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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ  

ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 

Підготовка майбутнього вчителя до національного виховання учнів у 
процесі етнопедагогічної експедиції передбачала здійснення студентами ЕГ 
польових досліджень з української етнопедагогіки. Виходячи з постулату, що 
національне виховання підростаючого покоління ґрунтується на глибоких 
засадах народного виховання, родинної етнопедагогіки, ми націлювали 
студентів на вивчення наших традиційних народних здобутків у галузі 
родинознавства та народної батьківсько-материнської педагогіки. Під час 
лекційних занять студенти усвідомили, що їм як майбутнім учителям треба 
ґрунтовно знати родинну педагогіку, українське дитинознавство й виявляти 
прихильне ставлення до них, враховувати їх закони й принципи у справі 
виховання дітей. Так, С.Русова постійно стверджувала думку про 
необхідність будувати систему національного виховання дітей, починаючи з 
дошкільного віку, на традиціях і з урахуванням народної педагогічної 
мудрості. Вона зазначала, що на дитину впливають природа і клімат краю, 
народні звичаї і традиції, суспільний устрій і становище матері та дитини в 
сім’ї. 

На лекціях і практичних заняттях з етнопедагогіки розглядався матеріал 
про роль і сутність сім’ї, про значення родинної педагогіки у вихованні дітей. 
Ми намагалися допомогти студентам глибоко усвідомити моральні, соціальні 
та ідейні аспекти сім’ї як основного осередку суспільства, країни, нації, 
також функції сім’ї – відтворення людського роду, виховання дітей, 
організація господарської діяльності, побуту, дозвілля. Великого значення 
надавалося вивченню провідних напрямів родинного виховання (духовно-
моральне, розумове, фізичне, трудове, естетичне виховання), ролі батька і 
матері у вихованні дітей, народних засобів і методів виховання. До програми 
з етнопедагогіки було внесено питання з народознавства, зокрема 
“Українська весільна обрядовість”, “Інститут кумівства”, “Поховальна 
обрядовість. Поминання померлих родичів” та ін., які дозволяли краще 
засвоїти теоретичний матеріал. 

Під час лекційних занять з українського дитинознавства ми доводили 
студентам, яку велику кількість надзвичайно цінних знань про дітей і їхнє 
виховання нагромадив український народ. Серед них: народні знання про 
донатальний період, передпологові та власне пологові звичаї та обряди, про 
дитину у народному календарі та народні назви дитини у зв’язку з її віком, 
уміннями й здібностями, про матір та її особливу роль в українській родині, 
про батька та його авторитет у сім’ї, а також про дитячий побут і дитячі ігри, 
про дитяче сприймання навколишнього світу. 

Оскільки студентами ЕГ були переважно дівчата, то своє першочергове 
завдання ми вбачали у вихованні в них рис і якостей ідеалу жінки-матері. Ми 



розповідали їм, що образ Матері-Берегині (Великої Матері, Богині) був 
відомий понад 10тис.років тому, коли людина ще тільки вчилася виготовляти 
знаряддя праці з каменю. Жінка-мати була богинею Рожаницею, якій 
поклонялися прадавні українці, бо мала вона таємний зв’язок із зірками і 
могла провіщати своїм дітям щасливе чи нещасливе життя, їхні долі. 

Студенти усвідомили, що Мати-Берегиня завжди підтримує Дерево 
свого Роду, народу і всієї нації, що саме вона передає наступним поколінням 
і мудрий досвід, і ліричну пісню, і гуманну традицію. За результатами 
опитування студентів ми зробили висновок, що сучасні матері не співають 
колискових пісень своїм дітям. Тому ми переконували майбутніх матерів у 
тому, що колискову пісню потрібно співати, бо саме вона закладає в дитині 
основи моральності, людяності, справедливості, милосердя, честі, які 
знаходять своє продовження в наступних вікових періодах життя дитини. 

Поряд із названими навчальними дисциплінами студентами 
експериментальних груп вивчалася етнопсихологія. На заняттях з 
етнопсихології майбутні вчителі усвідомили, що психологічні особливості 
народу проявляються в його мові, своєрідному світобаченні та світовідчутті, 
самобутніх звичаях, традиціях і обрядах, усній народній творчості. 

Мета курсу “Основи християнської етики”, який викладався у    
студентів – стимулювати їх пізнавальну діяльність з вивчення морально-
етичних основ життя українського народу та дослідження морального стану 
сучасного українського суспільства і перспектив його поліпшення. 

З студентами вивчалися такі теми, як: "Новий Заповіт як орієнтир на 
шляху морального зростання людини", "Шлюб і сім’я у християнстві", 
"Патріотизм як християнська чеснота і запорука благополуччя держави". 

У процесі їх опрацювання розглядалася християнська точка зору на такі 
поняття, як релігія, Бог, Людина, держава, сім’я, висвітлювалися етичні 
моменти у ставленні людини до оточуючої її дійсності (до Бога, до 
ближнього та до Батьківщини, до самої себе). 

Здобуті теоретичні знання з етнопедагогіки, українського 
дитинознавства, християнської етики, а також з народної хореографії, 
музичної фольклористики студенти розширювали під час етнопедагогічної 
практики, яка здійснюється експедиційним методом. Відтак можемо 
говорити про етнопедагогічну експедицію. 

Мета етнопедагогічної експедиції – дослідити регіональні особливості 
родинно-побутової культури та родинних виховних традицій. 

При складанні програми експедиційних досліджень з етнопедагогіки ми 
взяли за основу основні її розділи й визначили коло завдань для студентів з 
кожного розділу, виходячи з нижченаведених міркувань. 

Сьогодні погляди всіх людей світу звернені до родини, а їх зусилля 
спрямовані на подолання глобальної кризи сім’ї. 

В умовах деструкції сім’ї, розладу у родинних взаєминах, а відтак і 
зменшення родинного виховного впливу на дитину досить актуальними 
стають дослідження традиційного статусу української родини з її 
непорушним авторитетом, любов’ю до дітей, визначальної ролі батька-матері 



у створенні, збереженні й розквіті сім’ї;  важливої справи підготовки молоді 
до майбутнього життя. 

Українська родина – це природний осередок найглибших людських 
почуттів: тут народжується і поглиблюється любов до Матері і Батька, Бабусі 
і Дідуся, Роду і Народу, пошани до рідної мови, історії і культури. В ній 
дитина якнайшвидше і найглибше засвоює основи моралі серцем і душею, у 
неї формуються глибокі і стійкі моральні почуття (доброта, чуйність, 
милосердя, любов до всього живого, чесність, справедливість, правдивість). 

Традиційно в українській сім’ї батьки виступають головними 
вихователями дитини. Вони створюють найсприятливіші умови для розвитку 
дітей через активне залучення їх у загальнонаціональні і регіональні традиції 
і звичаї, ритуали та урочистості (трудові, моральні, естетичні). 

В етнопедагогічній експедиції слід також дослідити традиційне і сучасне 
становище жінки в українській сім’ї та її материнське покликання. 

За традицією в центрі української педагогіки стоїть жінка-мати з її  
ощадливістю, запопадливістю і з тихою, але постійною турботою про 
майбутнє потомство. Важлива роль у вихованні дитини відводилася і 
батькові. 

Дитині в сім’ї створюються всі необхідні умови для її розвитку: з 
перших годин народження, місяців і років життя дитини до неї ставляться 
батьки ласкаво і ніжно, задушевно і чуйно, і в дитячому серці зароджуються, 
укорінюються відповідні моральні почуття. 

Українську дитину наша етнопедагогіка і, зокрема, такий її розділ, як 
народне дитинознавство, розглядають у всій розмаїтості і складності мотивів 
діяльності, інтересів і прагнень, почуттів і мрій, домагань, вчинків. 

В етнопедагогічній експедиції слід зібрати польовий матеріал про 
особливості внутрішнього світу дитини, її мислення, емоційного життя, 
світовідчуття й світосприймання. 

Оскільки етнопедагогічні знання українського народу знайшли свій вияв 
у народних виховних традиціях, фольклорних творах, звичаях і обрядах, 
ритуалах і святах, які супроводжували життя молоді, то саме ці сфери 
народної виховної культури потребують якнайглибшого дослідження. 

Народну дидактику, яка постійно пов’язана з усією народною виховною 
практикою, потрібно теж дослідити в експедиції. Студентам необхідно 
записати від респондентів відомості про теоретичні і практичні знання з 
народної математики, метрології, астрономії і космології, народної медицини 
й ветеринарії, народної кулінарії, хліборобської справи, народних художніх 
ремесел. 

Важливим аспектом практики є виявлення традиційного народного 
ставлення до науки, до книги, до знань. 

Народні навчально-пізнавальні традиції ґрунтуються на життєвій 
практиці, потребах і інтересах. Головне в народному навчанні –  
безпосередня особиста праця (фізична, розумова), дослідницький пошук, 
самостійне оволодіння знаннями, уміннями (самонавчання, самоосвіта, 



самовдосконалення особистості), про все це теж слід опитати інформаторів 
того села, де проводиться дослідження. 

Також потрібно з’ясувати, до яких видів праці дорослі залучали дітей 
відповідно їхнього віку. 

Під час експедиції важливого значення слід надати вивченню сучасного 
стану народної деонтології (того, що вкрай необхідне, чого обов’язково треба 
дотримуватися), тобто таких ідей, заповітів предків: любов до батьків, 
родичів, пошана до рідної мови, родоводу, культури і історії, повага до праці, 
хліба, рідної землі, піклування про молодших і старших людей, вшанування 
пам’яті померлих, вірність народним звичаям і обрядам. 

До програми етнопедагогічної практики ввійшли такі питання: 
1. Усталена в даній місцевості вікова періодизація. Назви дитини у 

зв’язку з її віком, заняттями, походженням, уміннями, здібностями. 
2. Розподіл батьківських і материнських обов’язків у сім’ї. Мати та її 

роль в українській родині. Батько в українській родині. Його роль у 
вихованні дітей. 

3. Який ідеал чоловіка, жінки, парубка, дівчини, сина, доньки в 
українській родині? 

4. Народження дитини в сім’ї. Догляд за малям. Які колискові пісні 
виконують матері різного віку? Емоційна забарвленість ставлення 
батьків до дітей, заохочення й покарання. 

5. Виховний вплив на дітей бабусь, дідусів, інших дорослих членів 
родини. Колискові з репертуару бабусь. Роль братів і сестер у догляді 
за молодшими дітьми. Типові слова й вирази дитячої мови. 

6. Найпоширеніші дитячі ігри та іграшки. Ігри для хлопчиків та ігри для 
дівчаток, змішані ігри. Вік учасників ігор, їх число. Пісенний 
супровід ігор. Склад ігрової атрибутики, хто її виготовляє, з якого 
матеріалу. 

7. Способи прилучення дітей і підлітків до діяльності дорослих. 
Привчання до праці. Праця як фактор виховання в українській 
родині. 

8. Соціальний статус хлопчиків і дівчаток. Етнічна диференціація 
статевих ролей. Статеве виховання в сім’ї. 

9. Рівень і способи забезпечення етнізації, спадкоємності поколінь. 
 


