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ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ЯК ПРЕДСТАВНИКА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 

 

Особливе місце серед студентства посідаю група майбутніх учителів історії. Такий 

статус поѐсняютьсѐ важливістя проблем, ѐкі маять вирішувати майбутні вчителі у своїй 

щоденній праці. Організаціѐ навчально-виховного процесу в педагогічному університеті маю 

бути спрѐмована на вихованнѐ майбутніх учителів історії ѐк інтелігентів, представників 

національної еліти, відповідальних за втіленнѐ в життѐ національної ідеї. 

 

Особенное место среди студенчества занимает группа будущих учителей истории. Такий 

статус объѐснѐетсѐ важностья проблем, которые они должны решать в своей повседневной 

работе. Организациѐ учебно-воспитательного процесса в педагогическом университете 

должна быть направлена на воспитание будущих учителей истории как интеллигентов, 

представителей национальной элиты, ответственных за реализация в жизнь национальной 

идеи. 

 

Постановка проблеми. Поглибленнѐ духовної кризи нащого суспільства негативно впливаю 

на студентську молодь. Ситуаціѐ, що склаласѐ, потребую посиленнѐ виховної домінанти в діѐльності 

вищих навчальних закладів. Саме університет маю стати осередком відродженнѐ духовної 

культури. 

Аналіз актуальних досліджень. Серед досліджень сучасних науковців помітне місце 

посідаять  роботи, присвѐчені питаннѐм духовного та професійного становленнѐ, формуваннѐ 

ціннісних оріюнтацій студентської молоді. Викладачі вищих навчальних закладів небайдуже 

ставлѐтьсѐ до проблем студентства, тому намагаятьсѐ знайти оптимальні шлѐхи удосконаленнѐ 

навчально-виховного процесу у ВНЗ. Так, В.В. Вербець дослідив процеси духовно-творчої 

діѐльності молоді*1+.  
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Колективна працѐ науковців Сумського національного аграрного університету за загальноя 

редакціюя професора Л.В. Гнатяка «Формуваннѐ духовного світу студента» висвітляю процеси 

духовного розвитку студента, формуваннѐ його особистості. Автори акцентуять увагу на вихованні 

національної свідомості студентів, підкресляячи, що патріотизм маю бути активним, реальним, 

творчим*6, с.152+. Заслуговую на увагу висновок авторів про необхідність «піднѐти статус мови до 

рівнѐ мов, що обслуговуять найпередовішу науку, культуру, виробництво *6, с.151+. 

В. Кремень привернув увагу до необхідності активізації національного та патріотичного 

вихованнѐ підростаячого поколіннѐ, підкресливши, що патріотичне вихованнѐ молоді ю дійсно 

стратегічним за своїм значеннѐм завданнѐм, маю прикладний характер, бо веде до національного 

згуртуваннѐ, а значить, до більш ефективного відстояваннѐ національних інтересів у 

взаюмовідносинах з іншими державами, що ю надзвичайно актуальним *4, с.12+. 

Н.Г. Чибісова, вивчаячи навчальний заклад ѐк середовище формуваннѐ цінностей 

студентської молоді на прикладі ВНЗ м. Харків, підкреслила, що тільки «тривала, терплѐча робота з 

відбудови і розвитку культурних цінностей може стати кроком на шлѐху перетвореннѐ суспільства 

*8, с.97+. Авторка зазначила також, що створена ситуаціѐ в Україні висуваю  необхідність 

формуваннѐ морального ідеалу лядини, на ѐкий могли б рівнѐтисѐ молоді ляди і до ѐкого б 

прагнуло підростаяче поколіннѐ, тому запропонувала перелік основних ѐкостей ідеальної лядини 

сучасності*8, с.105-106]. 

Науковці Л.В. Долинська, Н.П. Максимчук *2+, а також В.В. Радул*5+ виокремили серед 

студентської молоді в окрему групу майбутніх учителів і підкреслили необхідність їх вихованнѐ ѐк 

головних провідників духовності, моральності, патріотизму. Автори визначили особливості 

духовного та морального становленнѐ ціюї групи студентства.Зміст та динаміку ціннісних 

оріюнтацій, їх зв'ѐзок із загальним рівнем самоактуалізації особистості майбутнього учителѐ та 

рівнем професійно-педагогічної спрѐмованості дослідили Л.В. Долинська та Н.П. Максимчук *2+. 

В.В. Радул узагальнив матеріали соціально-педагогічного дослідженнѐ, що проводилось з 

1989 по 1992 рр. в Кіровоградському державному педагогічному університеті, проаналізував вплив 

науково-дослідної і громадської діѐльності на формуваннѐ соціальної зрілості особистості студента 

педагогічного ВНЗ. Автор дійшов висновку, що соціальна зрілість ѐк стан цілісного розвитку 

особистості майбутнього учителѐ описуютьсѐ змістом культури і взаюмозв’ѐзками трьох 

системоутворяячих її елементів – соціального самовизначеннѐ, соціальної активності і соціальної 

відповідальності *5, с.123+. 

Мета статті. Особливе місце серед студентства посідаю група майбутніх учителів історії. Такий 

статус поѐсняютьсѐ важливістя проблем, ѐкі маять вирішувати майбутні вчителі у своїй щоденній 

праці. Організаціѐ навчально-виховного процесу в педагогічному університеті маю бути спрѐмована 

не тільки на подоланнѐ проѐвів кризових ѐвищ у молодіжному середовищі, але й вихованнѐ 

майбутніх учителів історії ѐк інтелігентів, представників національної еліти, відповідальних за 

втіленнѐ в життѐ національної ідеї. 

Виклад основного матеріалу. Кризові ѐвища суспільства наклали свій відбиток на соціотип 

студента. Використовуячи соціологічний метод реконструкції ідеальних типів Макса Вебера, 

визначимо характерні риси реального студента та порівнѐюмо його із ідеальним образом 

майбутнього учителѐ історії. За результатами дослідженнѐ науковців Сумського національного 

аграрного університету можна скласти узагальнений соціальний портрет сучасного студента. Він 
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буде виглѐдати так. Серед пріоритетів життювих цінностей у студентів на першому місці 

знаходитьсѐ сім’ѐ*6, с.57+. Мета майбутньої професійної діѐльності полѐгаю у набутті високого 

соціального рівнѐ та досѐгненні матеріального добробуту. На це спрѐмовані ініціативність, 

прагненнѐ власного розвитку та самореалізації. Отже, головними цінностѐми ю особисті пріоритети. 

Можливість бути корисним длѐ інших знаходитьсѐ на останній позиції в системі життювих цінностей 

студентства*6, с.58+. Активна життюва позиціѐ все рідше пов’ѐзуютьсѐ з участя в суспільно-

політичному житті, житті держави. Близько 94 % студентів ю егоїстами і конформістами*6,с.58+. Що 

стосуютьсѐ загальнолядських цінностей, то вони не сприймаятьсѐ більшістя студентів ѐк 

обов’ѐзкова умова соціалізації*6, с.60+. Стосовно наѐвності ідеалів у молоді, то можна зробити 

висновок про те, що ляди, ѐкі ю втіленнѐм високої моральності, все менше привертаять увагу 

молоді*6, с.66+. Серед студентів пануять норми і цінності масової культури, що не відрізнѐятьсѐ 

великоя вимогливістя. На першому плані знаходѐтьсѐ елементарні цінності, гедонізм, 

безпроблемність. Більшість студентів виѐвила нейтральне ставленнѐ до проѐвів негативних ѐвищ 

(алкоголь, наркоманіѐ, проѐви протиправної поведінки) у поведінці. Проаналізувавши 

вищезазначені факти, можна зробити висновок, що сучасна молодь перебуваю у групі ризику, у ѐкої 

можуть похитнутисѐ моральні оріюнтири. Визначимо фактори негативного впливу на молодь: 

ціннісний розкол соціального простору; масова культура, що характеризуютьсѐ невибагливістя; 

прагматизм суспільства; відсутність у державі чітких цілей суспільного розвитку; криза 

універсальних загальновизнаних соціальних цінностей; відсутність підстав длѐ ціннісного 

визначеннѐ теперішнього поколіннѐ; зниженнѐ раніше визнаних цінностей.  

Все рідше згадуятьсѐ на побутовому та науковому рівні такі понѐттѐ, ѐк інтелігенціѐ, 

інтелігентність. Рейтинг професій, представники ѐких «професійно зайнѐті розумовоя працея та 

маять відповідну длѐ такої праці освіту»*3, с.160+, стрімко опускаютьсѐ вниз. Така моральна ѐкість 

ѐк інтелігентність – освіченість, культурність, розумова розвинутість, підготовленість до розуміннѐ 

теоретичних питань – дуже рідко використовуютьсѐ длѐ характеристики молодого поколіннѐ. 

Сучасні науковці підкресляять винѐтково важливе значеннѐ інтелігенції ѐк «посередника між 

загальнолядськими знаннѐми і своїм суспільством і провідну роль творчої інтелігенції у розвитку і 

відродженні духовного життѐ суспільства» *7, c.439+. Саме на інтелігенції відбиваютьсѐ загальний 

рівень культурності нації *3, с. 160+. 

Відродити духовність суспільства та піднѐти його загальний культурний рівень покликана 

національна еліта. У науковому виданні «Історична наука: термінологічний і понѐтійний довідник» 

*3+ одне із значень терміну «еліта» визначаютьсѐ ѐк «сукупність лядей, ѐкі: вирізнѐятьсѐ в 

суспільному середовищі своїм авторитетом, моральністя, інтелектом, а тому визначаятьсѐ ѐк 

найкращі представники суспільства*3, с.124+. До славної когорти національної еліти маять 

відноситись і вчителі, бо за всіма вищезазначеними критеріѐми вони відповідаять такому 

високорму статусу. В умовах занепаду престижності професії учителѐ (результат його діѐльності 

відстрочений у часі) виникаю необхідність привернути увагу громадськості до тих важливих 

завдань, ѐкі вирішуять педагоги.  

Ситуаціѐ погіршуютьсѐ відсутністя в державі чітких цілей суспільного розвитку. Криза 

універсальних загальновизнаних соціальних цінностей може призвести до глибокої та системної 

соціальної деградації.  

Отже, кризові ѐвища, що існуять у студентському середовищі, негативно впливаять на 

процес професійного і духовного становленнѐ майбутніх учителів. За час навчаннѐ у педагогічному 
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ВНЗ негативні проѐви поведінки необхідно не тільки подолати, але піднѐти рівень духовності 

студентів на такий щабель, коли випускник історичного факультету стане взірцем професіоналізму 

та найкращих лядських ѐкостей, буде готовий активно здійснявати національне та патріотичне 

вихованнѐ, підвищувати культурний рівень учнів. 

За висловом В. Гумбольдта, вищі наукові заклади ю не лише верхівкоя освітньої системи, але 

й вершиноя моральної культури нації. Провідну роль у формуванні національної еліти маять 

педагогічні університети, серед ѐких почесне місце обіймаю Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. У педагогічному університеті студент проходить шлѐх 

від абітуріюнта, колишнього учнѐ загальноосвітньої школи, до фахівцѐ, професіонала, ѐкий маю бути 

конкурентноспроможним на сучасному ринку праці. За нетривалий час перебуваннѐ у 

педагогічному університеті відбуваютьсѐ стрімкий розвиток молодої лядини, ѐка під час навчаннѐ 

вповні розкриваю свої здібності. Протѐгом навчаннѐ в університеті у спілкуванні з викладачами та з 

учителѐми при проходженні практики у студента відбуваютьсѐ формуваннѐ професійних ідеалів та 

особистої моделі педагогічного стиля. 

Динаміка соціальних змін висуваю до професійної підготовки учителѐ будь-ѐкої спеціальності 

дуже суворі вимоги. Але особливі завданнѐ покладаятьсѐ на учителѐ історії. Кожного днѐ протѐгом 

уроків історії, суспільствознавства, правознавства та історії рідного края він маю вирішувати, без 

перебільшеннѐ, епохальні завданнѐ – вихованнѐ громадѐнських ѐкостей підростаячого поколіннѐ, 

від життювої позиції ѐкого залежатиме долѐ незалежної України. Учитель-історик наодинці 

залишаютьсѐ з класом і маю брати на себе відповідальність за відповіді на злободенні та проблемні 

запитаннѐ учнів. Держава і суспільство потребую від яних громадѐн наѐвності таких особистісних 

ѐкостей, ѐк патріотизм, толерантність, вміннѐ долати труднощі, відповідальність, ініціативність. На 

уроках реально вирішуютьсѐ комплекс виховних проблем і здійсняютьсѐ національне, патріотичне, 

моральне, трудове, естетичне, екологічне та інші види виховного впливу на учнѐ. Учитель історії 

суттюво впливаю на формуваннѐ світоглѐду учнів, бо формую історичні знаннѐ про традиції 

українського народу, його героїчну боротьбу за свободу, про подвиги, таланти, моральні ѐкості 

найкращих представників нації, а також виховую шанобливе ставленнѐ до герба, прапора, гімну 

України, підвищую загальну культуру учнів, спонукаю їх до пошуку історичної правди.  

Учитель історії – головний провідник політики міжнаціональної злагоди, він виховую 

соціальну та національну терпимість, переконуячи учнів в неприпустимості відмовлѐтисѐ від 

історичних осіб минулого з релігійної, національної або соціальної належності. Засобами 

історичного матеріалу формуятьсѐ високі моральні ѐкості та дух патріотизму, прищепляютьсѐ 

почуттѐ гордості за свій народ. Вивчаячи проблеми економічного розвитку на уроках історії 

України та всесвітньої історії, педагог показую роль особистого підприюмництва та ініціативи, 

приклади покращеннѐ матеріального становища завдѐки наполегливій, напруженій праці. 

Важливим напрѐмком діѐльності учителѐ історії ю національне вихованнѐ. Він знайомить 

учнів з вищими взірцѐми національного духу. Через спілкуваннѐ українськоя мовоя піднімаю її 

статус, допомагаю учнѐм набути національну визначеність, усвідомити своя національну 

належність. Актуальні та значущі длѐ сьогоденнѐ виховні питаннѐ може реально вирішити учитель 

історії – висококваліфікований спеціаліст, ѐкий відповідально ставитьсѐ до своюї роботи, самостійно 

і оптимально вирішую навчальні, розвивальні та виховні завданнѐ. Майбутній учитель історії 

повинен формуватисѐ ѐк взірець моральних цінностей, тому що вони віддзеркаляятьсѐ в учнѐх. 
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Отже, протѐгом навчаннѐ у педагогічному університеті майбутній учитель маю стати активним 

патріотом, тому перед навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі постаю 

завданнѐ підготувати не тільки спеціаліста з високим рівнем теоретичної, методичної та практичної 

підготовки, але й особистість з високоя самоактуалізаціюя та активноя життювоя позиціюя. 

Майбутній учитель повинен одержати у ВНЗ такий рівень підготовки, що дозволить йому швидко 

влитисѐ до педагогічного колективу та працявати на рівні досвічених колег. 

Навчально-виховний процес у педагогічному університеті побудований таким чином, що 

виховую вихователѐ та надаю майбутньому учителя можливість визначитисѐ у виборі професійних 

іціннісних оріюнтацій. Так, у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. 

Сковороди, перебуваячи у лавах українського козацтва, студенти залучаятьсѐ до активної 

громадської діѐльності на історичному факультеті та за його межами (відвіданнѐ загальноосвітніх 

шкіл з уроками історії козацтва та професійної оріюнтації, дитѐчих будинків). Студенти беруть 

активну участь у роботі самоврѐдуваннѐ, ѐке маю на факультеті значний авторитет.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. У навчально-виховній роботі педагогічного 

ВНЗ необхідно актуалізувати такі напрѐмки: формуваннѐ у студентів власної системи ціннісних 

оріюнтацій; розвиток навичок самоактуалізації, самовихованнѐ, самоудосконаленнѐ; вихованнѐ 

почуттѐ дисципліни; усвідомленнѐ необхідності безперервної освіти протѐгом всього життѐ; 

формуваннѐ загальнолядських цінностей та ідеалів у структурі ціннісних оріюнтацій. 
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