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МЕТОДИ ВИХОВАННЯ В КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ 

ЕТНОПЕДАГОГІЦІ 
 
Перетворення, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, в 

тому числі і в освіті, актуалізують потребу пошуків таких підходів до 
виховання дітей, які сприяли б їхньому найбільш повному розвитку. В 
умовах сучасного соціально-економічного і культурного життя України 
одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є духовне відродження 
народних традицій національної школи. 

У Криму діє „Програма формування і розвитку мережі загальноосвітніх 
закладів, класів з українською, кримськотатарською мовами навчання” (від 
27.08.1997 р. №260). Розроблена Концепція освіти на рідних мовах в АРК з 
врахуванням життєвих інтересів представників різноманітних 
національностей, яка орієнтує на основні підходи до культурознавчої функції 
освіти, збереження моральних підвалин, передачу молоді багатовікового 
досвіду. 

Створення національної школи, в тому числі й кримськотатарської, 
можливе на етнопедагогічній основі. Кримськотатарська етнопедагогіка в 
силу історичних і політичних причин залишається поки що недостатньо 
теоретично розробленою. Першим дослідником народної педагогіки 
кримських татар вважається великий просвітник Ісмаїл Гаспринський, який 
заклав наріжний камінь вивчення етнічної педагогіки кримських татар. 

У наш час дослідженням цих проблем займаються М.А.Хайруддінов, 
З.І.Мустафаєва, С.І.Харахади та ін. Однак багато наукових проблем ще 
потребують свого вирішення, зокрема щодо методів виховання, характерних 
для кримськотатарської етнопедагогіки. 

У науковій педагогічній літературі існує декілька класифікацій методів 
виховання, запропонованих Т.О.Ільїною, І.С.Мар’єнком, І.Т.Огородніковим, 
П.І.Підкасистим, І.П.Подласим, І.Ф.Харламовим, Г.І.Щукіною. 

Зміст і методи виховання кримськотатарських дітей беруть початок у 
багатовіковій історії кримськотатарського народу, його традиціях, звичаях і 
обрядах, вони прості й загальнодоступні в користуванні. З.І.Мустафаєва 
подає таку їх систему: словесні, ігрові і наочно-практичні методи [5, 44]. 

Ми пропонуємо дещо іншу класифікацію методів виховання в 
кримськотатарській етнопедагогіці (див.: табл. 1). 

Таблиця 1. 
Методи виховання в кримськотатарській етнопедагогіці 

Формування свідомості Організації 
життєдіяльності дітей Стимулювання 

пояснення 
розповідь 
повчання 

приклад 
спосіб життя 
показ 

благословіння 
благопобажання 
похвала 



настанова 
напучення 
порада 
бесіда 
пересторога 
натяк 

привчання 
доручення 
вправа 
прохання 
вказівка 
вимога 
нагадування 

спонукання 
схвалення 
осудження 
покарання 
насмішка 
негодування 
прокляття 
укоризна 
докір 

 
Охарактеризуємо деякі з наведених методів більш детально. Метод 

роз’яснення застосовувався з метою формування у дітей культурної 
поведінки, розкриття змісту і значення стандартних для народу, суспільства 
правил поведінки, необхідності їх дотримання. Для формування певних 
трудових навичок роз’яснення супроводжувалося показом способів 
виконання різноманітних видів сільськогосподарської, побутової праці 
(поводження з інструментами, знаряддями праці, обробка землі, полив, 
збирання врожаю, догляд за худобою, приготування національних страв, 
ткацтво тощо). 

Особливе значення у вихованні дітей мала порада. Дорослі, володіючи 
певним життєвим досвідом, ненав’язливо пропонували дітям вирішення 
різноманітних життєвих ситуацій. 

Метод бесіди з елементами роз’яснення, розповіді застосовувався у 
вихованні бережливого ставлення до природи, води, хліба, у формуванні 
національної самосвідомості та ін. 

У давні часи кримські татари полюбляли збиратися вечорами біля 
домашнього вогнища і переказувати один одному почуте від батьків [4, 102]. 
У роки депортації розповіді-згадки бабусь і дідусів не дали забути молодому  
поколінню прекрасний і далекий Крим, допомогли передати молодому 
поколінню безмежну любов до Батьківщини, гордість за свій народ. Дякуючи 
цим розповідям, народ не загубив в собі ту частинку самобутності, присутню 
у кримських татар, зберіг такі якості характеру, як терплячість, 
толерантність. Письменник Е.Байрамов згадує, що розповіді його бабусі про 
страшний голод в Криму на початку 20-х років минулого століття, про повагу 
до праці, про бережливе ставлення до хліба залишились в його пам’яті на все 
життя [1, 24]. І сьогодні розповіді старшого покоління про ті муки, які вони 
пережили на чужині, не дають молодим забути історію народу і стимулюють 
їх здійснювати справи на благо рідного краю. 

Кримськотатарська етнопедагогіка завжди використовувала такі 
методи, як повчання, настанова, напучення. Про значення настанов і 
напучувань говориться в творах тюрських авторів: 

„Сину мій! Мудрих настанов знаючих дослухайся! У твій мактаб вони 
скрижалі знань принесли” [7, 70]; 

„Дитина, яка не знає наставника, отримає від життя тяжкий удар” [13, 
273]; 



„Мій друг! Прийми ти настанови – 
для юних душ є найдорожчим 
Те слово цінне, та порада, 
що старця мудрість осягла” [7, 79]. 
Повчання часто виступали у вигляді прислів’їв і приказок: „Ашагъанда 

– къулакъларынъ, ишлегенде къолларынъ ойнасын” (Коли їси, нехай 
танцюють вуха, коли працюєш – руки); „Агъыр иштен къачма, енгилине 
чалма” (Від тяжкої роботи не тікай, до легкої не біжи); „Халкъ юрген елдан 
юр” (Ходи по протоптаній народом дорозі). Використовуючи методи 
повчання і настанов, етнопедагогіка радить не обмежувати свободу дитини, 
розширювати поле для самостійної діяльності. 

Своєрідним методом виховної дії є натяк, який може бути прямим або 
опосередкованим. За словами А.Ізмайлова, натяк відображає педагогічний 
такт народу, його інтуїцію, мудрість при вирішенні складних завдань 
виховання [4, 159]. Відомі кримськотатарські прислів’я привчають розуміти 
мову натяку: „Якщо ти прийшов у гості до друга, а мати виряджає його куди-
небудь, знай – це вона виряджає тебе, оскільки ти прийшов невчасно”. Натяк 
має ефективну виховну силу і дозволяє дотримуватись одного з принципів 
виховання – принципу гуманізму.  

У формуванні особистості дитини, організації її життєдіяльності 
важливу роль відігравав спосіб життя батьків, особистий приклад. Моральне 
обличчя батьків, поведінка, праця, діяльність, взаємини в родині, з 
оточуючими людьми, ставлення до речей і природи завжди слугували 
прикладом для дітей. Вже змалку дитина могла  бачити, як батько поспішає у 
вільний час у мечеть, ховає убогого чужеземця, долучається до спорудження 
хатини хворої людини, як лагідно він вітає мандрівника, котрий уночі 
постукав у двері, як для нього готують улюблену їжу і найкращу постіль, 
подушки і ковдру [3, 21]. 

Для формування санітарно-гігієнічних, трудових навичок, а також 
навичок культурної поведінки використовувався метод привчання. З 
раннього віку дітей привчали дотримуватися режиму дня: „Акъшам исе ят, 
сабах исе тур” (Якщо вечір – лягай, якщо ранок – вставай); тримати в чистоті 
тіло й одяг, іграшки; говорити слова ввічливості дорослим і ровесникам. Для 
формування необхідних трудових прийомів і навичок застосовувалися також 
вправи – багаторазові повторення дій. Привчаючи дітей, дорослі давали 
доручення, перевіряли їх виконання, спостерігають за дитиною з боку. На 
початковій стадії формування певних навичок досить часто застосовувався 
метод нагадування. Маленькій дитині нагадували про те, що потрібно 
привітатися, попрощатися, сказати „дякую”: „Не айтмагъа керек?” (Що 
потрібно сказати?); прибрати за собою іграшки, помити руки перед їдою і т.п. 

Інколи, безпосередньо спонукаючи дітей до тих чи інших вчинків або 
дій, дорослі застосовували метод вимоги. Засобами цього методу є прохання і 
тактовні вказівки. 

У кримськотатрській етнопедагогіці в ролі методів стимулювання 
розвитку особистості дитини використовувалися методи заохочення і 



покарання. Дитина завжди має потребу в оцінці своєї поведінки, результатів 
своєї діяльності. Якщо поведінка відповідає суспільним нормам, якщо дитина 
прагне зробити якнайкраще свою роботу, батьки скажуть: „Машалла, балам!” 
(Молодець!), лагідно посміхнуться, кивнуть головою, подякують, погладять 
по голові, тим самим схвалюючи дії дитини. Малюк вже за поглядом батьків 
(лагідним чи суворим) може зрозуміти, правильно він зробив чи ні; потім 
скоординувати свої дії. Батьки, враховуючи психологію дитини, знають, 
кого, коли і якою мірою похвалити, оскільки деякі діти після похвали будуть 
докладати зусиль, щоб і надалі добре виконувати роботу, розвивати 
внутрішні якості. А деякі, навпаки, залишаються, в них може розвинутись 
завищена самооцінка. 

Метод покарання проявляється у висловленні невдоволення, 
засудження, обмеженні деяких прав, посиленні контролю, стриманості в 
спілкуванні, відчуженні в голосі, забороні. Кримські татари вважають, що 
„Еринде тазир баш агъыртмаз” (Доречна догана не змусить боліти голову). 

Кримські татари застосовують словесне засудження поганих вчинків, 
необдуманих дій. В очах батьків дитина бачила докір, якщо вона не 
виправдовувала їхніх сподівань і надій. Цей докір мав попереджувальний 
характер, оберігаючи дітей від громадського осуду: „Не адамлар айтыр? 
Халкъ не дер? Алем не дер?” (Що скажуть люди?). Якщо дитина здійснила 
поганий вчинок, вона чула на свою адресу такі докори дорослих: „Вай, вай! 
Не яптынъ, э? Бойле де бала олурмы?” (Ой! Що ти натворив? Що ж це за 
дитина?); „Алла белясыны бермесин, бир де зыпкъын бала!” (Ну що за 
бешкетник!). 

Етнопедагогіка кримських татар заперечує жорстокість у взаєминах з 
дітьми, фізичні покарання: „Котекнен анълатма, лафнен анълат” (Пояснюй не 
бійкою, а словами); „Таякънен бала тербиеленмез” (З різкою дитина не буде 
вихованою). 

Досить вагоме і дієве значення мають різноманітні благопобажання 
(благословіння, напучення). Діти чи молоді люди, отримавши у 
відповідальний момент життя благословіння, вірили силі напутніх побажань. 
Ця віра сприяла успіху, удачливості дитини, підвищувала її самооцінку, 
додавала впевненості у власних силах. Благопобажання набуло магічного 
значення, поскільки проголошувалося в особливі моменти життя: у свята, 
хвилини пробудження і засинання, при травмах, у процесі суннета у 
хлопчиків, обряді заручин (никях) і т.д. У такі моменти слова 
благопобажання мають велику навіювальну силу, адже отримавши 
величезний моральний заряд, що сприяє успіху, людина насичується 
життєвим оптимізмом. 

Дитина прагне отримати батьківське благословіння, сприймаючи його 
як священний заповіт. Вирушаючи у подорож, людина також прагне 
отримати напутнє побажання, яке поєднує в собі благословіння і поради, як 
поводитися  в дорозі, з незнайомими людьми, на новому місці: „Огъурлы 
еллар!”, „Акъ ел!” (Щасливої дороги!); „Елда яваш-яваш ол!” (В дорозі будь 
насторожі!); „Елда анда-мында бакъ!” (В дорозі дивись у різні боки!). Багато 



благопобажань звернені до Аллаха, в них міститься прохання про його 
заступництво і благодать: „Алла къаза-белядан сакъласын!” (Нехай захистить 
Бог від усіляких нещасть); „Алла елунызны ачыкъ этсин!” (Нехай Бог відкриє 
вам дорогу). 

Прокляття є найсильнішим негативним посланням. Саме тому 
застосування проклять було останньою мірою впливу на дітей і 
обмежувалось рамками заборон. Батьки використовували прокляття в момент 
відчаю, коли були не в силах більше якимсь чином вплинути на дитину. У 
легенді про яр скам’янілих овець (Къой таш дере) батько Адиль-бей прокляв 
свою дочку Аліме за непослух, зухвалість, невдячність і своїм прокляттям 
перетворив дочку, її чоловіка, весь посаг у каміння [3, 30-32]. У кримських 
татар прокляття використовуються надзвичайно рідко. Дитина, боячись 
накликати на себе прокляття, прагнула своєю поведінкою, своїми справами 
не допустити цього.  

Своєрідним методом стимулювання була насмішка. Скористатися цим 
методом міг не кожний. Дорослий повинен добре знати психологію дитини, 
щоб ненароком не образити її. Насмішка повинна бути добром, не допускати 
приниження дитини, вимовляти не лише з докором, а й із турботою про 
дитину, з бажанням допомогти їй виправити свої помилки. Звернутися з 
насмішкою до дитини могли бабусі, дідусі, старші люди, які мали 
незаперечний авторитет. Як насмішка звучать слова про ледаря: „Аш десенъ 
чапар, иш десенъ къачар” (Скажеш обід – біжить, скажеш робота – втікає); 
про неуважність: „Станбулгъа барып, тырнавучын унуткъан” (З’їздив у 
Стамбул, а граблі забув) тощо. 

Велике значення в кримськотатарській етнопедагогіці відводиться мові 
жестів та міміки. За ступенем дії у мові жестів і міміці можна виокремити 
такі групи: 1) схвалюючі: стверджувальний кивок головою, усмішка, 
лагідний погляд, поплескування по плечу; 2) засуджуючі: покачування 
головою із боку в бік,  відсутність усмішки (куточки губ опущені вниз),  
відсутність тепла в очах, хватання руками за голову і покачування головою з 
вигуками: „Вай, вай!”, погрожування вказівним пальцем, кулаком, яким-
небудь предметом; 3) активізуючі: витягнуті вперед руки, коли дитина 
намагається виконати певні дії (ходьба, стрибок), погладжування долонь 
дитини, тіла, підкидання дитини на руках під танцювальну мелодію, 
витягування рук вверх з дитиною, промовляючи: „Гъыр-дал-дал!”. 

Кримськотатарська етнопедагогіка наголошує на необхідності 
використання всіх методів у взаємодії, оскільки лише так можна досягти 
позитивного результату у вихованні.  

Застосування народних методів у національній школі є обов’язковим 
елементом у виховному процесі, оскільки дозволяє враховувати національно-
психологічні особливості дітей. Тому сьогодні необхідно озброїти сучасного 
вчителя національної школи системою методів виховання, якою протягом 
багатьох століть керувався народ. Також необхідно навчити педагога творчо 
підходити до вибору методів виховання, позаяк їх вибір є суворо 
детермінованим. Чим глибше вихователь розуміє причини, з яких він 



використовує ті чи інші методи, чим краще знає специфіку самих методів, 
тим вірніше знаходить шляхи виховання, обирає найбільш ефективні методи. 
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