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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ 
 

Високі вимоги до особистості майбутнього вчителя об’єктивно 
відображають психологічну сутність його діяльності як інтегральної і 
соціально значущої у суспільстві. Сучасний вчитель повинен виступати 
свідомим суб’єктом освітнього процесу і активним діячем науково-технічного 
і соціального прогресу. Вирішального значення ці положення набувають в 
умовах переходу до демократичного суспільства.  

Тому основним пріоритетом політики вищої освіти України є визначена 
європейська інтеграція, підтвердженням чого є приєднання України до 
Болонського процесу. Європейський вибір розглядається як важливий 
реформостимулюючий фактор у всіх галузях народного господарства, в тому 
числі, і освіти. Мета реформування – створення національної системи освіти 
на нових законодавчих і методологічних засадах, досягнення принципово 
нового рівня якості освіти. Якщо виходити з інтересів і пріоритетів самої 
особистості майбутнього вчителя, то якісна освіта – це освіта, що відчутно 
присутня в людині і називається освіченістю; це освіта, що якої хочеться 
звертатися і надалі, після якої існує живе бажання продовжити навчатися, а не 
переступити через неї, як через тяжку повинність або закінчений формальний 
етап, необхідний для одержання професії. Ці ідеї лежать і в основі не лише 
наукової педагогіки, а й народної. 

Адже фахова підготовка сучасного педагога включає його грунтовну 
обізнаність у досягненні вітчизняної педагогіки, першу сторінку якої 
становить народна педагогіка. 

У професійній педагогічній освіті взаємозв’язок, взаємозумовленість 
процесів та рівня розвитку суспільства та особистості майбутнього вчителя 
вимагають глибокого осмислення шляхів і умов наближення сучасних 
освітньо-виховних систем до народних витоків, до високого професійного 
використання надбань народної педагогіки у повсякденній роботі школи. 

Народна педагогіка – це емпіричні уявлення та погляди народу на життя, 
виховання та навчання нових поколінь, а також апробовані народом засоби і 
шляхи розв’язання основних навчально-виховних завдань. Без знання 
народної педагогіки не можна усвідомити національної системи виховання, 
розвивати національну школу. 

Створені концепції національної школи відродження під керівництвом 
С.У.Гончаренка, П.Р. Ігнатенка, В.Р. Кузя, Ю.Д. Руденка, М.Г. Стельмаховича, 
О.В. Сухомлинського, Є.І. Сявавко і багатьох інших окреслюють шляхи 



розвитку та інколи формулюють нові вимоги до підготовки вчителя, якому 
необхідно не тільки знати історію, культуру українського народу, а й розуміти 
педагогічні основи народної мудрості, глибоко осмислити їх освітньо-
виховний потенціал. 

Обізнаність у традиційно народних поглядах на мету і засоби виховання 
та навчання сприятиме збагаченню педагогічного процесу, вдосконаленню 
його змісту, організаційних форм, методів і прийомів. 

Отже, майбутній вчитель ще в роки навчання в університеті буде 
поставлений в умови, наближені до його практичної діяльності за допомогою 
певної компетентності в тому чи іншому процесі в даному випадку 
етнопедагогічному. 

Адже саме актуальність компетентнісного підходу до етнопедагогічної 
обізнаності дітей і молоді зумовлена поступом українського суспільства до 
постіндустріального етапу цивілізації, що ініціює  загострення уваги до 
етнічної сутності людини, її вивільнення від наслідків антропогенної 
діяльності, соціальної одноманітності й пасивності. Опанування й  
відтворення скарбів етнопедагогіки у кожному наступному поколінні є чи 
ненайвищим виміром людяності, професійної та громадянської зрілості 
педагога. Інакше кажучи, етнопедагогічна компетентність є функціональним 
чинником довготривалого процесу реанімування, опанування, застосування та 
поширення етнопедагогічних знань у різних варіантах їх соціокультурної 
трансформації, оскільки звернення до витоків свого роду є визначальною 
тенденцією для сьогодення. 

Зрозуміло, що процеси, які відбуваються в кожному зі 121 етносу на 
соціокультурному тлі сучасної України, передбачають вирішення цілої низки 
настільки нестандартних питань, що загострює й проблеми формування 
етнопедагогічної компетентності.  

В педуніверситетах України до останніх років формування 
етнопедагогічної компетентності здійснювалося стихійно, спираючись лише 
на регіональні можливості та на власну ініціативу окремих освітньо-виховних 
систем та вчених, педагогів-практиків, народознавців. Так, проблему 
визначення сутності компетентнісного підходу до організації народознавчого 
освітнього простору вивчають С.У. Гончаренко, Н.В. Лисенко, О.Я. Савченко, 
І.І. Тараненко та інші; питання історичного розвитку етнопедагогічної 
компетентності аналізують у своїх статтях І.Ю.  Курляк, М.Г. Стельмахович, 
Б.Г. Ступарик, О.В. Сухомлинська та інші, зарубіжний досвід впровадження 
етнопедагогічно орієнтованої освіти – О.О. Будник, Т.К. Завгородня, О.О. 
Пометун, А.В. Василюк, А.А. Сбруєва та інші. Питання професійно-
педагогічної підготовки студентів у вищих навчальних закладах є  в працях 
О.О. Абдуліної, Ю.К. Бабанського, О.А. Дубасенюк, Л.В. Кондрашової, Н.К. 
Кузьміної, І.Я. Лернера, В.О. Сластьоніна, Н.Ф. Тализіної та ін.  

Різні аспекти проблеми підготовки  педагога до роботи в школі розкриті 
в працях вітчизняних вчених А.М. Алексюка, С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, 
М.П. Лещенко, О.Г. Мороза, Н.Г.Ничкало, О.Я. Савченко, С.О. Сисоєвої, М.Д. 
Ярмаченка, Т.С. Яценко. Питання професійної підготовки майбутніх фахівців 



є предметом вивчення у контексті теорії і практики особистісно орієнтованої 
освіти (Г.О. Бал, І.Д. Бех, С.І. Подмазін, В.В. Рибалка). Важливі теоретичні 
положення, які стосуються формування особистості, відкритої для нових 
інноваційних підходів, здатної до вибору власної професійної позиції, 
розробляються в працях відомих учених-психологів Л.І. Анциферової, Г.С. 
Костюка, О.О. Леонтьєва, Л.М. Мітіної, І.О.Синиці, Г.К. Ушакової, І.В. 
Фастовець та ін.     

Суттєвий внесок у вдосконалення  компетентності майбутнього вчителя 
внесли  здійснені на України дослідження: теоретичних основ і практики 
розвитку педагогічного покликання (Л.М. Ахмедзянова), теоретичних і 
практичних основ педагогіки вищої школи (С.С. Вітвицька), теоретичних і 
методичних основ виховної діяльності педагога (О.А. Дубасенюк), теорії і 
практики формування в студентів педвузів готовності до професійної 
діяльності (А.Ф.Линенко), професійного мислення (Нагорна Г.О.), 
індивідуалізації професійно-педагогічної підготовки вчителя (О.М. Пєхота), 
теоретико-методичних основ підготовки майбутніх педагогів до професійного 
спілкування (Л.О. Савенкова) та ін. 

В галузі  компетентнісного підходу в професійній діяльності плідно 
працюють П.О. Бех, Н.О. Бражник, Л.В. Биркун, О.І. Вишневський,                С.В. 
Гапонова, Т.І. Олійник, С.Ю. Ніколаєва,  В.М. Плахотник, В.Л. Скалкін, 
Н.К.Скляренко, Л.П. Смєлякова, Е.Г. Хоменко  та ін. Дослідження останніх 
років вказують на зростання уваги до проблем формування професійної 
компетентності майбутніх учителів (В.В. Баркасі), їх мовної міжкультурної 
підготовки (Н.Ф. Бориско) і культури педагогічного спілкування (С.О. 
Рябушко), психолого-педагогічної та дидактичної підготовки вчителів до 
здійснення навчально-виховного процесу (С.В. Будак, Н.А. Молодиченко, 
Ю.С.Стиркіна, О.М. Трубіцина). 

Разом з тим за наявності значної кількості загальних праць, присвячених 
історії розвитку української педагогіки, педагогічної думки, національної 
школи, системи освіти (В.І. Бондар, Я.І. Бурлака, В.О. Вихрущ, Л.П. Вовк, О.В. 
Глузман, Н.М. Гупан, М.Б. Євтух, С.Т. Золотухіна, Д.Ю. Коржов, 
М.В.Левківський, Н.А. Лескевич, В.І. Луговий, В.К. Майборода, 
Н.С.Матвійчук, О.І. Пометун, Л.В. Потапова, Б.М. Ступарик, 
О.В.Сухомлинська, М.Д. Ярмаченко), ще відчутно бракує досконалого й 
системного вивчення конкретних тем і проблем, які б висвітлювали актуальні 
педагогічні явища в історичному, соціокультурному, антропологічному 
контексті певного етносу. Серед невеликого числа тих досліджень, які 
стосуються етнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя, слід відзначити 
дослідження проблем професійної майстерності (Г.Ф. Гринченко, 
Л.І.Кондратенко), загальнопедагогічної підготовки (Н.М. Дем’яненко), 
практичної професійно-педагогічної підготовки (О.А. Лавріненко), 
професійно-педагогічної підготовки вчителів історії певного фаху (С.О. 
Нікітчина, О.М. Семиног), методичної освіти вчителя суспільних дисциплін 
(В.Є. Прокопчук), післядипломної освіти педагогічних кадрів (С.В. Крисюк), 
колективні праці співробітників Науково-методичного центру „Українська 



етнопедагогіка і народознавство” АПН України при Прикарпатському 
національному університеті ім. В. Стефаника та науково-методичної 
лабораторії „Освітньо-виховні системи Полісся” при ННІ філології та 
журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Проте формування етнопедагогічної компетентності майбутнього 
вчителя, здатного це реалізувати в практичній професійній діяльності ще 
недостатньо досліджені як у теоретичному, так і в методичному аспектах, що 
суттєво позначається на практичній діяльності вчителів і викладачів у 
освітньо-виховних системах професійної освіти. 

Створення цілісної системи етнопедагогічної підготовки майбутнього 
вчителя. Актуальність компетентнісного підходу до етнопедагогічної 
обізнаності дітей та молоді зумовлена й українознавчою освітньою політикою. 
Саме об’єктивні потреби гуманізації освіти, її олюднення, об’єктивізація, 
народність лягли в основу перегляду ставлення до української етнопедагогіки, 
до цінностей світової цивілізації тощо. 

Адже, етнопедагогічна компетентність особистості – це цілісний процес 
формування і розвитку в особистості народознавчих, етнографічних, 
психолого-педагогічних, методичних знань, відповідних умінь, здібностей, 
цінностей, досвіду ініціативної діяльності при моделюванні різних 
педагогічних ситуацій, а також у процесі повсякденного спілкування, пізнання 
навколишньої дійсності, самовдосконалення та ін. 

Звідси випливає, що є три основні аспекти етнопедагогічної професійної 
компетентності, а саме: змістовий проблемно-практичний і комунікативний. 
Кожен з них враховує принцип полікультурності як загальнодержавну 
особливість інтелектуального простору України. 

Очевидним є те, що у відриві від етнодидактичних підходів, без 
урахування органічної єдності етносу, його мови неможливо створити 
ефективну модель навчання. Для цього потрібно залучати широкий 
дидактичний матеріал, використовувати можливості всіх циклів навчальних 
предметів, методику позанавчальної діяльності з метою змістового 
наповнення шкільного компоненту освіти. Зміст  етнодидактики постійно 
змінюється. На відміну від наукової дидактики, де основним джерелом знань 
є книга, в етнодидактиці освітнє значення має все, що оточує дитину. Це 
забезпечує вільний вибір джерел знань, які змінюються відповідно до 
навчальної ситуації. Нерідко народ віддає перевагу таким могутнім освітнім 
джерелам, як навколишнє середовище, стосунки між людьми, спілкування 
тощо. 

Громадянський напрям етнопедагогічної компетентності характеризує 
рівень національної свідомості, патріотизм особистості, повагу до рідного та 
інших народів світу, любов до рідної землі. 

Етносоціальний напрям – це знання про народні традиції 
міжособистісних взаємин, етнічні уявлення про ідеальну модель особистості, 
якій притаманні типові риси етнічної спільності, ментальності народу, 
прилучення молоді до життєвих норм та цінностей старшого покоління, 
розвиток кращих рис народу в діяльності молодіжних об’єднань, визначення 



власного місця у суспільстві, здатність та готовність до конструктивно-
критичної взаємодії з існуючою соціальною реальністю. 

Етнокультурологічний напрям етнопедагогічної компетентності 
характеризує культурологічне світобачення особистості, вміння сприймати 
відображення реальності в народному мистецтві, готовність до 
самовдосконалення відповідно до опанування народними традиціями, до рис 
національного характеру. Сюди ж відносимо й збагачення особистості 
досягненнями національної і світової культур, забезпечення наступності в 
оволодінні існуючим рівнем художньо-естетичної культури народу, 
збереження своєрідності нації, загальнолюдських цінностей, використання 
народних традиційних засобів творчого розвитку особистості; сприяння 
самовизначенню особистості по відношенню до соціокультурних цінностей 
народу тощо. 

Етновалеологічний напрям – це оволодіння етнічним досвідом 
збереження та зміцнення свого здоров’я (фізичного, соматичного, психічного, 
духовного). При цьому застосовуємо народнопедагогічні засоби 
оздоровлення: рухливі ігри, забави, танці, а також ознайомлення з народним 
календарем, народною медициною, шанобливе ставлення до природи, знання 
народних символів, звичаїв, традицій, пов’язаних з тілесним вихованням та 
посильною природоохоронною діяльністю. 

Фамілістичний напрям ґрунтується на знаннях багатовікової історії 
розвитку родинного життя, це знання про практичний досвід українського 
народу в галузі організації шлюбу та створення міцної здорової сім’ї. 
Національні традиції, менталітет етносу через міжособові взаємини сім’ї та 
стереотипи поведінки дорослих передаються дітям. Саме в родині дитина 
успадковує генетично й соціально дійсні та вдавані цінності, що стають її 
життєвим надбанням. Сім’я уподібнюється соціальному мікрокосмосу: її 
структура представляє мікромодель суспільства, в ній сконцентрована палітра 
суспільних відносин (соціальних, економічних, культурних). Саме з 
утворенням сім’ї як осередка виховання особистості можна говорити про 
зародження народної педагогіки та психології, народної етики, 
взаємовідносин людей. Народ створив таку виховну систему, в якій 
відображаються такі провідні засоби виховання як поведінка й вчинки батьків, 
рідна мова, праця, фольклор, родинно-побутова культура, народні звичаї й 
традиції, мистецтво, ремесла й промисли, вірування, свята, обряди, символи, 
дитячі ігри та іграшки. 

Отже, етнопедагогічна компетентність – це, передусім, результативно-
діяльнісна характеристика народознавчої освіти. Вона є яскравим взірцем 
культивування в молодої людини українознавчого спрямування, забезпечення 
органічного взаємозв’язку із сучасними принципами демократизації та 
европеїзму. 

Крім того, дана модель суттєво залежить від організаційних форм її 
втілення. У вищому навчальному педагогічному закладі освіти формами 
організації навчального процесу є лекція, семінар, лабораторний практикум, 
індивідуальні та групові консультації, колоквіуми, ділові ігри, навчальні 



конференції тощо. Проте серед методів навчання обдарованих студентівмають 
переважати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до 
засвоєння знань, умінь на навичок. Контроль за їх навчанням повинен 
стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, структурування 
навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих 
елементів у їх навчанні. 

Крім того, етнопедагогічна компетентність майбутнього вчителя завжди 
залежить від конкретних ситуацій, тому важливо ще у період навчання у 
вищому педагогічному закладі освіти навчити студентів бачити ситуацію, 
аналізувати її, виділяти провідні ідеї, які лежать в основі пошуку її 
розв’язання, розробляти конструктивні схеми і варіанти практичних рішень. 
На такий підхід орієнтовані такі види діяльності як мікровикладання 
фрагментів уроку, моделювання фрагментів виховних заходів, розв’язування 
педагогічних задач, ділові ігри, аукціони народознавчих ідей, конкурси-
імпровізації на тему „Педагогіка народного календаря”, проведення семінарів, 
науково-практичних, методичних конференцій молодих науковців, присвячені 
етнопедагогічним проблемам. Таких лише в Житомирському державному 
університеті на базі науково-методичних лабораторій „Освітньо-виховні 
системи Полісся” було вже 8 як Всеукраїнського, так і регіонального рівня. 

Згідно з рекомендаціями науково-методичного центру середньої освіти 
Міністерства освіти і науки України та лабораторії дидактики Інституту 
педагогіки АПН України для лабораторій є актуальними проблеми розбудови 
національної системи освіти, зокрема її регіонального компоненту, що й 
передбачено директивними документами, насамперед Державною 
національною програмою „Освіта” (Україна ХХІ століття), Доктриною 
національної освіти та ін. Для вивчення цих проблем створено 15 червня 2005 
року на базі кафедри педагогіки та споріднених кафедр філологічного 
факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка 
науково-методичну лабораторію „Освітньо-виховна система Полісся” як 
структурний підрозділ університету та регіональна філія Інституту педагогіки 
АПН України (м. Київ), яка входить у наукову школу проф. Дубасенюк О.А. 
„Професійна підготовка майбутнього вчителя”. 

Мета науково-методичної лабораторії дослідити: організаційно-
педагогічні основи побудови поліської школи як регіонального українського 
національно-виховного закладу (етнодидактичний аспект); розробити 
концепцію поліської школи, програму народознавства Полісся, навчальні 
посібники та методичні рекомендації з етнопедагогіки, літературного 
краєзнавства, етнографії та ін.; налагодження наукової співпраці з середніми 
та вищими навчальними закладами України та інших країн, введення в 
науковий обіг науково-методичного матеріалу. 

Напрями наукової та організаційної діяльності 
1. Ініціювання та координація проведення наукових досліджень у галузі 

професійної педагогічної діяльності шляхом: 



- залучення до проведення досліджень викладачів, співробітників, 
студентів університету, вчителів середніх навчальних закладів Житомирської, 
Рівненської та Київської областей; 

- створення дослідницьких та проблемних груп; 
- виявлення перспективних науковців серед студентів, випускників 

університетів, працівників галузі освіти, залучення їх до проведення 
досліджень у рамках діяльності лабораторії; 

- співпраця з навчальними закладами Поліського регіону, громадськими 
організаціями та державними установами для досягнення поставленої мети. 

2. Допомога учасникам науково-дослідних груп у проведенні досліджень: 
- встановлення та координація співпраці з провідними навчальними 

закладами України та інших країн; 
- рекомендація кафедрам та затвердження тем бакалаврських, 

магістерських  дипломних робіт, тем дисертаційних досліджень у рамках 
діяльності лабораторії; 

- накопичення, опрацювання та розповсюдження інформації про 
конференції, семінари з проблем поліської педагогіки. 

3. Введення в науковий обіг нового наукового матеріалу: 
- участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, роботі 

семінарів та круглих столів; 
- популяризація ідей та наукових здобутків науково-методичної 

лабораторії „Освітньо-виховна система Полісся”; 
- рекомендація кращих досліджень до публікації у вітчизняних та 

зарубіжних наукових виданнях. 
4. Науково-методична лабораторія „Освітньо-виховні системи Полісся” 

сприяє поширенню міжнародної співпраці у галузі професійно-педагогічної 
діяльності, краєзнавства, етнографії, зокрема має тісні наукові зв’язки з 
університетом м. Оломоуць (Чехія). 

Лабораторія має чотири відділи: аналітико-інформаційний та 
історіографії; інноваційних технологій викладання педагогічних дисциплін 
етнопедагогіки в педуніверситетах; інноваційних технологій освітньо-
виховних систем України; народознавчої компетентності та етичної 
соціалізації особистості майбутнього вчителя в педагогічному університеті. 

Отже, формування етнопедагогічної компетентності майбутнього 
вчителя є важливим компонентом його фахової підготовки, одним із шляхів 
реалізації завдань вищої школи щодо підвищення його ефективності. 
 


