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Шевцова Г. Г. 

Проблема самореалізації вчителя початкових класів у контексті 

розв’язання завдань морального виховання 

Криза у суспільному житті українського народу викрила цілу низку 

проблем у різних сферах життєдіяльності, не залишивши осторонь і освітню 

галузь. Представники авторитетних міжнародних організацій, зокрема 

ЮНЕСКО, ОЕСР, наголошують на невідповідності рівня сучасної системи 

освіти України запитам, потребам та інтересам конкретної особи. Консерватизм 

освіти, що стійко вкоренився, не поспішає за динамічними змінами у 

суспільному житті. Розв’язання такої масштабної проблеми потребує 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників в окресленому напрямі, 

оскільки, як показала світова практика, якість освіти перш за все залежить від 

професійної підготовленості вчителів. 

Сьогодні Україні потрібен педагог нової формації: здатний до співпраці, 

взаєморозуміння, діалогу з дитиною, батьками, самим собою. Особливо гостро 

така ситуація відчувається в умовах початкової школи, де вчитель, окрім 

виконання освітніх завдань, систематично працює над формуванням характеру 

дитини, виробляючи в неї конкретні погляди, переконання, ціннісну систему 

відносин, розв’язуючи нагальні завдання соціалізації дитини. Такі аспекти 

професійної діяльності вчителя спонукають до постійного перегляду 

світоглядних позицій та ускладнюють його професійно-творчу самореалізацію.  

Різні складові професійної самореалізації вчителя були предметом 

наукових розвідок І. Ісаєва, М. Ситнікової, В. Сластьоніна. Дослідниками 

встановлені теоретичні підходи до змісту поняття професійно-творча 

самореалізація вчителя, основні характеристики цього феномену. Проведені 

дослідження М. Ситнікової дозволили визначити професійно-творчу 

самореалізацію вчителя, як процес самоздійснення творчого потенціалу вчителя 

в професійній діяльності та процес трансформації його загальної педагогічної 

культури, спрямований на розвиток системи культурних цінностей особистості 

учня.[2] Тобто професійно-творча самореалізація вчителя має забезпечувати не 

лише самовираження сутності особистості вчителя, а й гармонійний розвиток 

учня. Важливим складником такого процесу є моральне виховання.  

Головну роль у формуванні особистості маленької дитини відводиться 

жінці-матері, яка стає її першим педагогом. З самого початку мати задовольняє 

не тільки фізіологічні потреби малечі, а й надає перші уроки моральності. 

Нажаль, умови сьогодення, в яких опинились жінки нашої країни, породили 

безліч проблем у взаємостосунках матері і батька, матері та дитини. Наслідками 



цього стали: неповага, хамство, відсутність будь-якої допомоги та турботи, 

байдужість, нелюбов зі сторони рідних дітей. 

Такі негативні прояви у моральному вихованні підростаючого покоління 

описували у своїх роботах педагоги-класики: А. Макаренко, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський. Сучасні науковці Ю. Гиппенрейтер, Г. Григор’єва, 

Є. Євдокимова, Т. Кулікова досліджували двобічність процесу становлення 

особистості дитини під впливом матері і відповідне ставлення дитини до своєї 

«виховательки-освітниці». 

Однак, поза увагою науковців залишились питання професійно-творчої 

самореалізації вчителя початкових класів у процесі морального виховання 

учнів, які, на нашу думку, потребують детального вивчення. Саме 

відображення й реалізація особистісних та професійних якостей педагога 

істотно впливає на розв’язання освітніх завдань. З огляду на це метою нашої 

статті є вивчення професійно-творчої самореалізації вчителя початкових класів 

в аспекті виховання поваги до матері у навчально-виховному процесі.  

Теоретичне вивчення проблеми поваги дитини до матері у педагогічній, 

психологічній, філософській літературі дозволило нам розглянути повагу, як 

ушанування, звеличення матері за її заслуги та достоїнства, її позитивні якості. 

Повага до матері ґрунтується на любові до неї та визнаному авторитеті.[3, с. 14] 

Поважне відношення до матері припускає чуйність, чемність, 

делікатність, визнання достоїнств, заслуг, врахування прав, свободи, увагу до 

інтересів, праці, небайдужість до її емоцій, хвилювань, неможливість завдати їй 

шкоди.  

Як зазвичай, у початкових школах України вчителями працюють 

переважно жінки, які поєднують в собі соціальні ролі матері, дружини, сестри, 

доньки, подруги. Гендерні стереотипи тут лишаються непорушними і тому, ми 

вважаємо, що саме жінка-педагог через свою природність зможе відчути всі 

«струни» процесу виховання поваги до матері та налаштувати їх так, щоб він 

«зазвучав, як неповторна мелодія», яка перетворить байдужу, неуважну, грубу 

дитину у ласкаву, чуйну, толерантну доньку та сина-захисника, помічника, 

лицаря.  

Знання історії українського народу, національних традицій, які підносили 

святий образ жінки-Матері на п’єдестал пошани, учитель вміло може 

застосовувати у своїй педагогічній практиці. Героїчне минуле нашої країни 

свідчить про унікальну заслугу та достоїнство української жінки-Матері перед 

суспільством - це постійне виконання обов’язку матері-Берегині своєї родини 

та народу.[5] Скільки приказок та прислів’їв, пісень, казок про мати склав наш 

народ! Всі вони можуть вміло бути вплетені учителем в уроки читання, 

української мови, народознавства, позакласного читання та в позаурочний час у 

сценаріях виховних заходів. (Хто матір і батька почитає, той навіки не гине. Не 

залишай батька і матері на старості років, і Бог тебе не залишить. З матір'ю 

жити - ні горя, ні нудьги не знати. Материнським словом Бог править). 

Виховання поваги до матері відображене в культурі й інших народів. Скільки 

виховного змісту має в собі ненецька народна казка «Зозуля»! Творчий підхід 

учителя при роботі з дітьми над цією казочкою дозволить малечам назавжди 



запам’ятати наслідки неповаги до рідної матусі. Педагогічні бесіди, 

інсценізація казки - це ті методи, які дозволять вчителю «достукатись» до 

дитячих сердець. 

Враховуючи принцип системності і послідовності виховання вчитель-

професіонал може виховувати шанобливе ставлення до рідної матусі й на 

уроках «Я і Україна», наприклад, при вивчення теми «Рослини України» у 1 

класі (в 3 класі). Сама Природа-Мати, Земля-Мати підкреслює святий образ 

матері у живій природі: гілка дерева – це тендітність жінки, зелена травичка – 

це юність дівоча. А скільки дерев з жіночими іменами існують в природі 

України! Береза, тополя, верба, горобина, липа - всі вони вражають не тільки 

своєю красою, але, як мати-ненька, можуть своїми цілющими властивостями 

лікувати й оберігати родину, весь український народ. Окрему увагу заслуговує 

така рослина, як мати-й мачуха. Учитель на уроці може розказати дітям легенду 

про цю квітку, за якій, якщо взяти листок мати-й-мачухи і прикласти до лиця, 

то можна відчути на дотик, що одна сторона листочка холодна й шершава (то 

мачуха), а інша — м’якенька й тепла, то мати. Кожний момент свого уроку 

учитель, як справжній творець, може зафарбовувати етичними малюнками. 

Навіть в наведеній ситуації варто повідомити дітям, що мачуха - це не завжди 

груба, жорстока жінка. В історичному минулому нашої країни були жінки, які 

«піднімали на ноги» нерідних дітей, давали їм любов, турботу, освіту. Такий  

менталітет справжньої української жінки-матері. 

Допоможуть учителеві реалізовувати виховання шанобливого відношення 

до матері уроки з розвитку мовлення, де доцільно використовувати 

обговорення оповідань, життєвих ситуацій, які б описували добрі та погані 

вчинки дітей по відношенню до своїх матусь, бабусь. Рекомендується 

доповнювати такі бесіди сюжетними малюнками, використанням 

відеоматеріалу, бо психологічною особливістю дітей молодшого шкільного 

віку є конкретно-образне мислення.[1, с. 88] Обов’язковим є закінчення таких 

бесід висновком педагога, який допоможе малечам правильно розібрати, 

оцінити ситуацію та розставити вірні акценти. Головним у виробленні 

шанобливого ставлення до рідної неньки має бути прагнення не отримати 

похвалу, нагороду, а прагнення відчути насолоду від розуміння своєї 

необхідності, допомоги, турботи по відношенню до матусі. Використовуючи 

такі методи та прийоми, педагог може повністю реалізовувати свої унікальні 

професійні та творчі здібності, а його авторитет буде вирішальний у вихованні 

шанобливого відношення до жінки-матері. 

У реалізації виховання поваги до матері свої професійно-творчі здібності 

педагог може використовувати, застосовуючи такі масові форми виховної 

роботи як: тематичні класні години; фото-виставки («Моя домашня допомога 

матусі»); виставки творчості наших мам (вишивання, малювання); конкурси 

(«Улюблена страва нашої родини»), зустрічі з видатними жінками, святкові 

заходи до 8 березня та до Свята матері (у травні); літературні вікторини; 

конференції. Вирішальну роль у підготовці та організації таких заходів відіграє 

сам учитель, який виступає тут ініціатором, організатором та ведучим. Від його 



підготовленості, особистої харизми, інтелектуальної культури залежить 

позитивний результат виховного процесу.  

З огляду на сказане можемо стверджувати, що професійно-творча 

самореалізація вчителя ґрунтується на особистості педагога та залежить від 

обраних прийомів, методів, засобів, які він застосовує у своїй педагогічній 

діяльності в умовах постійної зміни акцентів у системі освіти нашої країни. 
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