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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЙ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧЕНИКАМИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В статье рассмотрены особенности формирования педагогического мышления будущих 
социальных педагогов в процессе разрешения педагогических ситуаций. Проанализированы 
роли, которые выполняет специалист в процессе возникновения конфликтов и возможных 
трудностей во время обучения в школьной среде. Определена возможность использования 
опыта выдающегося педагога А.С.Макаренка в работе социального педагога с одаренными 
учениками в условиях общеобразовательных учебных заведений
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FORMING OF PEDAGOGICAL MENTALITY FUTURE SOCIAL TEACHERS IN 
THE PROCESS OF SOLVING PEDAGOGICAL SITUATIONS DURING THE WORK 
WITH TALENTED PUPILS AT SCHOOL
 
In this article are considered the features of pedagogical thought formation of future social 

educational specialists in process of solving pedagogical situations. The analysis the role of the 
specialist in process of arising of confl icts and possible diffi culties during teaching process in 
school environment was made. The possibilities of using the experience of an outstanding tutor, 
A.S.Makarenko, in the work of social educational specialist with gifted children in the conditions of 
general education establishments were determined.
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Постановка проблеми. Перед сучасною вітчизняною педагогічною наукою та 
освітньою практикою гостро постали питання творення національної школи й освіти, 
оптимізації та удосконалення системи виховання підростаючого покоління, забезпе-
чення можливості постійного духовного зростання кожної особистості, демократиза-
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ції навчально-виховного процесу, його побудови на основі утвердження загальнолюд-
ських та національних цінностей. Розв’язання зазначених завдань вимагає науково-
теоретичного обґрунтування інноваційних підходів до розбудови власної системи 
виховання й освіти з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду та активний 
обмін надбаннями духовної культури між усіма народами, що населяють Україну, а та-
кож з українською діаспорою. Звернення до ґрунтовного, науково-об’єктивного, кон-
структивного вивчення вітчизняного педагогічного досвіду свідчить про прагнення 
сучасних дослідників знайти у минулому витоки провідних ідей сучасності і потребу 
переглянути й переоцінити ті освітні концепції та теорії, які раніше з якихось при-
чин не розглядалися або відкидалися як помилкові. Тому зараз вкрай важливо творчо 
використати вагомі теоретичні надбання і великий практичний досвід українців, які 
з різних причин були змушені залишити свою країну, але змогли не тільки зберегти 
багатовікові досягнення рідного народу у сфері навчання й виховання дітей та молоді, 
а й примножили та збагатили їх досвідом, набутим на чужині.

Сучасна українська педагогіка за часів розбудови незалежної держави нарешті 
повертає несправедливо забуті імена вітчизняних просвітителів. Поряд із визначними 
історичними постатями – К. Острозьким і П. Могилою, Х. Алчевською та С. Русовою, 
К. Ушинським і Б. Грінченком особливої уваги заслуговують науковці-освітяни, пред-
ставники діаспори, а серед них Григорій Ващенко (1878-1967) – уродженець Полтав-
щини, видатний національний педагог, один із творців української освітньо-виховної 
системи, життєвим гаслом якого стали слова “Служити Богові й Батьківщині. Усві-
домлюючи потребу українства в національному відродженні, Г. Ващенко почав від-
стоювати й утверджувати необхідність власної педагогічної традиції. Самі лише назви 
праць увиразнюють основні напрямки наукових зацікавлень Г. Ващенка. Його основні 
педагогічні роботи “Виховний ідеал”, “Виховання волі і характеру”, “Проект освіти 
в самостійній Україні”, “Загальні методи навчання”, “Хвороби в галузі національної 
пам’яті” засвідчують ґрунтовне переосмислення української національної традиції, 
практичне обґрунтування його виховного ідеалу у природовідповідному поєднанні 
національного та уселюдського начал.

Педагогічна спадщина Г. Ващенка є актуальною саме зараз, коли в українському 
суспільстві продовжує зростати соціальне напруження, не припиняються міжетніч-
ні та міжконфесійні конфлікти, що наскрізно пронизують всі сфери життя. Молодь 
виховується, в основному, життєвими реаліями, й далеко позаду залишилися висо-
кі християнські ідеали. Тому нагальною стає проблема формування соціокультурної 
компетенції, яка стає пріоритетним напрямом педагогічної думки і передбачає фор-
мування планетарного світогляду, базової культури особистості, глибоке й різнобічне 
оволодіння культурою свого народу, культивування шанобливого ставлення до людей 
як представників різних етносів та субкультур, розвиток толерантності та вмінь про-
дуктивної взаємодії з носіями інших культур. Особливо значущою є дана проблема 
для педагогів, які покликані виховувати підростаюче покоління, прищеплювати пова-
гу до традицій минулого, сприяти духовному зростанню своїх вихованців. Зазначені 
завдання знайшли ґрунтовне викладення у працях Г. Ващенка.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Дослідження у напрямку форму-
вання соціокультурної компетенції проводяться як вітчизняними, так і зарубіжними 
науковцями. Серед них ми виділяємо Д. Брауна, Н. Бориско, Н. Гальськову, О. Першу-
кову, А. Хроленко та ін. Проблеми полікультурного виховання вивчають О. Гукаленко, 
І. Лощенова, О. Сухомлинська, Н. Терентьєва та ін. Заслуговують на увагу роботи 
сучасних дослідників толерантності як соціально-педагогічної проблеми: Т. Білоус, 
О. Волошина, В. Маралова, В. Сітарова та ін.
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Проблеми національного та патріотичного виховання цікавили визначних діячів 
української національної педагогіки епохи Відродження: П. Русина, Ю. Драгоманова, 
О. Духновича, І. Франка, М. Грушевського та ін. Теоретичні та практичні обґрунту-
вання національного виховання знаходимо у класиків педагогіки – К. Ушинського та 
С. Русової. С. Русова наголошувала, що виховання повинне бути пов’язане з історич-
ними традиціями свого народу, що є запорукою успішного глибокого проникнення 
дитини в духовну скарбницю свого народу [7, с. 218].

Водночас, варто зазначити, що, незважаючи на досить значну кількість праць, 
розвідок, які безпосередньо чи опосередковано стосуються розбудови національної 
системи освіти та формування соціокультурної компетенції вчителя як необхідної 
передумови, що забезпечить взаєморозуміння між народами, педагогічна спадщина 
Г. Ващенка як теоретика і практика української школи, педагогічна спадщина якого 
має неабияке значення з огляду на зазначену проблему, не були предметом окремого 
цілісного дослідження.

Таким чином, актуальність та історико-педагогічна значущість проблеми та не-
достатня її дослідженість зумовили вибір теми статті, метою якої є виокремити й про-
аналізувати основні педагогічні ідеї Г. Ващенка у контексті формування соціокультур-
ної компетенції та національного виховання студентської молоді взагалі та майбутніх 
вчителів зокрема.

Виклад основного матеріалу. Стан культурно-духовного розвитку населення 
України зумовлює необхідність підвищення рівня освіченості громадян на основі над-
бань педагогічної науки, передового досвіду, організації виховної роботи серед на-
селення відповідно до сучасних потреб суспільства. Будівництво національної школи 
залишається стратегічним напрямом розвитку нашої освіти у XXI столітті. Це чітко 
визначено і в Національній доктрині розвитку освіти України, прийнятій у 2002 році. 
Національнa спрямованість освіти полягає в невіддільності освіти від національного 
ґрунту, її органічному поєднанні з історією та традиціями. О. Вишневський ствер-
джував, що в основі виховання будь-якого народу лежить природна потреба у само-
збереженні, самоствердженні, самовдосконаленні шляхом розбудови власної держави. 
Через це будь-яке виховання повинне бути національним [3, с. 234]. Ми також вважа-
ємо, що наша держава стоїть лише на початку становлення такої системи виховання. 
Про це ж говорив і С. Ніколаєнко у своїй доповіді “Освіта в інноваційному поступі 
суспільства” на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року, окресливши 
завдання сучасної школи, серед яких – “виховання гідного громадянина своєї країни, 
який усвідомлює свою належність до неї та пишається нею, розуміє свою землю, мову 
і культуру, дбає про її поступ і готовий боронити її від чужих посягань” [6].

Саме тому особливого значення набувають педагогічна система та імперативи 
Г. Ващенка, погляди якого є надзвичайно актуальними, враховуючи процеси глобалі-
зації України в європейський культурний простір. Виховний ідеал педагога побудо-
ваний на двох головних принципах: християнської моралі та української духовності і 
спрямований на службу Богові й Україні. Християнська мораль ставить в основу ви-
ховання загальнолюдські вартості: закон творення добра і злом, шукання правди і по-
будова справедливого суспільства, яке спирається на закони краси і любові. Симпатія, 
взаємна любов повинні стати основою суспільного життя. У стосунках з людьми хрис-
тиянин повинен бути лагідним і доброзичливим, утримуватися від заздрості, гордощів 
і честолюбства, бути чесним і правдивим [1, с. 81]. Українська духовність відображає 
національні цінності, виплекані упродовж віків, які входять до традицій українсько-
го народу. Це все те, що найбільше відповідає психології народу і його призначен-
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ню: українська гостинність, замилування красою, мистецька творчість, схильність до 
музики, співу і танців, побут українців. Національні вартості зафіксовані у пісенно-
му фонді, у звичаях, в мистецтві народу, його традиціях, що виступають своєрідною 
пам’яттю у житті й розвитку окремої людини, без яких неможливий поступ людства. 
Підтвердження цьому знаходимо і в У. Федорович, яка відзначає, що національне буття в 
часовому вимірі є своєрідним ланцюгом передачі інформації від покоління до покоління. 
Це свого роду комунікація поколінь: ми приймаємо те, що нам передали, осмислюємо, 
вчимося, оберігаємо і вже разом із набутим досвідом передаємо наступним поколінням. 
І чим глибше в часі триває цей діалог, тим багатша і міцніша нація [9, с.220].

Особливого значення Г. Ващенко надає мові, яку він уважає найціннішим скар-
бом людства і разом із тим найкращим засобом традиції, саме мова відбиває душу 
народу. Значний потенціал він вбачає й у морально-релігійному вихованню молоді. 
На його думку, історія засвідчила, що тривка мораль може бути побудована лише на 
релігійних засадах. Лише віра в Бога і безсмертя людської душі можуть стати основою 
високої моралі, що не знає компромісів і має абсолютний характер [2, с. 185].

Разом із тим, Г. Ващенко розмежовує стихійну і свідому любов до Батьківщини. 
На його думку, справжній патріот не повинен обмежуватися пасивною любов’ю до 
свого краю і народу, до його сучасного і минулого, до його мови і культури. Він актив-
но працює для свого народу, прагне піднести його культуру й добробут, переборюва-
ти його негативні риси й удосконалювати риси позитивні. Для патріота дорога честь 
своєї Батьківщини, він захищає її і словом, і ділом. Кожен народ має своє покликання, 
справжній патріот мусить знати його і всі свої сили спрямовувати на його здійснення. 
Важливою є думка педагога про те, що негативні риси народу не мусять послаблювати 
любові до нього. “Це – мій нарід, я плоть від плоті і кров від крови його і тому мушу 
любити його”, – гасло Г. Ващенка [2, с. 185].

Ми також уважаємо, що питання виховання справжнього патріотизму, високих 
громадських почуттів є нагальною проблемою сучасності. Над нею розмірковує ві-
домий педагог Г. Сизоненко: “... виросло кілька поколінь, повністю відчужених від 
української духовності. Більше того, вони не знають і не шанують українську історію, 
звичаї, мораль свого народу, бо українські національні традиції зникли зі способу жит-
тя, зі шкільної освіти і виховання. Виживе найсильніший – ось девіз, який безкінечно 
насаджується як норма сучасного життя, що ні до духовності, ні до моралі, ні до істо-
ричного смислу державно-національного життя відношення не має” [8, с. 106]. Тому, 
на нашу думку, виховання молоді на педагогічних принципах Г. Ващенка, які ствер-
джують багаті культурні цінності українського народу, має першочергове значення. 
Однак, слід зазначити, що педагог розмежовує здоровий патріотизм і шовінізм. Він 
виступає проти національного егоїзму і різко засуджує гітлерівський та московський 
шовінізм, коли у поневолених народів відбиралися права, відбувалося нацьковування 
одного народу на інший. 

Наступним важливим принципом Г. Ващенка щодо розбудови України, який 
також має неабияке значення для формування соціокультурної компетенції молоді, є 
формування культури міжнаціонального спілкування. Його позиція є тим більше ак-
туальною, оскільки останнім часом у документах міжнародних організацій, інструк-
тивних листах Міністерства освіти і науки України, сучасних вітчизняних досліджень 
усе більшу роль у вирішенні цієї проблеми відводять саме педагогу, покликаному пра-
цювати в поліетнічному середовищі. Розглядаючи культуру міжнаціонального спілку-
вання, вчені (А. Авксентьєв, Р. Кадієва та ін.) визначають її як певні взаємозв’язки та 
взаємостосунки, у процесі яких люди, що належать до різних національних спільнот 
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і дотримуються різних релігійних обрядів, обмінюються досвідом, духовними цін-
ностями, думками, почуттями. Культура такого спілкування залежить від загального 
розвитку людей, від їх уміння сприймати й дотримуватися загальнолюдських норм 
і моралі. На думку Г. Ващенка, здоровий патріотизм не виключає доброго ставлен-
ня й пошани до інших народів. Так само, як добре вихована людина поважає свою 
власну гідність і разом із тим гідність інших людей, так і справжній патріот поважає 
права і гідність інших народів. Здоровий патріотизм не виключає мирного співжиття 
окремих народів, а навпаки сприяє йому. Від такого співжиття кожен народ виграє в 
економічному, культурному й політичному відношеннях [2, с. 186] Цікавим є те, що 
Г. Ващенко також розглядає міжнародні відношення із позиції християнської мора-
лі. Підтвердження необхідності мирного співіснування націй він знаходить у Біблії: 
”Слава на небі Богу і на землі мир, між людьми благовоління”. Педагог переконаний, 
що для справжнього християнина не мусить бути ні Елліна, ні Іудея, – всі люди брати 
у Христі. Всяка ж національна боротьба ворожа духу християнства [1, с. 81]. 

Надзвичайно важливою залишається для Г. Ващенка і проблема збереження 
національної ідентичності народу в умовах інтеграції у світовий простір. На думку 
К. Ясперса, сьогодні починається справді “світова історія “як єдина історія одного ці-
лого”, коли усі важливі проблеми стали світовими проблемами, ситуація – ситуацією 
всього людства [10, с. 141]. Історія людства стає глобальною історією. І якщо на почат-
ку XX ст. О. Шпенглер у праці “Сутінки Європи. Нарис морфології світової історії”, 
розкриваючи динамічну картину європейської цивілізації, ще виділяє локальні, неза-
лежні один від одного, культурні світи, то наприкінці цього ж століття інтенсивність 
та масштабність інтеграційних процесів у європейській цивілізації набула таких роз-
мірів, що теза про локальність, автономність культурних світів є очевидно неперекон-
ливою. Під впливом процесів глобалізації змінюється ставлення і до етнонаціональ-
них цінностей буття людини й людства. Національний суверенітет, етнонаціональна 
ідентичність іноді заперечують чи трактують як пережиток. У. Федорович уважає, що 
взагалі можна говорити про кризу ідентичності сучасної людини, її здатності іденти-
фікувати себе на різних рівнях суспільного життя [9, с. 221]. На думку Г. Ващенка, 
багатство національної культури полягає, насамперед, у її різнобічності й усебічності. 
Вселюдська культура складається з надбань різних народів. Кожен народ вкладає у 
загальнолюдську скарбницю свої скарби і має право творити свою національну куль-
туру, що лише сприятиме розвитку загальнолюдської культури. Педагог переконаний, 
що історичний розвиток людства йде за законом диференціації та інтеграції, обґрун-
тованих Спенсером. На перших ступенях розвитку окремі племена завжди ворогували 
між собою і разом із тим мали незначні відмінності, що обумовлювалися виключно 
природними умовами життя. У подальшому племена об’єднувалися у нації, що тво-
рили свої держави. При цьому кожна нація виробляла свій національний світогляд, 
свою мову і національну культуру. Об’єднання людства у грандіозному масштабі від-
бувається після другої світової війни, як приклад Г. Ващенко наводить всесвітню ор-
ганізацію ООН. Але разом із тим відбувається не менш значний процес диференціації 
людства. Народи, які здавалося б, втратили своє національне обличчя, також почина-
ють відроджуватися і боротися за свою національну незалежність. Тому нормальним 
розвитком культури Г. Ващенко вважає органічне засвоєння здобутків культур інших 
народів, відповідно до своїх потреб і національних властивостей [2, с. 191].

Заслуговують на увагу і погляди Г. Ващенка на родину, її місце у житті людини. 
Він уважає, що великою вартістю для людини є родина, але коли батьківщині загрожує 
небезпека, українець мусить жертвувати родиною для батьківщини. Вартістю є і мате-
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ріальний побут, але чесний українець не стане порушувати Заповіти Божі або шкодити 
суспільству, щоб тільки розбагатіти. Як підтвердження він наводить слова Володими-
ра Мономаха: “Смерти, діти, не бійтесь ні на війні, ні від звіра, а мужське діло робіть, 
як вам Бог дав, як і від звіра і від води був загрожений, із коня падав, то ніхто з вас не 
може бути пошкоджений або вбитий, поки не буде від Бога наказано, а коли мусить 
прийти смерть, то ні батько, ні мати, ні брати не можуть врятувати ... Боже піклування 
краще, ніж людське” [2, с. 180]

Висновки. Слід зазначити, що більшість сумних подій в історії людства – ка-
тастроф, війн, тоталітарних та фашистських режимів були спричинені тим чи іншим 
ставленням суспільства до організації життя в економічній та соціокультурній сфері, 
але чи не найбільшою мірою – помилками у вихованні підростаючого покоління. На-
слідки такої дезорієнтації очевидні: зруйнована економіка, культура, менталітет, релі-
гійні та етнонаціональні інститути, стосунки між людьми і врешті-решт сама люди-
на. Але до нас повертається педагогічна спадщина Г. Ващенка, С. Русової, І. Огієнка, 
С. Сірополко та інших видатних людей минувшини, спрямована до боротьби з усім 
антинаціональним, антинауковим, антипедагогічним, чого у нашій державі не бра-
кує. Ми вважаємо, що звернення до педагогічних ідей Г. Ващенка , його практично-
методичних принципів допоможе нам прийти до зцілення нашого суспільства та до 
формування ідейно, морально та фізично міцного молодого покоління, відданого сво-
їй Батьківщині. А це є чи не єдиним правильним способом виходом із ситуації, що 
склалася, можливістю піднятися на ноги і зайняти своє місце на карті світу. 
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В статье раскрыты аспекты национально-патриотического воспитания в педагогичес-

ком наследии Г. Ващенка в контексте проблемы формирования социокультурной компетенции 
будущих учителей.
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Перетворення, які відбуваються у суспільно-політичному, економічному і куль-
турному житті Україні, – реалізація державного курсу на безперервну освіту, значне 
зростання інформації обумовлюють необхідність значного підвищення самоосвітньої 
підготовки учнівської молоді. За цих умов проблема інтелектуального самовдоскона-
лення особистості розглядається як стрижнева для загальноосвітньої школи. Від того, 
як успішно вона буде розв’язуватися, залежить повнота реалізації кожним учнем свого 
інтелектуального потенціалу впродовж всього життя. 

Професійно-педагогічна самоосвіта спрямовується на отримання і поглиблення 
знань, удосконалення наявних знань чи набуття нових з метою досягнення бажаного 
рівня, а також пошук нової інформації. Завдяки самоосвіті учень реалізує власні пізна-
вальні інтереси та потреби, розвиває індивідуальні та особистісні якості.

Перед навчальними закладами постає завдання – створити сприятливі умови 
для всебічного розвитку особистості, розвивати високий рівень мислення, забезпе-
чити учнів глибокими і міцними знаннями, практичними уміннями та навичками, 
необхідно сформувати інтелектуальну еліту, особистість вихованця як творця. Отже, 
основною категорією неперервної освіти є розвиток особистості, людини як суб’єкта 
діяльності і спілкування, культури і відповідальності.

Але виникає багато проблем, пов’язаних із невдосконаленою освітньою ді-
яльністю у школі. Дослідження показують, що учні втрачають пізнавальний інтерес. 
Втрата бажання вчитися залежить від жорсткої регламентації навчального процесу, 


