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Педагогічні ситуації як засіБ Патріотичного виховання  
учнів Початкової школи

іванюк г.і., чеснова М.є.
київський університет імені Бориса грінченка

у статті висвітлено результати теоретичного аналізу та практики педагогічних ситуацій, як ефективного 
засобу патріотичного виховання учнів початкової школи. Розкрито актуальність виховання патріотизму 
учнів в освітньому процесі початкової школи. Подано авторський підхід до уточнення сутності мети та 
поняттєвого апарату дослідження. схарактеризовано досвід упровадження педагогічних ситуацій у прак-
тику початкової школи. Розкрито методичні аспекти патріотичного виховання учнів початкової школи 
засобом педагогічних ситуацій.
ключові слова: патріот, патріотизм, патріотичне виховання, педагогічні ситуації, учні початкової школи, 
класифікація педагогічних ситуацій.

Постановка проблеми. актуальність па-
тріотичного виховання учнів початкової 

школи зумовлюється процесом формування в 
україні громадського суспільства, становленням 
єдиної нації з одного боку й, розвитком демокра-
тичних умов міжкультурної взаємодії в соціумі 
з іншого. суперечливі процеси цивілізаційних 
викликів загострюють проблему готовності ді-
тей і молоді до самостійного вибору, адаптації до 
культурних, соціально-економічних змін, усві-
домлення власної причетності до подій і явищ, як 
носіїв і спадкоємців цінностей, що є важливі для 
становлення особистого і суспільного простору.

Пройдуть часи і школа поставить перед собою 
нові завдання але, сьогодні актуальною є про-
блема виховання патріота україни, який знає, 
пам'ятає свій рід, мову материнську, цінує мину-
ле і буде гідно творити майбутнє. на сучасному 
етапі становлення української державності ця 
проблема набуває особливого значення. З огляду 
на соціальний, історичний досвід україни, вона є 
складовою національної безпеки. 

Молодший шкільний вік є сенситивний до 
сприймання, та засвоєння тих цінностей, що 
ґрунтується на духовно-емоційному сприйнят-
ті. Як засвідчують результати вивчення стану 
патріотичного виховання в сучасній школі час-
то відсутня система взаємодії вчителя і учня з 
означеної вище проблеми. Попри усвідомлення 
педагогами значущості національного виховання, 
вчитель часто-густо стикається з відсутністю на-
лежних методик щодо реалізації мети, завдань.

означена проблема є предметом широкого 
суспільного дискурсу. на державному рівні її 
актуалізовано у широкому сенсі щодо вихован-
ня дітей і молоді. Патріотизм особистості (учня) 
розглядаємо у контексті розвитку духовності 
нації. Ми розділяємо ідеї авторів концепції на-
ціонально-патріотичного виховання дітей і мо-
лоді (2015), щодо актуальності перегляду сус-
пільної мети та завдань виховання патріотів 
уже в дитячому віці [7].

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема патріотичного виховання дітей не нова. 
у різні роки її по-різному висвітлювали г. Ва-
щенко, с. Русова, В. сухомлинський, к. ушин-
ський та інші прогресивні українські педагоги 
різних років. однак зауважимо, що мета, завдан-
ня, засоби патріотичного виховання є соціально 

обумовленими, а тому зміна пріоритетів розви-
тку суспільства зумовлює їх удосконалення.

Після проголошення україною декларації 
про державний суверенітет (1991) актуалізовано 
розбудову системи освіти в україні на особистіс-
но орієнтованій парадигмі, а отже виховання на-
буває особистісних смислів. Тому значний інтер-
ес становлять праці, що розкривають проблему у 
вимірі сьогодення.

Патріотичне виховання є предметом дослі-
джень сучасних учених і науковців (М. Бари-
шевський, і. Бех, л. Вербицька, о. Вишневський, 
о. Захаренко, г. іванюк, М. качур, Б. кобзар, 
П. кононенко, о. кононко, В. кузь, М. левків-
ський, і. Матюша, Ю. Руденко, о. сухомлинська, 
д. чижевський, к. чорна та ін.). 

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Варто зауважити, що для 
успішного виховного процесу, насамперед, варто 
уточнити сутність мети та завдання патріотичного 
виховання. серед розмаїття завдань виокремити 
ті, що зумовлюють розвиток дитини і здатність 
усвідомлювати себе як члена сім'ї, дитячого ко-
лективу – учня, жителя міста чи села; виховува-
ти у дитини любов до рідного дому, школи, вулиці, 
своєї країни, її природи, рідної мови, побуту, зви-
чаїв, традицій тощо. Згодом виховувати усвідом-
лений патріотизм, який об'єднує любов до свого 
народу, нації, Батьківщини, з почуттям поваги до 
інших культур народів. Формування шанобливого 
ставлення до народних звичаїв та традицій різних 
народів, поваги до видатних вітчизняних діячів і 
готовності виконання громадських та обов'язків є 
завданням як сім'ї так і школи.

Молодший шкільний вік є сенситивним. Тому 
саме учень початкової школи (6-12 років) сприй-
має і засвоює сутнісні поняття, факти, явища як 
на емоційному, так і на інтелектуальному й ді-
євому рівнях. у практиці початкової школи ма-
ють місце суперечливі тенденції. По-перше по-
ширеною є захопленість педагогів розповідями 
про героїчне минуле й сьогодення без залучення 
учнів до діяльності. По-друге, зустрічаються не-
поодинокі випадки розгубленості частини вчите-
лів і неготовність приймати виклики сьогодення 
у професійному вимірі. Прикро, що окремі вчите-
лі та батьки під впливом соціально-економічних, 
політичних, ментальних викликів намагаються 
прививати учням антипатріотичні позиції, що 
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може вести до несприйняття держави та дер-
жавності в україні загалом.

Мета статті. Метою статті є розкриття осно-
вних аспектів теоретичного аналізу та практики 
педагогічних ситуацій, як ефективного засобу па-
тріотичного виховання учнів початкової школи.

виклад основного матеріалу. Ми свідомі 
того, що в різні історико-педагогічні періоди по-
різному тлумачено мету, завдання, зміст, форми 
та методи патріотичного виховання. суголосною 
сьогоденню є думка с. Русової про те, що з часом 
життя вимагає інших, нових більш складних за-
вдань виховання, зокрема, порозуміння між на-
родами загальнолюдських цінностей [9, с. 43]. 

у широкому спектрі педагогічних пошуків, 
вирізняємо ідеї г. Ващенка. Відомий учений-пси-
холог (знаний за кордонами україни) виступав 
за відродження української національної ідеї на 
етнічній і релігійній традиції, а найголовнішим 
завданням виховання і навчання вважав фор-
мування почуття любові до Батьківщини, яка 
з'єднує весь народ [3, с. 67]. однак зауважимо, 
що у добу глобалізації означені ідеї не повністю 
відповідають вимогам особистості, суспільства.

Яскравою особистістю й педагогом, який нама-
гався поєднати в єдину систему ідейно-політичні 
та моральні цінності у вихованні людини-громадя-
нина, патріота є В. сухомлинський. у радянську 
добу педагог виступав за необхідність виховання 
таких рис особистості, як громадський обов'язок 
та громадянська відповідальність [11, с. 293]. Зва-
жаючи на те, що в радянську добу патріотичне 
виховання здійснювалося на спільній ідейно-полі-
тичній канві, варто ретельно відбирати той досвід 
ученого, що може бути принагідним у сучасній 
школі, а саме: включення учнів у діяльність.

у руслі означеної проблеми значущими є ідеї 
відомого українського психолога і. Беха. Вчений 
акцентує увагу на необхідності дотримання прин-
ципу формування національної свідомості, тобто 
виховання любові до рідної землі, свого народу, 
шанобливого ставлення до його культури [1].

суголосними до наших студій і сучасних реалій 
виховання є думки к. чорної. авторка досліджень 
із означеної проблеми наголошує на тому, що па-
тріотизм має бути дієвим. Ми погоджуємося з дум-
кою вченої, оскільки особиста діяльність, мотиво-
вана переживаннями спроможна перетворювати 
почуття в конкретні справи і вчинки людини задля 
процвітання Батьківщини і держави [2, с. 24].

З огляду на предмет наукових пошуків акту-
альним є авторський підхід до уточнення осно-
вних понять із означеної проблеми, засобів ви-
ховання особистості описаних г. і. іванюк [5; 6; 
7]. Ми свідомі того, що патріотичне виховання в 
системі освіти україни може бути ефективним 
за умови чіткого уточнення виховного ідеалу, 
мети й завдань, форм і методів, урахування сус-
пільних потреб і світових тенденцій, державних 
підходів до організації й діяльності навчальних 
закладів [6].

у сучасних глобалізованих умовах функціо-
нування соціальних спільнот світ довкола напо-
внений багатовимірністю. Тому важливо уточ-
нити сутність базових понять, що уможливлює 
чітке бачення проблеми почуттів загалом.

В тлумачному словнику української мови 
слово «патріот» означає – той, хто любить свою 

батьківщину, відданий своєму народові, готовий 
для них на жертви й подвиги [4, с. 895]. сучас-
ний словник з етики дає таке визначення патрі-
отизму: «Патріотизм (грец. рatriotes – земляк, 
співвітчизник) – це любов та відданість своїй 
батьківщині, прагнення своїми діями служити її 
інтересам, готовність іти на жертви в ім'я інтер-
есів свого народу» [13, с. 594]. Звернувшись до 
філософського словника за редакцією В.і. Шин-
карука, можемо погодитися, що патріотичне ви-
ховання – це процес взаємодії вчителя та учня, 
змістом якого є любов до Вітчизни, відданість, 
гордість за її минуле й сучасне прагнення захи-
щати інтереси Батьківщини [14, с. 712].

За результатами педагогічних пошуків, ми 
опираємося на узагальнене визначення мети па-
тріотичного виховання (автор г. іванюк). Метою 
патріотичного виховання варто вважати розви-
ток духовно багатої особистості на основі піз-
нання та осмислення культурної спадщини й 
здобутків інших народів, залучення дітей до за-
своєння загальнолюдських ідеалів, готовності за-
хищати родину, батьківщину [5, с. 28-29]. Щодо 
новизни узагальнень, звичайно можна диску-
тувати, однак ми відводимо пріоритетне явище 
особистості, як суб'єкту виховання. Педагогічно 
доцільна діяльність учителя та учня ґрунтується 
на людських морально-духовних цінностях, що 
пройшли випробування епох. 

Ми виосновуємо свої судження на тому, що 
метою виховання (освіти) в широкому сенсі учнів 
є підготовка особистості до життя, реалізації осо-
бистих і суспільних сенсів. оскільки реалізація 
мети може здійснюватися за умови включення 
особистості у діяльність то значне місце відводи-
мо методу педагогічних ситуацій як засобу па-
тріотичного виховання учнів початкової школи. 
Як засвідчує власний педагогічний досвід авторів 
статті, цей метод ефективний щодо досягнення 
мети патріотичного виховання. 

для того щоб детально розібратися у цьому 
методі необхідно з'ясувати що означає «педаго-
гічна ситуація». для більш чіткого та простого 
роз'яснення цього терміну звернемось до матері-
алу, що викладено в «Практичній педагогіці ви-
ховання» (за ред. М. красовицького, упорядник 
г. іванюк) [7, с. 57].

на думку авторів цієї праці, педагогічна си-
туація – це певний збіг обставин у процесі вза-
ємовідносин, практичної діяльності учнів і вчи-
телів, їх взаємодії з оточуючим середовищем, 
який вимагає відповідних рішень і дій на основі 
власного морального вибору. Значущість методу 
педагогічних ситуацій (відносимо до групи мето-
дів діяльності) полягає в створенні простору для 
творчості педагога, оригінальних педагогічних рі-
шень, які насамперед є системними. 

у своїх наукових пошуках ми опираємося на 
авторську класифікацію педагогічних ситуацій, 
що на наш погляд достатньовідображає предмет 
патріотичного виховання учнів [7, с. 68]. Педа-
гогічні ситуації у руслі патріотичного виховання 
ми розглядаємо з трьох позицій:

– за ступенем наближення до реального життя;
– за характером виникнення;
– за характером виховного впливу. 
Розглянемо подані вище педагогічні ситуації в 

руслі педагогічного процесу в початковій школі.
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Ситуації за ступенем наближення до реаль-

ного життя: реальні ситуації, які виникають в 
повсякденному житті учня, шкільного і класного 
колективу. готовність учителя початкової школи 
до реалізації таких ситуацій із виховною метою 
виявляється й насамперед у знанні дитини, її ін-
тересів, уподобань і проблем. По-друге, вмінні ви-
користати будь-яку ситуацію з виховною метою.

для прикладу наводимо педагогічну ситуацію 
з власного досвіду вчителя початкової школи М. 
чеснової. Якось в школі вчителька мала змогу 
спостерігати за учнем який на всі шкільні заходи, 
спрямовані на підтримку бійців аТо реагував із 
загостреним почуттям внутрішнього болю. Він міг 
вибігати з класу в коридор, не пояснивши при-
чини своєї поведінки або і зовсім розплакатися. 
Як з'ясувалося, все це відбувалося тому, що його 
батько військовий і хлопчик боляче сприймав все, 
що навіювало спогади про батька. Вчителька му-
дро вирішила цю ситуацію. Вона розповіла учням, 
який у гліба мужній тато, адже він є бійцем сво-
єї країни, захисником українського народу. Піс-
ля такої розмови однокласники почали гордитися 
не лише його татом, а й самим хлопчиком. у них 
з'явилось бажання наслідувати патріотично нала-
штованих батьків воїнів і допомагати їм.

Засобом, описаної вище педагогічної ситуації, 
вчителька виховувала в учнів почуття вдячнос-
ті, співпереживання, наслідування позитивних 
вчинків, що є вкрай важливим у формуванні па-
тріотизму, як якості особистості та результату 
патріотичного виховання. 

Ситуації-імітації – це спеціально розроблені 
розповіді, в яких віддзеркалюються окремі про-
блеми, що виникають в житті учнів або можуть 
коли-небуть можуть виникнути. обговорення та-
ких фактів і пошук оптимальних рішень тих чи 
інших ситуацій, виступає важливим засобом ви-
ховання учнів. спеціально розроблені вчителем 
тематичні розповіді можуть застосовуватись під 
час виховних годин, тематичних розповідей під 
час уроків і в позакласній діяльності.

для прикладу подаємо невеличкий фрагмент 
уроку (етап вивчення нового матеріалу) з приро-
дознавства у 2 класі з теми «україна моя Бать-
ківщина».

Вчитель: Засперечались одного разу діти, яка 
стежка найкраща?

діти: 1. – до магазину, – там є цукерки.
 2. – ні, до школи, – там є діти.
 3. – ні, до річки, – там можна купатись.
 4. – ні, в садок, – там повно яблук та груш.
 5. – ні, на вулицю, – там можна погратись.
але тут увійшла мама. діти запитали її: «Яка 

стежина найкраща?»
Мати: – додому, діти! до рідного дому! 
Вчитель: – дійсно, дорога додому є найкра-

щою, тому що вас там завжди очікують ваші 
рідні: мама, тато, бабуся, дідусь, брати, сестри. 
а якщо об'єднати разом усі родини, всіх людей, 
які живуть в україні, то як тоді ми їх назвемо? 
(народ).

Вчитель: Так, народ україни, український на-
род. Ми всі одна сім'я, а в сім'ї всі поважають 
одне одного, допомагають.

Вчитель: давайте спробуємо доповнити слова 
вірша М. Познанської. для цього ви маєте, вста-
вити останнє слово:

Ми дуже любим весь наш край,
і любим у_______ (україну),
Її лани, зелений гай,
В саду рясну _______ (калину).
Там соловейко навесні
співає між _______ (гілками),
Та й ми співаємо _______ (пісні) 
Змагається він з нами! 

М. Познанська

Вчитель: діти, чи є десь на землі такий чарів-
ний край, де тихі весняні ночі пливуть на крилах 
солов'їних пісень, де вранці на замріяній річці 
джерельною водою умивається біле латаття, де 
навесні і влітку під шатами крислатих дерев 
яскравіє килим різнотрав'я і квітів?

діти: Є, це наш рідний край – київщина! 
Вчителька на своєму уроці використала інсце-

нізацію та запросила дійову особу, а саме Маму, 
яка підвищила інтерес учнів до уроку. Вони ді-
знались і запам'ятали яка стежинка найкраща. 
діти засвоїли поняття «народ». урок був наси-
чений цікавими завданнями. Так, вчителька на 
уроці виховувала патріотичні почуття.

ситуації за характером виникнення:
Спеціально заплановані ситуації – це реаль-

ні ситуації із шкільного життя, проте задумані 
педагогами для розв'язання окремих виховних 
завдань. до цього типу ситуацій можна віднести 
позакласні заходи:

спільні родинні свята, наприклад «Тепло сі-
мейного вогнища», «Родина, як зірка єдина», на 
яких можна виховати єдність сім'ї, повагу до 
старших, чемне ставлення до батьків, пошану до 
народних традицій, звичаїв; виховувати старан-
ність, ініціативність, творчу активність, почуття 
відповідальності та інше. на родинних заходах 
патріотизм виховується не лише в учнів, а й у 
їхніх батьків, що значно підвищує ефективність 
виховної роботи.

краєзнавчо-пошукова робота – збір матеріа-
лів про життя відомих людей та творчий шлях 
письменників, діячів історії та культури укра-
їни, етнографічно-фольклорні експедиції тощо. 
наприклад, учні збирають матеріал про героїв 
сучасності. Під час такої роботи у дітей форму-
ються організаційно-пошукові здібності, форму-
ються якості патріотизму, з'являється інтерес до 
вивчення історії рідного краю, любов до рідної 
мови, повага до благородних вчинків.

Благодійні акції солдатам української армії 
та учасникам аТо – «аптечка для воїна аТо», 
«діти – воїнам аТо», «Подарунок солдату» та 
інші. Малюнки та поробки дітей часто стають 
для них своєрідними оберегами.

Спонтанні ситуації, точніше, ситуації, які не 
передбачені педагогом, і які стихійно виникають 
у динаміці шкільного життя. Важливим є вміння 
вчителя використати такі ситуації з виховною 
метою. наприклад, ситуація зі шкільного життя: 
під час прогулянки вчителька помітила, що хлоп-
ці пошкоджують рослини на шкільному подвір'ї. 
Педагог не робила зауваження, а пояснила, що 
рослина теж жива і вона, як людина є часткою 
природного світу, який не можна порушувати. об-
говорення цієї ситуації дало учням зрозуміти сут-
ність єдності людини та природи. у цій ситуації 
ми виховуємо бережливе ставлення до природи, 
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до її багатств, любові до навколишнього світу й 
готовності його захищати і відтворювати.

Ситуація-експромт. Це також незапланована 
вчителем ситуація. Вона створюється у виключно 
динамічних умовах як реакція педагога на вчинки 
учнів. Таких ситуацій може бути безліч, ми по-
даємо одну: «В класі, де я працювала дуже гарно 
відзначали дні народження учнів. діти прикраси-
ли клас, підготували красиві поздоровлення для 
іменинників, читали вірші. дівчаток відпустили 
раніше, а хлопчики пообіцяли прибрати кімнату. 
Провівши дівчаток до виходу, я повернулась і по-
бачила в класі двох учнів, які голосно сперечались 
між собою, кому почати прибирання. Я відчула 
таку образу, що ледь утрималась від сліз. спокій-
но сказала хлопчикам: « Можете йти, я сама при-
беру клас». сіла за стіл перевіряти зошити, щоб 
заспокоїтися. не знаю звідки, яким чином, однак 
через деякий час з'явилися всі хлопці. Вони тихо 
та швидко навели повний порядок у класі. Відтоді 
мені ніколи не доводилось нагадувати дітям про 
прибирання» [7].

ситуація з прибиранням спрямована на фор-
мування таких якостей як людяність, совісність, 
чуйність, милосердність, повага до людей стар-
шого віку, і особливо до жінки. Без таких рис 
характеру не можна формувати патріотизм.

Рольова гра: інсценування учнями певної си-
туації, заданої вчителем або вигаданої учнями, 
в якій вільно імпровізують окремі життєві ролі 
і вчаться робити власний вибір. іноді вважають, 
що цей метод дуже простий. З цим не можна по-
годитись. Від вихователя, вчителя вимагається 
особлива тактовність і точність техніки виконан-
ня, адже вчитель має запланувати не лише ігро-
ву ідею й завдання але вміти допомогти учням 
зрозуміти зміст гри, осмислити свою роль. Тому, 
насамперед, учитель творить ситуацію вибору, 
що зумовлює усвідомлену діяльність кожного 
учня й формує відповідальність. Функція вчите-
ля полягає в педагогічно доцільній підтримці ді-
яльності учні, корекції недоречних дій і вчинків.

ситуації за характером виховного впливу:
Ситуація вибору. у цьому випадку мова йде 

про спеціально створені або спонтанні ситуації в 
яких учень може вільно обрати одну з багатьох 
можливих дій або взагалі не прийняти ніякого 
рішення, оскільки ніхто його не зобов'язує. За-
вдання вчителя полягає в тому, щоб стимулюва-
ти учнів до діяльності.

наприклад, в багатьох школах проводиться 
багато доброчинних акцій, спрямованих на допо-
могу українській армії. Під доброчинною акцією 
розуміється «вибір» – допомагати чи ні. ніхто 
не примушує батьків чи учнів приймати в них 
участь. Вибір залежить від самої людини, хоче 
вона допомогти чи ні. Так, батьки приймаючи 
участь у тих чи інших заходах виховують в дітей 
почуття свідомості вибору, співчуття, допомоги, 
людяності, підтримки.

Ситуація, що потребує тривалого вольового 
зусилля. Залежно від об'єктивних потреб розви-
тку особистості, від стратегічної мети педагога 
учень включається в діяльність, роль, ситуацію, 

в якій тривалий час він фактично набуває досві-
ду, відповідальності, організованості, дисциплі-
нованості тощо. до таких ситуацій, можна від-
нести виконання пошукових завдань, проектів, 
творчих завдань.

у змісті патріотичного виховання учнів по-
чаткової школи значне місце відводимо таким 
урокам, як українська мова, читання, природо-
знавство, Я і україна. Перш за все, перед пла-
нуванням уроку, учителю необхідно визначитись 
з темою та метою. Від цього залежить вибір за-
вдань, які будуть спрямовані на виховання па-
тріотизму. Так, наприклад, під час уроків укра-
їнської мови та читання, вчитель дає учням 
знання про мову, розширює словниковий запас 
учнів, виробляє вміння правильно писати, гово-
рити, виховує любов до рідної мови, культуру 
мовлення, розвиває уміння формулювати влас-
ну думку, формує високу читацьку і загальну 
культуру, духовний світ учнів, світоглядні уяв-
лень, загальнолюдські ціннісні орієнтири. Разом 
з формуванням цих уміннями виховується патрі-
отизм, як важлива якість громадянина-патріота. 
на уроках природознавства в учнів формуються 
ціннісні орієнтації у різноманітних галузях жит-
тя, культурній спадщині україни, регіону, сім'ї 
шляхом оволодіння знаннями про природу, сус-
пільство, що відображають основні властивості 
та закономірності реального світу, місце в ньо-
му людини, засвоєння соціальних норм, загаль-
нолюдських, загальнокультурних і національ-
них цінностей, традицій народів, що становлять 
українське суспільство.

висновки і пропозиції. Можна констатувати, 
що суспільна, наукова думка все більше зусиль 
приділяє проблемі патріотичного виховання 
дітей і молоді. однак сучасний учитель часто 
розгублюється тому, що педагогічна теорія віді-
рвана від освітніх практик. Тому вчитель потре-
бує таких засобів навчання, виховання (освіти) 
особистості, що відповідають як потребам сус-
пільства, так і особистості. Педагогічні ситуації 
розглядаємо ефективним засобом патріотичного 
виховання учнів школи. Як свідчить досвід вчи-
теля початкової школи виховання патріотизму 
досягає бажаних результатів лише тоді, коли 
воно наскрізно пронизує весь освітній процес, 
підтримується, закріплюється та поглиблюється 
в різних видах педагогічних ситуацій, а отже в 
особистій діяльності учня.

Молодший шкільний вік є важливим у ста-
новленні особистості дитини, бо саме тоді закла-
даються основи ціннісно-особистісного розвитку. 
головне завдання вчителя щодо виховання па-
тріотизму – навчитись створювати і використо-
вувати у шкільному житті ситуації, які б давали 
можливість учням реалізувати й розвивати свої 
знання та здібності, ціннісні орієнтації в прак-
тичній діяльності. 

однак, ми свідомі того, що не лише в школі 
відбувається становлення особистості. насампе-
ред, потрібні дослідження проблеми виховання 
дітей у сім'ї, оскільки цінності дитина засвоює 
саме там.
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Педагогические ситуации как средство  
Патриотического восПитания учеников начальной школЫ

аннотация
В статье освещены результаты теоретического анализа и практики педагогических ситуаций, как эф-
фективного средства патриотического воспитания учащихся начальной школы. Раскрыты актуальные 
аспекты воспитания патриотизма учащихся в образовательном процессе начальной школы. Подано 
авторский подход к уточнению сущности цели и понятийного аппарата исследования. охарактеризо-
ван опыт внедрения педагогических ситуаций в практику начальной школы. Раскрыты методические 
аспекты патриотического воспитания учащихся начальной школы средством педагогических ситуаций.
ключевые слова: патриот, патриотизм, патриотическое воспитание, педагогические ситуации, учащи-
еся начальной школы, классификация педагогических ситуаций.

ivaniuk h.i., chesnova m.y.
Borys grinchenko Kyiv University

pedagogical siTuaTioN as ageNT paTrioTic educaTioN  
of primary school pupils

summary
аrticle highlights the results of theoretical analysis and practice of teaching situations, as an effective 
means of patriotic education of primary school pupils. Relevant aspects of patriotic education of pupils 
in the educational process of primary school are revealed. author's approach in clarifying the nature 
and purpose of the conceptual ideas of investigation is posted. author determined the experience of 
implementation teaching situations in practice of primary school. The features of using teaching situations 
during the work with primary school students are disclosed.
Keywords: patriot, patriotism, patriotic education, teaching situation, pupils of primary school, сlassification 
of teaching situations.
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