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А ви думали, що Україна так просто. 

Україна  - це супер. Україна -  це ексклюзив. 

По ній пройшли всі катки історії.  

На ній відпрацьовані всі види випробувань.  

Вона загартована  найвищим гартом. 

 В умовах сучасного світу їй немає ціни. 

Ліна Костенко 

      

 

Робота містить матеріали з досвіду роботи щодо виховання 

національної свідомості на уроках української мови та літератури. Метою 

є розкриття складних питань виховання молодого покоління в непростих 

сучасних реаліях. Стане в пригоді учителям української мови та літератури 

у їх повсякденній роботі. 
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Розбудова державності України, відродження духовності нашого 

народу вимагають виховання громадян нової генерації, національно 

свідомих, здатних втілювати в життя загальнолюдські ідеали добра і 

справедливості; і головна роль у цьому належить, зокрема,  вчителеві 

рідної мови і літератури. 

Своє педагогічне кредо я сформулювала б так: хто творить розумну 

й добру людину – найкращий майстер. Доброзичливе, щире, відкрите, 

емоційне спілкування - ось що таке для мене уроки мови й літератури. 

Протягом останніх років працюю над проблемою «Формування 

національної самосвідомості в процесі вивчення української мови та 

літератури». 

Національна свідомість і самосвідомість – це осягнення людиною 

себе представником певного народу, носієм його культури, знавцем його 

минулого і сучасного, діяльність якого спрямована в майбутнє. Відданість 

Україні – невід’ємна ознака національно свідомого громадянина. Без 

любові до рідної землі, готовності оберігати її недоторканість, честь і 

славу, а за необхідності – віддати життя за її незалежність і свободу, 

людина не може бути справжнім громадянином.  

Ідеал людини-громадянина суверенної України традиційно втілює в 

собі м’якість та толерантність вдачі, мужність, доброту, пісенність і 

милосердя, стійкість і незламність духу й національних переконань, 

вірність заповітам батьків і дідів. 

Щоб виховати таку людину, починати треба з опанування нею 

рідної мови. Тому намагаюся виховувати в учнів усвідомлення того, що 

мова – не тільки засіб спілкування, а й генетичний код, і порушення цього 

коду породжує у душі хаос, генетичний зв'язок між поколіннями. Відомий 

педагог К. Д. Ушинський писав: «Відберіть у народу все-і він усе може 
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повернути, але відберіть мову, і він більше ніколи не створить її». Як на 

мене, мова й література вивчаються у школі не для того, щоб людина через 

багато років могла розповісти всі правила, назвати біографічні дані 

кожного письменника, знати тему та ідею кожного твору. Ставлю перед 

собою інше завдання – навчити дитину жити, думати, розуміти мовленнєві 

правила, користуватися ними, вільно володіти усним та писемним 

мовленням свого народу. 

Ідучи на урок, вірю, що він буде кращим за попередні. Вкотре 

переконуюсь у правильності слів В. Сухомлинського: «Учитель готується 

до свого найкращого уроку все життя».      

Вивчення мови, вміння відчувати красу слова, шанобливо ставитися 

до національної спадщини допомагає формуванню в школярів 

національної гідності й гордості за свою землю й народ. У процесі роботи 

намагаюся виховувати в учнів цікавість до звичаїв і традицій свого народу 

. Тому систему уроків мови і літератури будую так, щоб запалити дитячі 

душі словом, щоб не лишилися вони байдужими до рідної мови. 

Під час проведення уроків мови завжди звертаю увагу учнів на 

важливість вивчення рідної мови, як приклад наводжу висловлювання 

видатних діячів про мову. Для прикладу: 

Уклін чолом народу, 

Що рідну мову нам зберіг. 

Зберіг в таку страшну негоду, 

Коли він сам стоять не міг. 

                       Олександр Олесь              
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«Слово є найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки 

людського характеру. Вміти користуватися ним – це велике мистецтво. Словом 

можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим 

різцем так, щоб з-під ваших рук виходила тільки краса». 

                                  Василь Сухомлинський 

 

Звертаю увагу учнів на те, що лише із набуттям державності 

українська мова посіла належне їй місце в системі цінностей власного 

народу, цитую статтю десяту Конституції України: «Державною мовою в 

Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України». Наголошую також, що цього лише мало, бо мова живе 

доти, доки живе її останній носій, тому від нас залежить, наскільки 

квітучою і розвиненою буде наша мова надалі. 

Уроки мови і літератури намагаюся проводити цікаво, 

нестандартно. Це уроки-дослідження, уроки-конкурси, уроки-дискусії, які 

пробуджують в учнів інтерес до предмету вивчення, розвивають 

пізнавальні здібності та творчість вихованців. 

Для того, щоб пробудити в учнів любов до рідного слова, виховати 

небайдуже ставлення до духовних джерел народу, добираю дидактичний 

матеріал про життя борців за незалежність України Михайла 

Грушевського, Володимира Винниченка, Олександра Олеся, Івана 

Огієнка. Яскраві факти з життя видатних українських діячів, їхні твори 

допомагають виховувати в учнів інтерес до вивчення мови й літератури, а 

такі заняття несуть у собі великий емоційний заряд. Наприклад, під час 

вивчення теми «Портрет» у сьомому класі пропоную для опису портрети 

видатних українських діячів різних періодів історії України. Таким чином 
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учні мають можливість ближче познайомитися з життям і діяльністю 

політичних та громадських діячів різних епох, які творили українську 

національну ідею.  

Постійно приділяю увагу піднесенню мовленнєвої культури учнів, 

проводжу практичні заняття з культури мовлення, оскільки мова більшості 

школярів під впливом російської збіднена, словниковий запас обмежений. 

Я вважаю, що взірцем для дітей повинна бути вимова самого вчителя. 

Намагаюся завжди дотримуватись орфоепічних норм, у розмові з учнями 

виправляю їхню вимову, бо культура мовлення учнів – це культура 

мовлення їх учителя. 

Під час уроків часто практикую перекази, ускладнені творчим 

завданням, твори-мініатюри на різні теми, творчі роботи - потоки думок, 

есе. Діти поринають у світ творчості, що сприяє піднесенню їх мовленнєвої 

культури. На уроках розвитку комунікативних умінь і навичок 

акцентую  увагу учнів на тих думках, почуттях, що формують патріотизм, 

наприклад: 

 За що можна пишатися нашою мовою? 

 З якими кольорами асоціюється слово «Україна»? 

 Чому необхідно знати історію свого народу? 

 Які події в історії України можна вважати епохальними? 

Так зосереджується увага на наступності поколінь, 

наголошується  учням, що справжні герої були не лише в минулому, а є й 

серед нас. І про це свідчать події Революції Гідності та воєнні дії на Сході 

нашої держави. Чи потрібно говорити з учнями про війну? На мою думку, 

так. Розмову варто вести таким чином, щоб діти чітко зрозуміли, що життя 

людини – найбільша цінність, тому важливо берегти пам’ять про тих 
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героїв, які полягли, захищаючи нашу землю, націю, мову. А війна 

принесена на українські території, щоб знищити нашу державу. 

Питання: а чи змогли б ви повторити подвиг юних героїв битви під 

Крутами, які свідомо пішли на смерть, захищаючи молоду Українську 

державу?– змушує учнів замислитися над важливістю прийняття 

героїчних рішень у відповідальні моменти життя народу. І діти доходять 

до думки про те, що необхідно за будь-яких умов залишатися вірним 

народові, державі. У щирих висловленнях учнів, їх розумінні ситуації в 

країні, у теплих та відвертих «Листах захисникові», написаних на адресу 

воїнів-героїв, відчувається гордість за тих, хто боронить їхній спокій на 

Сході нашої держави. А це і є одним із потужних джерел формування 

патріотизму. 

Учені довели, що найінтенсивніше формування національної 

самосвідомості відбувається  в середньому шкільному віці. Якщо в 

початкових класах діти через казки, оповідання, поетичні твори пізнають 

край, де вони живуть, свою Батьківщину – Україну, дізнаються, звідки їхні 

корені, до якого народу належать, то в середніх класах поглиблюють свої 

знання. Так, вивчаючи перекази й легенди про запорожців, народні думи, 

твори А. Чайковського «Сагайдачний», В. Рутківського «Джури», учні 

глибше переймаються історичним минулим свого народу, його героїчними 

подвигами. 

Підлітковий період у житті школяра – це важливий етап у 

формуванні ідеалів, які впливають на подальшу поведінку особистості. 

Якщо учні переймуться національними і духовними цінностями, ідеалами 

нашого народу, вони будуть готові до захисту цих цінностей. Учні повинні 

знати про конкретних носіїв національної свідомості, які свого часу 

формували українську національну ідею. В Україні впродовж її 
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історичного розвитку складалося так, що творцями національної ідеї були 

передусім митці.  

Є. Маланюк писав: «Як в нації вождя нема, тоді вожді її – поети». 

Важливе місце тут відводиться особистостям письменників, твори яких 

вивчаються з першого по одинадцятий клас. Це Тарас Шевченко, Іван 

Франко, Леся Українка, Олександр Олесь, Іван Багряний, Микола 

Хвильовий, Володимир Винниченко, Василь Стус та інші. 

У старших класах робота над втіленням ідей виховання національно 

свідомих громадян – носіїв української ідеї поглиблюється, і цьому сприяє 

розмаїття програмового матеріалу. 

Так в 11 класі, вивчаючи творчість митців «Розстріляного 

відродження», зазначаю, що їх життєвий і творчий шлях є взірцем для 

виховання національної самосвідомості особистості. В умовах 

радянського тоталітарного режиму вони створили високохудожні твори, 

які вивели українську культуру на світові обрії. За це їх було знищено. 

Під час вивчення кіноповісті «Україна вогні» Олександра Довженка 

обираю будь-який спосіб роботи: чи то композиційний аналіз, чи то 

характеристику образів. У ході обговорення твору обов’язково 

сконцентровую увагу на проблемі, яка є однією із найважливіших: як нація 

розколювалася зсередини. Це один із трагічних наслідків війни, який 

українці переживали ще довгі роки по війні – одні їдуть у тил, а інші 

залишаються. Автор показує всю глибину горя, жертв, людських трагедій. 

Україна – єдина в світі країна, де не вивчають як слід історію власного 

народу, де люди не знають, не шанують своїх героїв, а від слова «нація» 

залишився лише прикметник. Тож звідки взятися патріотизму, відданості 

й мужності в людині-безбатченку? Проте автор концентрує увагу на 

родинних та народних традиціях сім’ї Запорожців, працьовитості їхнього 
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роду, сімейній злагоді, почуттях патріотизму та національній гідності, які 

допомагають вистояти в найскладніші часи, зберегти в собі людину. 

Уроки літератури рідного краю планую так , щоб учні зацікавилися 

творами письменників Київщини. На таких заняттях працюють слово і 

музика, живопис і фольклор, етнографія й історія. Наприклад, це урок-

конкурс на кращого читця віршів поетів рідного краю «Україна в серці 

моїм», урок-бесіда за творчістю поета-пісняра Д. О. Луценка «Як його не 

любити…», урок-елегія «Маминої душі криниця». 

В умовах розбудови української національної школи зростає роль 

українознавства як вирішального чинника розвитку національної 

свідомості учнів, відчуття ними особистої гідності як представників 

української нації, держави. Українська мова й література невіддільні від 

українознавства. Опис народних звичаїв, традицій, обрядів, народних 

ремесел, відображений у літературних творах, використовую як 

додатковий матеріал на уроках мови. Під час проведення уроків з розвитку 

мовлення, коли діти вчаться будувати твори-описи трудового процесу, 

пропоную теми «Техніки виготовлення писанок», «Витинанка-давній вид 

народного мистецтва» тощо. 

Вихованню поваги до набутків минулих поколінь сприяє позакласна 

робота. Це і різноманітні виховні години, на яких діти знайомляться зі 

звичаями і обрядами своїх предків, наприклад, «Андріївські вечорниці», 

відзначення Дня святого Миколая, Різдвяні та Новорічні свята, знайомство 

з символами та оберегами нашого народу – рушником, вербою, калиною 

тощо. Також діти долучаються до глибинних пластів народної культури і 

збагачуються духовно під час екскурсій історичними місцями Києва – 

Подолом, Андріївським узвозом, Києво-Печерською лаврою, 

Михайлівським та Софійським собором. Діти починають відчувати себе 
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частиною великого роду – свого народу з багатою культурою і 

своєрідними звичаями, тисячолітньою історією. Як наслідок, формується 

почуття гордості від усвідомлення себе українцем.  

Не оминаю увагою такий важливий аспект виховної роботи, як 

зустрічі із відомими українськими діячами, які творять історію Української 

держави сьогодні. Це зустріч із Першим Президентом України Леонідом 

Кравчуком та Президентом Віктором Ющенком, незабутнє спілкування з 

народними депутатами різних скликань. 

Цікавими й незвичайно емоційними є зустрічі учнів з відомими 

українськими письменниками, наприклад,  Дмитром Павличком, Ігорем 

Матвійчуком, Володимиром Яворівським. Участь у відкритті пам’ятника 

А. Малишку, музею О.Гончара – ці заходи, безумовно, сприяють 

формуванню в учнів національної ідеї. 

Важливу роль у формуванні культури мовлення, прищепленні 

любові до рідного слова відіграють зустрічі з відомими мовознавцями - 

Іваном Ющуком та Олександром Авраменком. 

Безперечно, спілкування з учасниками бойових дій на Сході 

України, волонтерами Мирославом Гаєм, бійцями 72-ї бригади, моїм 

випускником-добровольцем Дмитром Кравцем є потужним джерелом 

формування патріотизму учнів. 

Знання, милосердя, вміння збагнути неповторність кожної дитини, 

готовність підтримати та допомогти в самопізнанні і пізнанні 

навколишньго світу, сприяти формуванню її як Людини, не нав’язувати 

своєї думки, а допомагати виробляти власну – цим я керуюсь у 

повсякденній роботі з учнями.  

Отже, суспільство рухається вперед, демократичні процеси в 

державі потребують вироблення нових вимог до освіти. Виховання 
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національної самосвідомості на уроках мови і літератури сприяє 

збагаченню духовного світогляду школярів, формує усвідомлення 

особистістю себе як часточки українського народу із власною 

національною гідністю. У наш час виховання справжнього патріота 

набуває особливо важливого значення. Виховуючи в учнях любов до 

рідної землі, бажання її захищати, ми формуємо гідне майбутнє нашого 

народу. 
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