торренса (параметр «оригінальність»). 

6 — Тест «Усунення наслідків вибуху». 

По таблиці ми бачимо, що найбільш тісні позитивні зв'язки спостерігаються 

між показником продуктивності (кількість речень) тесту «Складання речень» і 

показником тесту «Складання завдань». Це є хорошим підтвердженням нашій 

гіпотезі про те, що завдання в цих тестах базуються на розумових механізмах 

одного рівня. Значущі негативні зв'язки спостерігаються між «Арифметичним 

тестом», тестом «Складання речень» і тестом Торренса. Це можна пояснити тим, 

що образне мислення, лежаче в основі виконання тесту Торренса, має властивість 
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швидко формованої перцептивної установки, яка перешкоджає прояву творчості 

на вищому мисленнєвому рівні. Щоб перевірити цю гіпотезу ми провели 

спеціальний експеримент, описаний нижче. 

Позитивний зв'язок тесту «Складання завдань» з параметром «гнучкість» 

тесту Торренса може мати наступне пояснення. Завдання — це не просто 

сукупність величин, сполучених між собою якимсь алгоритмом обчислення. 

Завдання — це також і якась життєва ситуація, що має сюжет і умови його 

реалізації. Тому крім абстрактно-логічного компоненту, необхідного при рішенні 

задачі (оскільки що вчиться необхідно абстрагуватися від ситуативних і сюжетних 

моментів), для складання завдання також необхідні і механізми уяви і уявлення. Ці 

механізми в максимальному ступені беруть участь і в створенні зображень тесту 

«Ескізи» Торренса. Тому між тестом «Ескізи» і тестом «Складання завдань» має 
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місце позитивний зв'язок. Позитивний значущий зв'язок тесту «Складання 

завдань» з «Арифметичним тестом», в основі якого лежать абстрактно-логічні 

механізми, також підтверджує подвійність психологічних механізмів, лежачих в 

основі виконання цього тесту. 

Тест «Усунення наслідків вибуху» опинився значущо пов'язаний тільки з 

параметром «оригінальність» тесту «Ескізи». Чим оригінальнішими були 

малюнки реципієнтів в тесті «Ескізи», тим менше помилок вони допускали в 

тесті «Усунення наслідків вибуху». Відсутність значущих кореляцій з іншими 

тестами і зв'язок з параметром «оригінальність» тесту «Ескізи» також 

підтверджують, що даний тест відображає здатність оперувати імовірнісними, 

евристичними закономірностями, на відміну від інших творчих тестів, 

заснованих на детермінованих закономірностях. Оригінальність, як відомо, — це 

здатність відходити від стереотипу, звичних асоціацій. Якщо оригінальність стає 

одним з параметрів діяльності, до якої прагнуть, то її досягнення залежить від 

здатності оцінити вірогідність частоти тієї, що зустрічається тієї або іншої ідеї і 

від здатності генерувати ідеї, грунтуючись на далеких, нестандартних асоціаціях. 

Таким чином, в основі свідомої оригінальності як розумової якості творчої особи 

лежить здатність імовірнісного прогнозування, яка є також і основою тесту 

«Усунення наслідків вибуху». Якщо в тесті «Ескізи» імовірнісне прогнозування 

ще не є головним чинником ефективного виконання тесту і багато в чому 

підпорядковано перцептивним механізмам виконання діяльності, то в тесті 

«Усунення наслідків вибуху» воно стає в основу, визначаючи успішність 

вирішення реципієнтами цього завдання. 

2.4.5.Підрахунок ефективності структурно-функціональної моделі шляхом 

зіставлення середніх значень по тестах на початку формувального 

експерименту і в кінці 

 

 Порівняння середніх значень тесту Торренса за параметром «гнучкість» за 

допомогою двовибіркового t-теста з різними дисперсіями (а = 0,05). 
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 Лютий   Травень 

Середні 8,56 10,47 

Дисперсії 9,038 5,284 
Спостереження 216 123 
t-статистика -6,579  

t-критичне 

одностороннє 

1,6498  

t-критичне 

двостороннє 

1,9677  

 

Таким чином, t-статистика по абсолютній величині більше t-критичного, 

отже, відмінності середніх значень є значущими. 

 Порівняння середніх значень тесту Торренса за параметром 

«оригінальність» за допомогою двовибіркового t-теста з різними дисперсіями (а 

= 0,05). 

 Лютий  Травень  

Середні 2,55 6,146 

Дисперсії 3,449 4,815 
Спостереження 216 123 

 t-статистика -15,32  

t-критичне 

одностороннє 

1,65  

 Лютий 2000 

р. 

Травень 2000 

р. t-критичне  

ооооодностороннє 

1,65  
t-критичне 

двостороннє 

1,97  

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, 

отже, відмінності середніх значень є значущими. 

 Порівняння середніх значень тесту «Придумування речень» за показником 

«продуктивність» (кількість придуманих речень) за допомогою двохвибіркового 

тесту. Місця з різними дисперсіями (а = 0,05) 

 Лютий 2000 

р. 

Травень 2000 

т. Середні 4,78 4,78 
Дисперсії 9,189 6,252 
Спостереження 139 168 

t-статистика -0,0066  

t-критичне 

одностороннє 

1,65  

t-критичне 

двостороннє 

1,97  
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Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною менше t-критичного, отже,  

відмінності середніх значень не є значущими. 

 Порівняння середніх значень складності вибраних завдань по тесту 

«Придумування речень» за допомогою двовибіркового t-тесту з різними 

дисперсіями (а = 0,05). 

 Лютий 2000 

р. 

Травень 2000 

р. Середні 1,317 1,857 

Дисперсії 0,437 0,63 
Спостереження 139 168 

 t-статистика -6,07  

 t-критичне 

одностороннє 

1,65  

 t-критичне 

двостороннє 

1,97  

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, отже, 

відмінності середніх значень є значущими. 

 Порівняння середніх значень тесту «Придумування речень» по параметру 

«кількість використовуваних значень» за допомогою двовибіркового  t-тесту з 

різними дисперсіями (а = 0,05).  

 Лютий 2000 

р. 

Травень 2000 

т. Середні 1,03 2,07 
Дисперсії 0,0997 1,28 
Спостереження 139 168 

t-статистика -10,69  

t-критичне 

одностороннє 

1,65  

t-критичне 

двостороннє 

1,97  

 

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, отже, 

відмінності середніх значень є значущими. 

Перевірка залежності прояву здатності до інтелектуальної творчості від 

умов проведення завдань (обмеження часу) 
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Порівняння середніх значень тесту Торренса за показником «гнучкість» 

групи з обмеженням часу і групи без обмеження часу на початку експерименту 

(перше тестування) (а = 0,05). 

 

 Без обмеження часу З обмеженням часу 

Середні значення 10,102 7,915 
Дисперсії 5,169 8,57 

Спостереження 118 94 
t-статистика 5,951  
t-критичне одностороннє 1,66  

t-критичне двостороннє 1,98  

 
 

 Порівняння середніх значень тесту Торренса по показнику 

«оригінальність» групи з обмеженням часу і групи без обмеження часу на 

початку експерименту (перше тестування) (а = 0,05). 

 Без обмеження часу З обмеженням часу 

Середні значення 3,864 2,531 

Дисперсії 0,607 0,464 

Спостереження 118 94 

t-статистика 1,969  

t-критичне одностороннє 1,66  

t-критичне двостороннє 1,978  

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною рівна t-критичному 

двосторонньому (а = 0,05), отже, відмінності середніх значень є значущими при а 

= 0,1. 

 Порівняння середніх значень тесту «Складання речень» за показником 

«гнучкість» групи з обмеженням часу і групи без обмеження часу на початку 

експерименту (перше тестування) (а = 0,05). 
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 Без обмеження З обмеженням 

Середні значення 5,134 3,776 

Дисперсії 8,216 9,094 

Спостереження 118 94 

t-статистика 2,541  

t-критичне одностороннє 1,66  

t-критичне двостороннє 1,98  

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, отже, 

відмінності середніх значень є значущими. 

Порівняння середніх значень тесту «Складання речень» за показником 

«вибір складності завдання» групи з обмеженням часу і групи без обмеження 

часу на початку експерименту (перше тестування) (а =0,05). 

 

 Без обмеження часу З обмеженням часу 

Середні значення 1,87 1,16 

Дисперсії 0,607 0,464 
Спостереження 118 94 

t -статистика 5,451  

t -критичне одностороннє 1,66  

t -критичне двостороннє 1,98  

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, отже, 

відмінності середніх значень є значущими.  

Порівняння середніх значень тесту Торренса за показником  «гнучкість» 

групи з обмеженням часу вирішення і групи без обмеження часу в кінці 

експерименту (повторне тестування) (а = 0,05). 

 Без обмеження часу З обмеженням часу 

Середні значення 10,88 10,18 

Дисперсії 3,107 6,38 
Спостереження 122 75 
t -статистика 1,986  

t -критичне одностороннє 1,66  
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t -критичне двостороннє 1,978  

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, отже, 

відмінності середніх значень є значущими. 

 Порівняння середніх значень тесту Торренса за показником 

«оригінальність» групи з обмеженням часу рішення і групи без обмеження 

часу в кінці експерименту (повторне тестування) (а = 0,1). 

 Без обмеження часу З обмеженням часу 

Середні значення 5,667 6,32 

Дисперсії 4,009 5,518 
Спостереження 122 75 

t -статистика -1,833  

t -критичне одностороннє 1,287  

t -критичне двостороннє 1,6556  

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, отже, 

відмінності середніх значень є значущими.  

 Порівняння середніх значень тесту «Складання речень» за 

показником «гнучкість» групи з обмеженням часу і групи без обмеження 

часу в кінці експерименту (останнє тестування) (а = 0,05). 

 Без обмеження часу З обмеженням часу 

Середні значення 4,87 4,69 

Дисперсії 5,139 10,129 
Спостереження 122 75 
t-статистика 0,0527  
t-критичне одностороннє 1,66  

t-критичне двостороннє 1,98  

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, отже, 

відмінності середніх значень є значущими. 

Порівняння середніх значень тесту «Складання речень» по показнику 

«кількість використовуваних значень» групи з обмеженням часу і групи без 

обмеження часу в кінці експерименту (останнє тестування) (а = 0,05). 
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 Без обмеження часу З обмеженням часу 

Середні значення 1,66 2,292 
Дисперсії 0,699 1,898 
Спостереження 122 75 

t-статистика -3,36  

t-критичне одностороннє 1,66  

t-критичне двостороннє 1,98  

 

 

Таким чином, t-статистика за абсолютною величиною більше t-критичного, отже, 

відмінності середніх значень є значущими. 

Процентне співвідношення студентів контрольних та експериментальних 

груп за рівнем сформованості готовності  до формування національної свідомості 

молодших школярів  в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття  на формувальному етапі 

представлено у табл. 1. 

Т а б л и ц я  2 . 9  

Рівні готовності студентів до формування  національної свідомості 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання 

контрольних та експериментальних груп (констатувальний експеримент) 

Рівні 

сформова-

ності 

1 етап констатувального 

експерименту 

2 етап констатувального 

експерименту 

Контрольні 

групи,% 

Експеримента

льні групи,% 

Контрольні 

групи,% 

Експеримента-

льні групи,% 

2 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

4  

курс 
2курс 4 курс 

Низький 76,2 75 61,9 52,7 69,5 66 44,8 39,6 

Середній 23,8 25 32,1 35,8 28 30,5 38,7 36,9 

Високий - - 6 11,5 2,5 3,5 16,5 23,5 

 

Результати, отримані в ході формувального експерименту довели його 

ефективність, про що свідчить суттєве підвищення рівнів етнічної 

самосвідомості і національної свідомості угорськомовних школярів 

експериментальних груп. В таблиці 2.9. представлені результати діагностики 
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етнічної самосвідомості учнів угорськомовних загальноосвітніх шкіл 

Закарпаття П і Ш ступеня.  

Т а б л и ц я  2 . 1 0  

Рівні готовності студентів до формування  національної свідомості 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання 

контрольних та експериментальних груп (формувальний експеримент) 

Рівні  

сформова

ності 

1 етап формувального 

експерименту 

2 етап формувального 

експерименту 

КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ% 

2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 

низький 21 20 19 16 19,5 18 15 9 

середній 59,7 59 59 59,1 59 59 47,8 47,5 

високий 19,3 21 22 29,9 21,5 23 37,2 43,5 

 

Для порівняння результатів в першій частині таблиці представлені 

результати діагностики контрольної групи (де запропонована система навчання і 

виховання не використовувалася), у другій – експериментальній групі, у якій 

проводив роботу пошукувач разом з колективом учителів. У таблиці 2.10. 

представлені результати діагностики етнічної самосвідомості і визначеними 

рівнями. Структура таблиці подібна до попередньої. 

Аналіз результатів, представлених в таблиці 2.3 також засвідчив динаміку 

росту національної свідомості учнів загальноосвітніх шкіл з угорською мовою 

навчання як в контрольних так і експериментальних групах. Та якісно і кількісно 

вона є різною для контрольних і експериментальних груп. В кінці першого етапу 

формувального експерименту в контрольних групах розподіл респондентів за 

рівнями виглядав наступним чином: низький рівень виявили 75% з числа 

вибірки, середній – 25, високий не виявив жоден студент. Результати в 

експериментальних групах виглядали: низький рівень – 52,7%, середній – 35,8%, 

високий – 11,5%. Порівняльний аналіз кінцевих результатів другого етапу 

підтверджує ефективність експериментальної роботи. В контрольних групах 
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низький рівень виявили 66 відсотків респондентів, середній – 30,5%, високий 

– 3,5%. В то ж час в експериментальних групах результати виглядають 

наступним чином: низький рівень – 39,6%, середній – 36,9%, високий – 23,5%.  

Отже, проведений нами констатувальний експеримент і, побудований на 

підставі отриманих результатів, соціальний портрет угорськомовної молоді 

засвідчив, що загальний стан сформованості етнічної самосвідомості 

досліджуваного контингенту можна вважати умовно задовільним. 19,3 відсотків 

респондентів виявили високий рівень етнічної свідомості, 21% – низький. 

Найбільшу частину вибірки – 59,7% складає молодь, який властивий середній 

рівень етнічної свідомості. 

Результати, проведеного нами формувального експерименту свідчать про 

ефективність системи вдосконалення процесу формування національної та 

етнічної свідомості угорськомовних школярів. 

Висновок про рівень володіння українською мовою і зростання активності 

угорськомовної молоді ми зробили, аналізуючи кількість учасників предметних 

олімпіад, конкурсів різного рівня, змагань та інших організаційних суспільних 

справ. Порівняно до 2000 року у 2006 році кількість учасників предметних 

олімпіад серед школярів зросло у 6,4 рази. Серед учасників змагань є призери 

міських і обласних олімпіад, переможці конкурсу “Знавців української мови”, 

який проводила Міжрегіональна академія управління персоналом серед 

представників національних меншин України. 

Число учасників професійної самодіяльності серед школярів зросло також 

2.9 разів. Виявлена динаміка росту кількості бажаючих добровільно брати участь 

у краєзнавчій роботі, а також у роботі по благоустрою, озелененню рідного міста, 

села. Зросла суспільна і політична активність угорськомовної молоді Закарпаття 

про що свідчить той факт, що сімнадцять відсотків випускників шкіл і 

старшокласників з експериментальної групи є членами Спілки Угорської 

культури Закарпаття, шість випускників стали наймолодшими депутатами 
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Берегівської міської ради, тринадцять – депутатами районних та сільських 

рад, один випускник очолив сільську раду. 

Про ефективність нашої роботи по формуванню національної свідомості 

свідчать і результати вивчення життєвих планів випускників. Більшість 

випускників бажають продовжити навчання з тим, щоб потім залишитися жити і 

працювати на Україні (76% на Закарпатті) і розбудовувати свій край.  

Порівняльний аналіз показав, що відбувся ріст етнічної і національної 

свідомості молодших школярів. Відносно констатувального дослідження 

кількість учнів, що мають високий рівень етнічної свідомості в 

експериментальних групах зросла на 21,5%, а кількість учнів, що зберегли 

низький рівень, відповідно, понизилася на 10%. Кількість учнів 

експериментальної групи, що мають високий рівень національної свідомості 

становить 23,5%, середній – 36,%, низький 39,6%. Порівнюючи з результатами 

констатувального дослідження, під час якого 75% виявили низький рівень і 

жоден не мав високого рівня, маємо переконуливу динаміку росту національної 

свідомості.  

Випереджальний ріст етнічної свідомості говорить про те, що формування 

високого рівня національної свідомості відбувається через розвиток етнічної 

свідомості. 

Особливості розвитку і прояву національної свідомості детерміновані не 

тільки етапами психологічного розвитку людини і стадіями розвитку 

психосоціальної/національної ідентичності, але також залежать від регіональної 

специфіки. Власне, таку взаємозалежність, взаємопов’язаність та посередництво 

має взяти на себе національне виховання, аби допомогти майбутнім громадянам 

України як частини Європейської спільноти, прийняти множинність культур у 

нашому суспільстві й у світі в цілому 
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Т а б л и ц я  1 .  

Готовність студентів до формування національної свідомості молодших 

школярів  в угорськомовних ЗНЗ Закарпаття на формувальному етапі(%) 

Компоненти  

готовності 
Когнітивний 

Мотиваційно-

емоційний 

Операційно-

креативний 

Групи 

Рівні  

 

ЕГ 

 

КГ 

 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 

 
32,84 26,94 42,93 26,6 31,2 16,9 

Середній 

 
46,06 30,32 45,02 42,46 48,66 42,44 

Низький 
21,1 42,74 12,05 30,94 20,14 40,66 

 

Про рівень володіння українською мовою і зростання активності 

угорськомовної молоді можна зробити висновки, аналізуючи кількість учасників 

предметних олімпіад, конкурсів різного рівня, змагань та інших організаційних 

суспільних справ (див. табл. 2.8).  

Т а б л и ц я  2 . 8  

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл з горською мовою навчання, що брали 

участь у змаганнях різного рівня 

№  Назва заходів 
Контрольна група 

Експериментальна 

група 

2000 р. 2006 р. 2000 р. 2006 р. 

1. Предметні олімпіади 76 416 212 1357 

 

 

В тому числі з укр.мови 11 232 11 795 

історії України -- 99 29 598 

2.  Районні, обласні конкурси  22 76 31 476 

3. Суспільно корисна праця 49 134 62 488 

4. Краєзнавча робота 76 171 92 433 
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№  Назва заходів 
Контрольна група 

Експериментальна 

група 

2000 р. 2006 р. 2000 р. 2006 р. 

5.  Спортивні змагання 

районного та обласного 

рівнів 
25 66 146 391 

Серед учасників змагань є призери міських і обласних олімпіад. 

Найбільшим здобутком слід вважати успіх однієї учениці на конкурсі “Знавців 

української мови”, який проводила Міжрегіональна академія управління 

персоналом серед представників національних меншин України. Вона зайняла 

особисте друге місце, інші виступили так, що команда зайняла третє призове 

місце.  

Число учасників професійної самодіяльності серед школярів зросло також 

2.9 разів. Але, нажаль, воно залишається меншим за 1990 рік. Теж можемо 

сказати про участь у спортивних змаганнях різного рівня. На превеликий жаль 

учні угорськомовних шкіл люблять спорт, але у змаганнях беруть участь тільки 

тоді, коли мають підстави очікувати перемогу. Вони не хочуть програвати. 

Гордість – національна риса характеру. За нашими дослідженнями, деколи 

підставою для відмови від участі у змаганнях є занижена самооцінка своїх 

можливостей.  

Виявлена нами і динаміка росту кількості бажаючих добровільно брати 

участь у краєзнавчій роботі, а також у роботі по благоустрою, озелененню 

рідного міста, 

села.  
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Рис. 2.3. Зростання активності угорськомовної молоді  

Закарпаття в процесі проведення формувального експерименту 

Зросла суспільна і політична активність угорськомовної молоді Закарпаття. 

Сімнадцять відсотків випускників шкіл і старшокласників з експериментальної 

групи є членами Спілки Угорської культури Закарпаття. Вони підтримують цю 

організацію, а також “КМКС” – партія угорців України, яка йшла на вибори 

разом із блоком “Наша Україна”. Шість наших випусників стали депутатами 

Берегівської міської ради, тринадцять – депутатами районних та сільських рад, 

один випускник очолив сільську раду у селі Чопі.  

На рисунку 2.17 представлені узагальнені результати росту активності 

молодших школярів угорськомовних шкіл Закарпаття з 2000 по 2008 роки 

(експериментальна група). 
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Висновки до другого розділу  

Вдосконалення процесу підготовки вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості та етнічної самосвідомості угорськомовних 

молодших школярів потребує запровадження цілісної, комплексної системи 

впливу на свідомість волю і почуття майбутніх учителів.  

Результати констатувального експерименту свідчать про незадовільний у 

цілому рівень готовності студентів до формування національної свідомості та 

етнічної самосвідомості угорськомовних молодших школярів, адже вимоги до 

вихователя майбутніх поколінь нашої держави мають бути значно вищими.  

Наскрізність запропонованої нами експериментальної моделі полягає у:  

– врахуванні при організації навчально-виховного процесу регіональних 

особливостей життя угорськомовної общини, ментальності, соціальної 

спрямованості, характерологічних рис; 

– використанні розвивальних методик у продовж навчання мови; 

– поетапному запровадженню інноваційних технологій вивчення мови із 

реалізацією діалогізації змісту навчання та формуванням навичок рефлексії, 

самооцінки, самоусвідомлення своїх навчальних можливостей і побудови плану 

самовдосконалення; 

– організації позакласної та позашкільної роботи, яка б передбачала 

формування національної свідомості угорськомовних школярів. 

Запропонована нами модель підготовки вчителя до формування 

національної свідомості угорськомосних молодших школярів містить строго 

обґрунтовані педагогічні засоби, форми, методи, передбачає їх етапність, 

спрямованість на вирішення конкретного завдання, запроваджується через 

реалізацію педагогічних чинників, таких як: вивчення державної мови, читання 
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та розповсюдження української літератури, вивчення історії України, 

Закарпаття в тому числі, народні звичаї, традиції.  

Виявлені та створені педагогічні умови згідно з генеральною ідєю 

формувального екперименту дозволили цілеспрямовано та ефективно впливати 

на цей процес підготовки майбутніх учителів до формування національної 

свідомості та етнічної самосвідомості угорськомовних молодших школярів. 

Результати, проведеного нами формувального експерименту свідчать про 

ефективність моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

формування національної свідомості та етнічної самосвідомості угорськомовних 

молодших школярів. Висновок про рівень володіння українською мовою і 

зростання активності угорськомовної молоді ми зробили, аналізуючи кількість 

учасників предметних олімпіад, конкурсів різного рівня, змагань та інших 

організаційних суспільних справ. Порівняно до 2000 року у 2008 році кількість 

учасників предметних олімпіад серед школярів зросло у 6,4 рази. Серед 

учасників змагань є призери міських і обласних олімпіад, переможці конкурсу 

“Знавців української мови”, який проводила Міжрегіональна академія управління 

персоналом серед представників національних меншин України. 

Число учасників професійної самодіяльності серед школярів зросло також 

2.9 разів. 

Виявлена динаміка росту кількості бажаючих добровільно брати участь у 

краєзнавчій роботі, а також у роботі по благоустрою, озелененню рідного міста, 

села. Зросла суспільна і політична активність угорськомовної молоді Закарпаття. 

Про ефективність експериментальної моделі підготовки вчителя до 

формування національної свідомості угорсько мовних молодших школярів 

свідчать і результати вивчення життєвих планів випускників. Більшість 

випускників бажають залишитися жити і працювати в Україні (76% на 

Закарпатті) і розбудовувати свій край.  

Порівняльний аналіз показав, що відбувся ріст етнічної і національної 
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свідомості молодих вчителів-угорців. Відносно констатувального 

дослідження кількість учнів, що мають високий рівень етнічної свідомості в 

експериментальних групах зросла на 21,5%, а кількість учнів, що зберегли 

низький рівень, відповідно, понизилася на 10%. Кількість учнів 

експериментальної групи, що мають високий рівень національної свідомості 

становить 23,5%, середній – 36,%, низький 39,6%. Порівнюючи з результатами 

констатувального дослідження, під час якого 75% виявили низький рівень і 

жоден не мав високого рівня, маємо переконуючу динаміку росту національної 

свідомості.  

Випереджальний ріст етнічної свідомості говорить про те, що формування 

високого рівня національної свідомості відбувається через розвиток етнічної 

свідомості.  

Основну увагу при визначенні форм і методів роботи по впровадженню 

експериментальної моделі підготовки варто звернути на насиченість ук-

раїнознавчим змістовним компонентом навчальних дисциплін, використання 

національно-культурних надбань та цінностей у виховній роботі, а також на 

створення умов для впливу цих цінностей на громадське життя і на побут 

майбутніх учителів. 

Найбільш впливовими засобами підвищення рівня готовності до 

формування національної свідомості молодших школярів, за даними нашого 

дослідження, є:  

- посилення українознавчого компоненту у змісті дисциплін навчального 

плану;  

- залучення майбутніх учителів до проведення заходів національної 

культурно-історичної тематики; 

- інтенсифікація інформаційно-пояснювальної роботи національної 

спрямованості на побутовому рівні; 

- залучення студентів до науково-дослідницької роботи . 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми 

підготовки вчителя початкової школи до формування національної свідомості 

молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах 

Закарпаття, яке полягає у розкритті педагогічних чинників та педагогічних умов 

цього процесу, визначенні критеріїв та рівнів сформованості готовності вчителя 

початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів, 

виявленні та розкритті шляхів підвищення його ефективності через 

вдосконалення процесу навчання та виховання за розробленою у досліджені 

моделлю.  

Встановлено, що процес цілеспрямованого формування національної 

свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ є системним педагогічним 

впливом на свідомість і підсвідомість суб’єктів виховання, оскільки поява 

зародків національної свідомості пов’язана з утвердженням спочатку на 

психологічному рівні, а згодом і з усвідомленням індивідом свого “Я” як 

невід’ємної складової української спільноти (“ми”). 

Процес підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування 

національної свідомості молодших школярів вимагає урахування певних 

функцій, які ми визначили як: соціокультурна, ціннісно-орієнтаційна, 

проективно-конструктивна, пізнавальна, комунікативно-організаційна, 

рефлексивна та оцінно-корекційна. 

Обґрунтовані специфічні принципи підготовки вчителя до формування 

національної свідомості учнів початкової школи, які розвивають 

загальнопедагогічні принципи, а саме: гуманізації, природовідповідності та 

культуровідповідності, органічного поєднання загальнолюдського, 

національного та етнолокального, гармонізації суспільного і родинного впливів, 
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мультикультурності, наскрізності та поетапності, комплексності, 

варіабельності змісту та педтехнологій. Розроблена в дослідженні структурно-

функціональна модель підготовки вчителя до формування національної 

свідомості молодших школярів в угорськомовних ЗНЗ розкрила взаємозв’язки 

мотиваційного, цільового, змістового, діяльнісно-процесуального, 

результативно-рефлексивного компонентів у цілісній структурі підготовки 

вчителя до формування національної свідомості молодших школярів 

угорськомовних ЗНЗ, дозволила обґрунтувати критерії та показники 

сформованості готовності до формування національної свідомості молодших 

школярів.  

Комплексність запропонованої експериментальної моделі підготовки 

вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших 

школярів забезпечує формування у студентів вміння мислити українською 

мовою, сприяє переосмисленню ментальності, вивченню культури українського 

народу, розвиває соціальну, мовну, економічну, полікультурну, інформаційну, 

освітню компетенції.  

У процесі формувального експерименту доведено, що для одержання 

позитивних результатів підготовки студентів до формування національної 

свідомості молодших школярів за розробленою моделлю необхідно: 

– в організації навчально-виховного процесу враховувати регіональні 

особливості життя угорськомовної общини, її ментальність, соціальну 

спрямованість, характерологічні риси; 

– використовувати розвивальні методики навчання мови; 

– поетапно запроваджувати інноваційні технології вивчення мови із 

реалізацією діалогізації змісту навчання та формуванням навичок рефлексії, 

самооцінки, самоусвідомлення своїх навчальних можливостей і побудови плану 

самовдосконалення; 

– ознайомлювати студентів з організацією позакласної та позашкільної 
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роботи, яка передбачає формування національної свідомості угорськомовних 

молодших школярів. 

У формувальному експерименті значно вищі результати підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування національної свідомості 

молодших школярів були досягнуті в експериментальних групах. Ми це 

пояснюємо комплексним впливом таких чинників: спрямованості підготовки на 

вирішення конкретних завдань навчання досліджуваної вікової групи школярів, 

вивчення державної мови, читання та обговорення української літератури, 

вивчення історії України, Закарпаття в тому числі, ознайомлення з українською 

культурою, народними звичаями, традиціями, врахування регіональних, етнічних 

особливостей соціуму; краєзнавчої роботи та організації історико-краєзнавчої 

роботи.  

Позитивними виявились результати залучення студентів до конкретних 

видів діяльності, що передбачають: 

– самостійний вибір змісту діяльності та стимулюють врахування 

специфічних історичних, морально-етичних норм етносу, соціально-культурний 

досвід регіону, особливості культури інших етнічних спільнот і, зокрема, 

українського етносу, а також до розв’язання ситуацій–дилем, які впливають на 

формування особистості учня, сприяють розвитку його почуттів і створення 

моделей поведінки; 

– застосування методів психолого-педагогічної діагностики з метою 

формування адекватної самооцінки і адекватного рівня домагань учнів, мотивації 

досягнень, рефлексивної активності; 

– системного комплексного впливу на свідомість, волю і почуття вихованців 

через позакласну та позашкільну роботу. 

Узагальнення результатів експериментальної роботи дозволяє визначити 

систему умов ефективності і підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

до формування національної свідомості молодших школярів в угорсько мовних 
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ЗНЗ Закарпаття, яка включає загальнокультурні, психолого-педагогічні, 

організаційно-методичні, та матеріально-технічні умови. 

Результати формувального експерименту довели, що обґрунтована у 

досліджені структурно-функціональна модель підготовки вчителя початкової 

школи забезпечує у статистично значущих межах підвищення рівня готовності 

студентів до формування національної свідомості молодших школярів в 

угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем підготовки вчителя до 

формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних 

загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття. Перспективними вбачаємо 

подальші дослідження взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів, вищих 

навчальних закладів та органів управління освіти у справі формування 

національної свідомості представників національно-етнічних груп. 
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