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Актуальність проблеми. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш
актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі,
основоположні, що відповідають вимогам і викликам сучасності. Сьогодні потрібні нові
підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості,
виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних
заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді –
формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.
На цьому зосереджуються зусилля всієї системи виховання, формування особи нового
типу суверенної держави.У сучасному житті приділяється багато уваги вихованню у
молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності,
моральності, толерантності, національної самосвідомості учнів за допомогою колективних
справ, участі у заходах, зорієнтованих на патріотичне виховання, відродження культури,
традицій, збереження мови, народу.
Тема дослідження:«Використання народних традицій у національному вихованні
учнів початкових класів».
Гіпотеза дослідження. Припущення того, що використання національнокультурних традицій у вихованні молодших школярів буде ефективним за умов
доступності, врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, зв'язку з життям;
комплексного підходу до виховання народними традиціями.
У процесі національного виховання учнів початкових класів потрібно комплексне
використання народних традицій, регіональних особливостей національних традицій,
використання як традиційних, так і нетрадиційних форм виховної роботи, залучення до
виховної роботи батьків.
Аналіз результатів дослідження. У виховній роботі акцент перенесено на
засвоєння учнями народних традицій, сутності українських обрядів, народних свят,
легенд, звичаїв. Однією з педагогічних умов використання народних традицій була
комплексність, що реалізувалась через тематику, зміст, мету і форми проведення заходів.
Діти поверхнево ознайомлені з українськими народними традиціями, деякі учні взагалі не
розуміють їхній зміст, не проявляють інтерес, тому що в сім’ях їм не надається належна
увага. Тому я практикую проведення виховних заходів у формі родинних свят, майстеркласів за участю батьків, тематичних виховних годин, бесід з національно-патріотичного
виховання, проводжу конкурси малюнків, написання листів воїнам АТО, організовую
добродійні акції. Колектив класу приймав участь у зборі продуктів харчування
«Святковий кошик» в зону АТО. Учні разом з батьками із задоволенням приймають
участь у виставці «Творча родина», в організації екскурсійних поїздок по історичних
куточках м. Запоріжжя.
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Мета дослідження. Вивчити зміст і форми роботи з національного виховання
молодших школярів.
Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети досліджувались питання:

розкриття сутності національного виховання;

виявлення специфіки національного виховання молодших школярів, його
змістових та методичних аспектів;

перевірка, використання народних традицій у вихованні молодших
школярів.
Основна ідея дослідження. Сьогодні багато на різних рівнях говориться про
відродження української культури, духовності, коріння яких сягає у глибину сивих
століть. Майбутнє українського народу нині за шкільними партами, наше суспільство
буде таким, які уявлення про світ вчителі виховають у учнів сьогодні.
В.О. Сухомлинський підкреслював, що вихователь є творцем людської душі,
плугатарем, сіячем. Якщо йому не вдалося посіяти справді людське насіння щастя, то в
душі може утвердитися інша святиня . Він називав народні традиції «живим, вічним
джерелом педагогічної мудрості», «зосередженням духовного життя народу».
Свою самоосвіту з цього питання я почала у 2006 році, коли стала членом обласної
творчої групи «Хортиця» (пізніше група «Чумацький шлях») вчителів-апробаторів
хрестоматії-посібника «Лицарі волі» (козацьке краєзнавство в Україні; автор-упорядник
Л.А. Гавриленко, методист кафедри етнопедагогіки та мовної освіти ЗОІППО) з проблеми
«Традиції козацької педагогіки у сучасній школі». На засіданнях творчої групи
опрацьовувався зміст книги Ю. Вілінова «На шляхах від порогів до синіх морів»,
проводились бліц-інтерв’ю «Пилип Орлик та
його Конституція», «Роль історичної пам’яті
(свідомості
у
сьогоденні),
щорічно
проводились
уроки-реквієми до річниці
перепоховання Т.Г. Шевченка («Шевченкова
груша»), виховні години «Біля славетного
Запорізького дуба»(до 237-річчя від дня
знищення наказом Катерини II Запорізької
Січі), «Пам’ятні знаки жертвам голодоморів в
Україні», «Жертвам політичних репресій в
Україні»,

перегляд і обговорення матеріалів
відеотеки «Видатні історичні постаті
України». У 2008 році брала участь в
обласному педагогічному вічі «Василь
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Сухомлинський у діалозі із запорізькими педагогами», у 2012 році – у виховній години
«Біля славетного Запорізького дуба» (до 237-річчя від дня знищення наказом Катерини II
Запорізької Січі), у 2014 році – у проведенні уроку-хроніки з історії України «Трагедія
Івана Мазепи – трагедія українського народу».
Неодноразово для свого саморозвитку відвідувала концерти Заслуженого жіночого
народного хору «Калина» КЗ «Титан», якому в листопаді цього року виповнилося 60
років.
Одним з найважливіших напрямків своєї роботи вважаю створення максимально
комфортних умов для творчого розвитку творчої особистості, її індивідуальних
здібностей.Тому й розпочала роботу з постановки виховної мети:
- формування класного колективу, згуртованого, творчого;
- створення умов для розкриття особи кожного учня;
- формування етично-ціннісних поглядів учнів;
- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця
(створення ситуацій успіху; залучення батьків до участі у житті класу і
школи, тісна співпраця з вчителем).
Мета моєї роботи полягає у формуванні особистості з глибоким відчуттям своїх
коренів, роду, родини, народу; у розвитку кращих ментальних рис дитини, у пробудженні
інтересу та прищепленні глибокої любові до рідної мови, літератури, історії, поваги до
символів, традицій та звичаїв українців. Мету своєї роботи вбачаю в тому, щоб виховати
високоморальну,
соціально
активну
особистість з глибоким відчуттям своїх
коренів, роду, родини, народу; у розвитку
кращих ментальних рис дитини, у
пробудженні інтересу та прищепленні
глибокої любові до рідної мови,
літератури, історії, поваги до символів,
традицій та звичаїв українців. Виховну
роботу спрямовую на формування у дітей
особистісних рис громадян України,
розвиненої
духовності,
моральної,
художньо-естетичної культури.
У
Концепції
національнопатріотичного виховання дітей та молоді
наголошено, що у навчально-виховний
процес мають впроваджуватися форми і
методи виховної роботи, що лежать в
основі козацької педагогіки. В своїй роботі
проводжу різні заняття, використовуючи
різноманітні
форми
нетрадиційних
виховних
заходів,
які
забезпечать
поступове,
поетапне,
послідовне
формування стійкої позитивної мотивації
учнів
до
вивчення
національнокультурних традицій українського народу.

4
З цією метою проводила виховні години, хвилини поезії, родинні свята, добродійні
справи, ігри-мандрівки, групові справи («Душа мого народу – рушники», «В крихітках
хліба – зерна життя», «Дорога нам усім Україна», «Т.Г. Шевченко – співець народної
душі», «Я і моя родина», «моя маленька батьківщина», «Славетні українці», «Немає
кращої країни…»).
Я завжди ставлю перед собою завдання пошуку нових шляхів до формування
творчої особистості і в своїй роботі з класним колективом використовую інноваційні
методи, постійно шукаю нові підходи у
вихованні, які відповідали б потребам
розвитку,
формуванню
соціальноактивної
і
національно-свідомої
особистості, здатної до саморозвитку і

самовдосконалення.
Національне виховання - це
передусім виховання дітей на
культурно-історичному досвіді
рідного народу, в основі якого –
його традиції, звичаї, обряди,
ритуали, свята. У роботі з
дітьми молодшого шкільного
віку я звертаю увагу на їхні
вікові особливості. Ці діти не
мають сталих інтересів, власну
ініціативу проявляють слабо,
їхня увага нестійка. Вони
потребують постійної допомоги
та порад учителя в організації
свого дозвілля.
В процесі вирішення
завдань
національного
виховання молодших школярів
підвищується значення спільної
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діяльності школи та сім’ї.Ці зв’язки необхідно зміцнювати, бо ні школа, ні сім’я окремо не
зможуть забезпечити цілісність національного виховання школярів.
Таким чином, важливою умовою формування патріотичних почуттів є
забезпечення засвоєння дітьми знань з історії українського народу, народних та родинних
традицій, обрядів, звичаїв, народного мистецтва, рідної мови, ознайомлення з кращими
зразками сучасної культури, науки, мистецтва.
Як же зробити, щоб учні з повагою ставились до історичного минулого
українського народу, до його мови, традицій, звичаїв та обрядів, до героїчних подвигів
українців, берегли пам’ять про них? З цією метою залучаю учнівта їх батьків до
проведення класних та загальношкільних заходів.
Провідна роль у формуванні особистості належить сім’ї, яка відповідає за
соціальне відтворення населення, за його національний, моральний, духовний розвиток, за
створення певного способу життя. Виховна місія сім’ї є особливою, тому що саме в ній
формується характер дитини, її ставлення до навколишнього світу, до людей, до життя, до
української мови,до звичаїв і традицій, до Батьківщини. Тільки в сім’ї, за умови
усвідомлення всього свого родоводу можливе національно-патріотичне виховання, саме в
ній дитина проходить шлях від роду до народу і до нації. Сучасна українська родина має
бути справжнім осередком формування основ патріотичного виховання у дітей та молоді.
Реалізація народознавчого принципу виступає важливою ланкою системи моєї
роботи щодо всебічного розвитку школярів. В школі закладається основа національної
свідомості учнів, любов до рідної землі, своєї «малої батьківщини», виховується
патріотична гордість за минуле і сучасне України, любов до рідної мови, формується
духовно розвинена, творча, працелюбна особистість.
Тому і надалі буду впроваджувати ідею патріотизму, виховуючи школярів
справжніми
патріотами
України.

За підростаючим поколінням – майбутнє.
Висновки. Основними критеріями вихованості засобами народних традицій є
любов до Батьківщини, розуміння значення української мови для становлення незалежної
самостійної держави України, усвідомлення знань про національну українську культуру.
Важливим фактором при використанні українських народних традицій у
національному вихованні учнів початкових класів були такі методи, форми і прийоми
роботи: бесіди, розповіді, конкурси, родинні свята, тематичні виховні години, хвилини
поезії, екскурсії по м. Запоріжжя.
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У початкових класах закладається основа національної свідомості учнів, любов до
рідної землі, своєї «малої батьківщини», виховується патріотична гордість за минуле і
сучасне України, любов до рідної мови, формується духовно розвинена, творча,
працелюбна особистість.
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