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Мета статті: прослідкувати, як впливає народна педагогіка на 

формування дитячої душі в дошкільному закладі; з яких чинників 
починається виховання, що є першоосновою у цьому процесі; показати 
взаємозв’язок народу з вихованням; довести на прикладах, що опанування 
рідної мови, слова починається з раннього дитинства, а вдосконалення її, 
засвоєння культури мовлення триває протягом усього життя; вплив 
фолькльору на дитячі розум та душу. 

Мета передбачає виконання таких завдань:  
– простежити динаміку народознавства в системі дошкільної освіти; 
– вказати на шлях поєднання навчання та виховання через 

використання програми з українського народознавства; 
– наголосити на важливостях народної дидактики як засобу вивчення 

мови та мовленнєвого розвитку дитини; 
– визначити виховний характер занять з народознавства, їх вплив на 

залучення дітей раннього віку до витоків української народної 
культури. 

Ключові слова. Народна педагогіка – це сукупність накопичених та 
перевірених практикою емпіричних знань, умінь та навичок, що передаються 
від покоління до покоління здебільшого в усній формі як продукт 
історичного й соціального досвіду народу. Народні забавлянки –  це 
своєрідний мовленнєвий зразок розмовно-побутового стилю, що 
супроводжує повсякденне спілкування малюка. Принцип – це вихідне 
положення будь-якої свідомої людської діяльності. Фолькльор – сукупність 
звичаїв, обрядів, пісень та інших проявів духовної культури народу. 
Виховання – двосторонній процес, що об’єднує в собі діяльність вихователя і 
діяльність дитини. 

Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі 
особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація 
праці потребують створення таких умов, за яких громадяни нашої країни 
мали б змогу постійно навчатися, починаючи з раннього дитинства. 

Урядом України прийнято Державну національну програму “Освіта” 
(“Україна XXІ століття”). Одним із найголовніших принципів цієї програми є 
національна спрямованість освіти, що є органічним поєднанням національної 
історії і традицій, збереженням та збагаченням культури українського 
народу. 

Програмою також передбачено нероздільність навчання і виховання, 
що полягає у підпорядкуванні організації та змісту освіти завданням 
формування всебічно розвиненої особистості, перетворенні системи 
моральних і духовних цінностей на важливий чинник виховання молодого 
покоління, відродження духовності українського народу, його менталітету. 



Корені національної психології, національного характеру, мислення та 
самосвідомості, як відомо, закладаються в ранньому віці, передаються дитині 
з молоком матері, через її колисанку, бабусині казки та дідусеві оповідки, в 
період виховання в сім’ї та дошкільному закладі. 

Для дошкільних закладів розроблено програми з українського 
народознавства, якими передбачено прилучення дітей з раннього віку до 
витоків народної культури.  

Українське народознавство – це багатотомний усний підручник 
навчання й виховання, який зберігається в пам’яті народу, постійно ним 
використовується, систематично збагачується й удосконалюється. 

Народознавство існує стільки, скільки існує народ, корені його сягають 
у сиву давнину. Народна педагогіка стимулює розвиток наукової педагогіки. 
Тому сьогодні вона сама є предметом наукового дослідження багатьох 
учених. 

Основою народної педагогіки є наївно-реалістичні та стихійно-
матеріалістичні погляди народної філософії. У змісті народних приказок, 
прислів’їв, прикмет об’єктивно відбито діалектику життя. Наприклад: “Грім 
гримить – хліб буде родить”, “З поганої трави – погане й сіно”, “Правда та 
кривда – як вогонь та вода”. 

Твори народної педагогіки відбивають психологічні погляди народу на 
виховання дітей: “Виховуй дитину, поки вона ще в колисці”, “Чого в 
молодості навчишся, то на старість як знайдеш”, “Лінивому все ніколи”, 
“Шануй людей, і тебе шануватимуть”. 

Предметом методики ознайомлення дітей з українським 
народознавством у дошкільному закладі є засоби, форми, методи, прийоми 
ознайомлення дітей раннього та дошкільного віку з українськими народними 
традиціями, культурою, звичаями, оберегами, символами та прилучення їх до 
національного духовного надбання українського народу. 

Народна дидактика здавна використовувала рідну мову як провідний 
засіб виховання дітей. Немає народу, байдужого до материнської мови, до 
рідного слова, рідної домівки, рідної землі. 

Перші місяці життя немовляти. Над колискою схилилася мати і тихо 
наспівує ніжні мелодії колисанки, кожне слово якої переливається у 
кровинку дитини, стає її надбанням. Таке емоційне спілкування матері з 
новонародженою дитиною через рідне слово, втілене у колисковій мелодії, є 
прикладом єднання поколінь, постійного діалектичного взаємозв’язку 
минулого і прийдешнього. 

Народна дидактика, використовуючи рідне слово, навчає дитину різних 
наук. З вуст батьків, близьких дорослих людей діти отримують перші знання 
з народної філософії, народної астрономії, народної метеорології, 
математики, геометрії тощо. Адже, засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не 
самі тільки слова, їх сполучення та видозміни, а безліч понять, поглядів на 
речі, велику кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку й філософію 
мови – і засвоює легко й швидко, за два-три роки, стільки, що й половини 



того не може засвоїти за двадцять років старанного й методичного навчання. 
Такий цей великий народний педагог – рідне слово! 

Перші слова дитина починає промовляти в кінці першого – на початку 
другого року життя. Малюк уважно прислухається до мовлення батьків, адже 
воно є взірцем для наслідування. 

Враховуючи психологію дитячого віку, народна дидактика пропонує 
дитині полегшені мовленнєві моделі так званої дитячої мови: льоля, ляля, 
моня, ґава, киця, жижа, коко, гам, зюзя, беця, цяця, фіця та ін. Ці слова 
становлять своєрідний фонд народної дитячої лексики, яка передається, весь 
час доповнюючись та збагачуючись, із покоління в покоління. 

У дитячому словнику народної дидактики чимало звуконаслідувальних 
слів: бам-бам, гав-гав, ням-ням, ку-ку, кар, люлі-люлі, тосі-тосі. Вони 
стимулюють мовленнєву активність дитини, полегшують її спілкування з 
дорослими. 

Третій рік життя – вік засвоєння дорослої мови; поступово дитина 
замінює полегшені та звуконаслідувальні слова правильною лексикою рідної 
мови, починає опановувати літературну мову, вступає у сферу побутового 
спілкування, якому притаманний розмовпо-побутовий стиль. У мовленні 
дитини з’являються перші багатослівні речення: “Оля хоче спати”, “Галя їсть 
кашу”, “Тарасик їде на машині”. Саме в цей період сензитивного засвоєння 
мови народна дидактика пропонує дитині найкращі зразки народної мудрості 
– малі жанри фольклору: колисанки, забавлянки, потішки, лічилки, 
промовки, заклички, приспівки. Так, колисанка “Ой, ну, ну, ну, коточок” 
ознайомлює дітей з українським національним символом – віночком, який 
носила кожна дівчина. 

У скарбниці народної дидактики можна знайти віршовані тексти, які 
супроводжують навчання дітей ходити, їсти, вмиватись, одягатись, 
роздягатись, танцювати, варити їсти тощо. 

Четвертий рік життя – рік засвоєння художнього стилю рідної мови. Це 
стає можливим знову-таки за допомогою фольклорних творів та кращих 
зразків літературної творчості українських письменників. 

Дитина вивчає напам’ять народні забавлянки, пісні, вірші, які 
започатковують формування національного світобачення, національної 
самосвідомості. 

Українка я маленька,  
Українці батько й ненька,  
Сестричка, братик милий  
На Вкраїні ся родили. 
Слова дитячого фольклору – це і виховання духовності дитини.  
Протягом дошкільного віку доречно використовувати у спілкуванні з 

дітьми прислів’я, приказки, примовки, афоризми. 
Завдання вихователя дошкільного закладу – домогтися, щоб ці народні 

перлини стали надбанням дитячого активного словника. 
Діти старшого дошкільного віку вже самостійно здатні переказувати та 

розповідати казки, влучно використовуючи казкові образні вирази, зачини та 



кінцівки казок. Наприклад, такі, як: “А хто не вірить, най перевірить!”, „От 
вам казочка, а мені бубликів в’язочка”, “На вербі дзвінчик, нашій казці 
кінчик”, “Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці – писанки, 
файніші, ніж у Косові” та ін. 

Насамперед вихователь повинен пам’ятати, що у шестирічної дитини 
вже значно більше слів і зворотів для висловлювання почуттів і думок, ніж 
самих почуттів і думок. Засвоєні слова і звороти дитина часто вживає 
недоречно, не знаючи їх справжнього, точного значення. Тому завдання 
вихователя – своєчасно пояснювати, тлумачити дитині кожне слово, кожну 
фразу чи крилатий вираз рідної мови, стимулювати до активного 
використання усвідомленого образу рідного слова у практиці мовленнєвого 
спілкування. 

Викладання педагогічних дисциплін у будь-якому навчальному закладі 
передбачає обов’язкове використання загальнодидактичних принципів. 
Кожній навчальній дисципліні, крім загальнопедагогічних принципів 
навчання, притаманні ще й свої, специфічні, які витікають із логіки та змісту 
цього предмета. Вони орієнтують педагога на добір ефективних засобів 
навчання (художні твори, дидактичний та наочний матеріал, розвивальний 
потенціал соціального середовища), методів та прийомів, доцільну 
організацію процесу навчання. 

Підручник для дітей “Рідне слово” К.Д.Ушинського побудовано з 
урахуванням принципу народності. Як засвідчують дослідження, в 
кількісному співвідношенні до загального матеріалу в першій частині книги 
вміщено понад 75%, а в другій – 50% фольклорних творів: 366 прислів’їв та 
приказок, 62 загадки, 51 байку та жарти, 32 народні казки, 7 скоромовок, 22 
народні пісні тощо. Серед них і твори українського фольклору в перекладі 
К.Д.Ушинського. 

Принцип народності у вихованні та навчанні дітей на сучасному етапі 
обстоював академік М.Г.Стельмахович. У тісному взаємозв’язку з 
принципом народності перебуває принцип взаємозв’язку і 
взаємозумовленості народознавчої науки з життям, з практикою виховання й 
навчання молоді.  

Ознайомлення дітей з національною культурою, традиціями 
неможливе без урахування принципу емоційності навчання. 

Народознавчий матеріал емоційно насичений і своїм змістом впливає 
на дитячу емоційну сферу. Заняття з народознавства в дошкільному віці 
мають не стільки пізнавальний характер, скільки виховний. Вони мають на 
меті виховати у дитини почуття національної гідності, викликати інтерес до 
національної культури, прищепити дітям любов та повагу до українських 
державних і народних символів, оберегів, звичаїв, традицій. Цього можна 
досягти, лише наблизивши дітей до реалій життя. 

Завдання вихователя не повинно зводитись тільки до ознайомлення 
дітей з українськими національними традиціями. Слід обов’язково домогтися 
того, щоб цей національний скарб став надбанням дитячого розуму та душі. 



Виховання дітей на зразках народних традицій, звичаїв передбачає і 
врахування принципу природодоцільності, оскільки логіка природи 
найдоступніша й найкорисніша логіка для  дітей. 

Народ і виховання – ці два поняття взаємопов’язані, вони не існують 
одне без одного. Адже так повелося в історії людства, що кожен народ від 
покоління до покоління передає свій суспільний та соціальний досвід, 
духовне багатство як спадок старшого покоління молодшому. Саме так 
створюється Історія матеріальної і духовної культури нації, народу, 
формується його самосвідомість. Народ завжди виступає вихователем 
молодого покоління, а виховання при цьому набуває народного характеру. 
Тільки народне виховання, зауважував К.Д.Ушинський, є живим органом в 
історичному процесі народного розвитку, таке виховання набуває 
надзвичайно впливової сили на формування національного характеру, 
національної психології людини.  
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