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ФАКТОР НАРОДНОЇ МУДРОСТІ У ФОРМУВАННІ  
ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО ВУЗУ 

Еволюційний розвиток людського суспільства відзначається постійними 
і змінними вимірами істинності буття людини на землі. Кроки планетарної 
ходи людини обчислюються тисячоліттями, рівнями культурності і 
цивілізованості, технічної оснащеності праці і побуту, розумової 
досконалості та інтелектуальної збагаченості людського індивіда. 
Досягнення матеріальних надбань і цінностей суспільства перекликаються з 
рівнями знань та освіти народів. Освіта є провідною магістраллю соціалізації 
життя людини. Завдяки освіченості людина піднімається на нові висоти 
духовності і гуманності, мислення і творчості. 

Крокуючи по висхідній, людина творить і удосконалює саму себе, несе 
мудрість слова і діла. Народна мудрість людини споконвічна, слово є 
відбитком життєвої картини і доленосності людини, воно лине від покоління 
до нового покоління людської громади. Слово утверджує і відкидає людську 
ідею, гармонує і поетизує діло та справу, творень людського завзяття і 
подвигу. 

Людське слово завжди було виховним і формуючим механізмом, 
важелем піднесення і поступу кожного жителя земної планети. Добре і 
шанобливе слово і нині піднімає із руїн Українську державність, 
громадянську і національну позицію, оживляє народну душу буття. 

Через слово людські покоління здобувають освіту, знання, творять 
матеріальну і духовну долю рідного народу. 

Щоб міцніло українське суспільство, формування особистісної риси 
громадянськості виходить на передові рубежі творінь і здобутків. Тому ми 
зосереджуємо помисли на факторі народної мудрості у формуванні 
громадянськості викладача професійного вузу, який власними діями 
покликаний дати естафету державності і національної неповторності для 
передачі новим поколінням вихованців. 

Фактор народної мудрості – це загальносуспільний реалізований 
словесний стан людського мислення, думки і мовленого слова про 
соціалізоване середовище певного життєво-часового відрізку буття 
конкретних індивідів народу, нації, людської общини, котра давала оцінку 
позитивним і негативним проявам особистостей і галузевих інституцій 
суспільної громади. Це найпоширеніший вид народної творчості, від сивої 
давнини і до нині. Це величезне культурно-духовне багатство народу, що 
наповнене надіями і сподіваннями, художньо- емоційним змістом і мудрістю 
людської совісті, що глибоко западає у свідомість і пробуджується у силі 
нового звучання смислу слова, гостроти і влучності вираження та 
спрямування волі людини.  

Слово із вуст людини несе заряд оптимізму і туги, свободи і волі, 
гучність і акцентованість, розкриваючи життєву долю буття людини, золото 



душі і крицевість думки. Завдяки слову людство зберегло власний духовний і 
матеріальний набуток. 

Людина виділилася із живого світу як розумна істота, яка здатна 
мислити, думати, намічати власні дії і досягати наслідків своєї діяльності. 
Пізнаючи навколишній світ, людина здобула знання, вичленила речі, якими 
стала користуватися у повсякденному житті і обіході. Розвиваючи власну 
мову, людина створювала мовні скарби у вигляді влучних висловлювань, які 
наслідували інші, додаючи смисл і значущість місця їх застосування. 
Народом підтриманий влучний вислів стає мірилом певних дій, якостей, 
повадок, поведінки і наявних рис певних людей.  

Народна мудрість стає корисною у розвитку суспільства. Літописець 
Київської Русі Нестор (1056-1114) відмічав: “Якщо пошукаєш у книгах 
мудрості уважно, то знайдеш велику користь для душі своєї”. 

Народну мудрість можна повніше зрозуміти, коли самостійно читаєш. 
Короткий і змістовний вираз – афоризм допомагає глибше розуміти культуру 
людини, хід її мислення, смислову сторону і її змінність з розвитком 
пізнаваності людського індивіда і суспільства в цілому. 

До мудрості народної належать прислів’я, крилаті слова, сентенції 
(латиномовне думки, судження – вислів морально-повчального змісту, 
коротке напучення),максима-(латин.) основні правила, гнома (грецькомовне)-
думка. короткий навчальний вислів у формі вірша або ритмізованої 
прози,парадокси,анекдоти і т.п.  

Влучність виразів мовлення і умісність застосування їх та емоційна 
сфера у висловлюванні мають позитивний формуючий вплив на конкретного 
індивіда. 

Ми розглядаємо крилаті, мудрі вирази, що сприяють формуванню риси 
громадянськості викладача і студента професійного навчально-освітнього 
закладу. 

Природно-психологічна і соціумно-соціальна сутність риси 
громадянськості, як обумовленість людського характеру , формується на 
кращих народних традиціях, а народна мудрість у виразах – це механізм і 
формуючий фактор моральності людини. Слід зауважити, що до афоризмів 
належать життєописання, автобіографії, сповіді, крім афоризмів, мудрістю 
вважається жанр ессе (досвід),трактати (“Моралії”-Плутарха,”Листи”-
Сенеки) і т.д. 

Найбільш поширеними на українській землі зараховані до “народної 
мудрості” прислів’я, приказки, байки, оповіді і анекдоти. 

Український народ, за висловом О.Вишні, – Дотепний, Веселий, 
Мудрий. “Я бачу свій народ, як він, ухмиляючись у вуса, дивиться на тебе 
лукавими своїми очима і “зничтожає” тебе”, – писав О.Вишня. 

А народне прислів’я звучить “Сміятися не гріх над тим, що видається 
нам смішним”. А Л.М. Толстой зауважував, що ” Гумор – велика сила. Ніщо 
так не зближує людей, як добрий сміх без образ. А в зближенні людей – 
головне завдання мистецтва.” 



Викладач професійного навчально-освітнього закладу, який опановує 
народну мудрість, займається самоформуванням риси громадянськості. Якщо 
викладач у практичній діяльності використовує народну мудрість, то він 
стверджує власну рису громадянськості. 

Адже використовуючи афористику (пророкування і повчання), притчу, 
сутри (моралеповчання), гноми, діатриби, риторику і поезію, ваки (японська 
література), джайхіцу, ессеїстику і публіцистику, викладач може досягти 
педагогічної майстерності у роботі з студентами.  

Мудрість народна є авторською одинаків і колективно-суспільною, 
загальнонародною, бо на різних етапах розвитку суспільства у вираз народу 
“вплітався” смисл нової змістової “бруньки”, яка потім розцвітала і радувала 
весь люд, хто споглядав її. Одним із цінних жанрів народної мудрості є 
казкова мудрість слова.  

К.Д. Ушинський в одній із статей писав про народні казки: “Багато з 
них, мабуть, народ переробив або наново склав спеціально для дітей. Це 
перші і блискучі спроби російської народної педагогіки, і я не думаю, щоб 
хто-небудь був спроможний змагатися в цьому випадку з педагогічним 
генієм народу... Я рішуче ставлю народну казку недосяжну вище від усіх 
оповідань, написаних спеціально для дітей освіченою літературою” [1]. 

До смислу казок неодноразово звертався український педагог В.О. 
Сухомлинський, він вірив у силу дитячої казковості. Через казкове слово до 
нового покоління переходить сила народної моралі, виховний смисл слова, 
могутня батьківська традиційність. 

Відомо, що сила народного слова у виховній спрямованості, 
повчальності, моралістиці, у позитивному смислі життя. Педагог 
професійного навчального закладу покликаний навчати дечому, повчати 
майбутнього фахівця. Мудрість викладача наповнюється смислом праці в 
ім’я якісної підготовки фахівця виробничої або духовної сфери. 

В чому ж суть мудрості людини, в тому числі і викладача, педагога 
освітнього закладу. Як гласить антична міфологія: “Ніхто не стане мудрим, 
не будучи терпеливим”. 

Мудра людина тверда в своїх рішеннях, не входячи в зіткнення з 
людьми (За Л.М. Толстим),бо “мудра людина вимагає все тільки від себе.” 

Мудрість людини “в гідних справах” (Ювенал); мудра людина і в щасті 
розумна, “і в нещасті бодріша і тверда” (Варрон). 

“Мудрецю невластиво робити те, про що йому довелося б жалкувати 
(Цицерон). А в античному міфологічному афоризмі сказано: “Мудрий нічого 
не робить проти своєї волі “. Багато авторської мудрості: “мудрий цінує всіх, 
бо в кожному помічає хороше” (Б. Грасіан), “мудра людина завжди стає на 
бік тих, хто на неї нападає. Вона більше, ніж вони, зацікавлена знайти в себе 
слабе місце” (за Р.Емерсоном). 

Для мудрих людей завжди знаходиться допомога всім, тому що дар її 
(людини) полягає в тому, щоб відбирати добро із всього. Цицерон 
зауважував, що “Нема користі мудрецю в мудрості, якщо він сам собі не 
може допомогти” [2]. 



Мудрість людини в тому ,що вона спочатку слухає, аналізує, 
узагальнює, а потім відповідає .У практиці народної педагогіки завжди 
застосовувалися твори народної мудрості. В них знаходимо виховний і 
формуючий гідну людину матеріал з погляду на життя, здорова позитивна 
дидактикe, кмітливість і винахідливість трудівника, розумно спрямований 
смисл зіткнення сил природи і самої людини зі самобутніми здібностями і 
тямущістю розуму. 

Народна мудрість пронизує педагогіку і жанри літературної творчості. 
Смислова цінність словесних виразів має цільове спрямування на 
формування високих моральних якостей людини, визначення власного 
погляду на життя, на суспільні взаємини людей, на вибір правильного виходу 
із різних життєвих характерних і нехарактерних ситуацій. 

Рідна мова – єдності мати, громадянськості батько і держави страж. 
Часто слово вражає і пестить, несе святковість і радість, сила слова рухає 
людину, її мрії і думки. Завдяки слову карбується людська свідомість, 
проявляється совість і всі чесноти, слово запалює красномовність. В рідній 
мові і мовленому слові криється сила національного духу, жива таїна буття 
людини, її дум. Слово кличе людину до праці. 

Із слова народжується мудрість народів. Слово веде на подвиг. З 
материнського слова в дитині палахкотить душа і зріє сила духовності й 
життя. “Доки живе мова народна в устах народу, до тих пір живе й народ”, - 
говорив К.Д. Ушинський.  

Отже велич слова криється у формуванні всіх рис людини, в тому числі 
і важливої риси громадянськості. Мудрість мовленого слова – це механізм і 
засіб, метод і ключ творення громадянськості. Формувати рису 
громадянськості через слово починає родина, мудра сила якої в умінні 
вивести дитину на висоти народної успадкованої словесної мудрості. В 
народній казці і пісні , прислів’ї і приказці джерельна сила мудрого слова.  

Викладач професійного навчального закладу має знати, що особливість 
народних творів повчального спрямування є те, що тісно пов’язується з 
життям, суспільною практикою людини, саме тому, що в народній словесній 
сув’язі стверджується краще, передове і гнівно тавруються, заперечуються 
негативні сторони дій і поведінки, діяльності і вчинки людини, а також 
особистісні риси ,що відтінюють застаріле, віджиле. 

Українська народна проза відзначається широтою, багатством тематики 
і різноманітністю жанрових форм. 

Казки (соціально-побутові, родинно-побутові), байки та притчі, щедро 
перейняті народною мудрістю, анекдоти, сповнені в’їдливої сатири і 
веселого, дотепного гумору, за смислом змальовують зіткнення трудівника із 
скупим, зажерливим багатієм, а також висвітлюють урочистість 
справедливості, перемогу правди над кривдою, підкреслюють вищість 
простолюду над пихатістю, самовпевненістю панівної владної людини. 

Сила народу криється у слові. Народ веде казкового і неповторного 
героя через систему життєвих ситуацій, показуючи його в зіткненні різних 
смаків і поглядів на життя. Народ ніколи не буває пасивним, стороннім 



спостерігачем. Він постійно спрямовує смисл і ідею на розрізнення добра і 
зла, звеличення чесних, мудрих, дотепних, працьовитих, ясно і недвозначно 
висловлює свій суворий присуд в адресу лінивих, зажерливих, лихих, 
нескромних і хвалькуватих, знаходить дійові засоби “виліковування” від 
лінощів. 

Байки, як жанр дидактичної поезії, відомі з давніх часів. Широке 
розповсюдження мали вони в країнах стародавнього Сходу (Індії, Єгипті). 
Значного поширення набула байка в стародавній Греції. Розвиток 
літературної байки пов’язаний з іменами українців Є. Гребінки, П.Гулака-
Артемовського, Л.Боровиковського та найбільшого успіху в цьому жанрі 
досяг Л.І Глібов, який надав українській байці завершеності, витонченості 
художньої форми і глибокого успіху. В кагорту байкарів увійшли поети М. 
Годованець, П. Сліпчук, В. Іванович, А.Косматенко, П.Глазовий та інші. 

В українських народних байках поряд з образами тварин фігурують 
образи явищ природи, міфи й істоти, абстрактні поняття (правда і неправда). 
В більшості народних байок відображено побут народу.  

Саме тому, формуючи рису громадянськості у майбутніх фахівців сфери 
побуту, викладач професійного навчального закладу у ході педагогічного 
навчального процесу може застосовувати, розкривати смисл байок , адже 
формуючи особистісні якості, здійснюється і процес формування 
громадянськості випускника – фахівця господарської сфери. 

Багато уваги питанню вивчення образної системи жанру, байки 
приділяв науковець О.О. Потебня [3].  

На сучасному етапі розвитку суспільства виділяється жанр народної 
мудрості – анекдоти. В них виразно проявляється кмітливість, дотепність, 
мудрість людини праці, що збуджує рефлексію людського індивіда. 

В багатозмістовних народних анекдотах гучно і розкотисто 
відлунюється незвичайність словесної сув’язі, енергія людської душі і думи, 
що спричиняє здоровий сміх народу, буйний і колючий, в’їдливий і заразливо 
веселий гумор. 

Саме через сміх і разюче слово відбувається “вирівнювання” 
формування людської особистості , її самобутності та самотворення, 
утвердження в суспільному житті. 

Через різні види народної мудрості, що набуває змістової окраси в 
казках і байках, прислів’ях і приказках, причтах і оповідях, авторських 
афоризмах, викладач має можливість, глибше проникати в світ формування 
громадянськості, утвердженості якої сприяють піддані критиці вади 
людського характеру: лінощі, нескромність, недоречне пащекування, 
безпідставна, надмірна гордовитість, безгосподарність тощо, і підносяться 
кращі риси патріотизму, героїки, доброзичливості, відданості і 
відповідальності, скромності, чесності, різного здорового глузду. 

У нинішньому суспільному житті мають місце факти правди і кривди, 
невдячності і бідності, подібності життя як у казкового Сірка, а в діях деяких 
керівних осіб, як у байкових уособлень “лебідь, щука і рак”. 



У практичній педагогічній діяльності викладач може на різних 
предметних заняттях використати для активізації мислительської діяльності 
майбутнього фахівця – професіонала різні притчі, мудрості українського 
народу. Лише за влучності їх назв можна зрозуміти смисл і цілі цього жанру 
та вплив на формування рис людської особливості. Зокрема, в таких притчах: 

“Гостинець батькові” [4, 169-170]; 
“Умілий злодій” [4, 177-178]; 
“Судова помилка” [4, 181]; 
“Про щасливого бідняка і нещасливого пана” [4, 184-185]; 
“ Грамота – велике діло” [4, 192]. 
Зміст народної мудрості можна віднайти у книгах “Україна сміється”, 

“Тисяча усмішок”, “Українські народні прислів’я та приказки”, “Українська 
народна творчість, загадки” і т.д. 

Викладач, даючи пораду студентові, котрий невдало виконав завдання, 
може пожурити, але для завершення розмови влучно використати народну 
мудрість, в смислі якої є “Умів помилятись, умій і виправлятись”. 

Професор Ващенко Г. зауважував, що “Кожній епосі властивий свій 
дух; кожна епоха ставить певні завдання: кожній епосі властивий панівний 
тип людини; кожна епоха по своєму розв’язує питання й сенс буття” [5]. 

Формування риси особистості – це тривалий процес, в ході якого 
відбувається низка пізнавальних, розвивальних, переконуючих, 
утверджувальних аспектів діяльності і розвитку всієї системи набуття 
пізнавального свідомого життєвого досвіду.Взаємозалежність пізнавального 
процесу і засвоєння комплексу знань є вирішальною базою в утвердженні рис 
характеру людського індивіда. Риса громадянськості як психолого-соціальне 
утворення, яке доповнюється всією біофізіологічною, рефлекторно-
діяльнісною функцією організму людини і мислительними процесами, 
визначається і діагностується проявами в діях, вчинках, поведінці і 
проявленому подвизі індивідом. Словесний фактора впливу на людину є 
найбільш ефективним у збудженні рефлексії особи. 

Викладач професійного навчально-освітнього закладу покликаний 
добре розуміти смисл народної мудрості. Зокрема, мудрість, яка спрямована 
на викорінень вад у людей. 

Народна мудрість: прислів’я: 
1. Про підступність, нещирість, хитрість: 
- В ноги кланяється, а за п’яти кусає 
- Щебече, як соловейко, а кусає, як гадюка. 
- Лижуться, як собаки, що вчора покусалися. 
- Тиха вода греблю рве. 
- В тихому болоті чорти плодяться. 
- На язиці медок, а на думці льодок. 
- Слова ласкаві, та думки лукаві. 
2. Проти крутіїв, шахраїв: 
- Вийшов сухим із води Юхим. 
- Такий, що в одне вухо влізе, а в друге вилізе. 



- На копійку зробить, а гривню вимагає. 
- Крутить, як швець шкурою. 
- Чорт чорту ока не виколе. 
3. Проти скупих, зажерливих: 
- Скупому душа дешевше гроша. 
- Посеред зими льоду не випросиш у куми. 
- Лінивий двічі ходить, скупий двічі платить. 
- Тяжко нести, та жалко кидати. 
4. Проти безсовісних, нечесних: 
- Поганому виду нема стиду. 
- У кого совісті нема – нема й сорому. 
- У Сірка очей позича. 
- Краще не обіцяти, як слова не здержати. 
5. Проти нахаб: 
- Свиню пусти під стіл, а вона лізе на стіл. 
- Приліпився, як п’явка до тіла. 
- Не хвали сам себе, нехай люди похвалять. 
Народна мудрість спрямована проти негативного в рисах людини. Так 

слово народу викриває проти хвальків, зазнайок, гоноровитих, чванькуватих, 
базік, брехунів, ледарів, недбалих, марнотратників; п’яниць, злодіїв, боягузів, 
глузливих, заздрісних, сварливих, примхливих, невдах, ротозіїв, неохайних, 
байдужих, безпринципних, слабодухих, безпорадних, дурнів. 

Важливе місце у формуванні риси громадянськості має спрямування 
народної мудрості на людську пильність: “Миром дорожити – людям довго 
жити”, “Діти родяться для миру”, “Народні сили об’єднати – мир на землі 
відстояти”; проти вживання алкогольних напоїв: “ Хто стане горілкою свій 
розум мить, той ще гірше забруднить”, “Що в тверезого на умі, то у п’яного 
на язиці”, “Горілка на худе штовхає, з ніг людей збиває, ремесла позбавляє”. 
Загадка: “Напилося, нализалося, на вулиці показалося, у калюжі повалялося” 
(п’яниця). 

Запобігаючи негативним звичкам, які можуть виникати у студентської 
молоді професійного навчального закладу, викладач може використати 
надбання народної мудрості, що спрямовані на здоровий спосіб життя людей: 

- Щоб добре жити, треба працю любити. 
- Чесна праця – наше багатство. 
- Щоб вволю всього мати, треба чесно працювати. 
- Посій труд, а славу вродить. 
- Де більше науки, там менше муки. 
- Навчання і труд поруч ідуть. 
Народна мудрість. виражена у загадках, є ефективним механізмом 

професійного становлення студентської молоді, що набуває знання з ремесел 
господарювання, побуту, фаху з майбутньої діяльності, а також професійної 
готовності і життєвої визначеності. 

Для перевірки знань:  
У гаю огонь мигає, 



Всю ніч пень в огні згорає, 
А настане білий день –  
Не осмалений той пень. 

(Фосфорне сяйво) 
Яка річка складається з префікса і числівника? 

(При- п’ять) 
Що стоїть по середині Полтави? 

(Літера Т) 
Викладач професійного навчального закладу, формуючи рису 

громадянськості, може використати народні загадки профільно-фахового 
спрямування. 

Для майбутніх фахівців: 
кондитерського виробництва: 
- Яке місто випечене з тіста? ( Калач). 
- Яке місто солодке? (Ізюм). 
сільськогосподарського виробництва: 
- У трьох трактористів був брат Андрій, а в Андрія братів не було. Чи 

може таке бути? ( Може: трактористи були сестри). 
- До якого ім’я треба додати літеру, щоб одержати крупу? (М – Анна). 
транспортного обслуговування: 
- З якого полотна не можна пошити сорочку? (З залізничного). 
- Сокіл – не сокіл, літає високо: 

Не з дзьобом, а б’є, не кігтями, а дістає. (Літак). 
- Один водить, другий ходить, тридцять мудрих сидять. (Водій, 

трамвай, пасажири) 
- Який вузол не можна розв’язати? (Залізничний). 
- Що день і ніч не спить? (Дорога.) 
Якщо викладач професійного навчального закладу прочитає книгу 

“Українська народна творчість” [6], то зміст її сприятиме глибокій 
обізнаності з національною ментальністю українського люду, що утверджує 
громадянськість конкретного індивіда. Адже через мудру словесність загадок 
спонукаються знання з природи (небо і землю, явища, рослинний і тваринний 
світ), світу людини, її трудової діяльності, а також духовного світу людини, 
що наповнюється засобами освіти, музики, на основі звичаїв, обрядів, зібрань 
різних понять. Широка обізнаність викладача з компонентами народної 
мудрості сприяє утвердженню професійної майстерності, фахової 
досконалості. 

В міру розвитку людського пізнання, коли людський індивід все більше 
і більше відокремлюється у розумінні світу, підкоряє світ за своїм вибором і 
інтересом, усвідомлює себе і свою нішу в ньому, відбувається утвердження 
його у стійкості на землі, де живе, діє і працює, емоційно сприймає оточуючу 
дійсність з’являється сила духовного життя і в ній смисл риси 
громадянськості. 

Ведучи професійну підготовку фахівців певної галузі виробництва, 
кожен викладач покликаний знати, що народ велика сила , яка творить 



матеріальні і духовні цінності, саме в ньому невпинні джерела духовності і 
мудрості, краса праці і творчості. Кожна людина – гордість держави, краще 
що давно створювалось націями і племінними та родовими началами, казкові 
витоки мудрості беруть свій корінь із сімейного роду. В народі країни, навіть 
сформованому на етносних підвалинах різних націй, є невичерпна сила 
енергії буття, яка здатна втілити все можливе в мріях – в дійсність. “Народ 
ніколи не гине, навіть при режимах самої жорстокої тиранії”, – говорив Г. 
Димитров, а чеський письменник, публіцист, політичний діяч Ю.Фучик 
відмічав, що “окремі особистості можуть морально розкладатися – народ 
ніколи” [7]. 

Мудрість – влучно спрямоване висловлювання людини або колективу 
людей. Смислова влучність за соціалізаційним досвідом людини спрямована 
на викорінення негативної риси індивіда, дії вчинки. 

Народна мудрість – дотепна влучність педагогічного слова, смислова 
цінність якого є механізмом для формування чи викорінення певної риси 
людини, завбачення недоліку, негативізму в діях і діяльнісній праці. 

- З самого початку думай, який буде кінець. 
- Жив, як пес, - загинув як собака. 
- Зайця ноги носять – вовка зуби годують. 
- Дуб ламається, а людина нагинається. 
- Кому честь, тому й хвала. 
- Добрий чоловік надійніше кам’яного моста. 
- Добрі вісті не лежать на місці. 
- Тиха вода глибока. 
- І сонце плями має. 
Мудра людина завжди повинна знаходити розумний висновок, вдалу 

відповідь, емоційно корисне слово впливу і поваги. Про це доцільно знати 
кожному викладачеві, котрий готує фахівця певної галузі господарювання на 
українській землі. 

Своєчасно студентам давати доцільні рекомендації. 
Коли Вас запитують про ваших предків (батьків) можна відповісти 

словами індійського мудреця Чанакві [8]: “...істина – моя мама, а мій батько – 
духовні знання, правильна поведінка – мій брат, а милість – мій друг, 
внутрішній світ – моя дружина (жінка), а незлопам’ятність – мій син”, – такі 
шість моїх родичів. 

А відповідаючи на питання “Що таке дорогоцінність?” за словами 
індійського мудреця можна б відповісти “Є три дорогоцінності на землі: їжа, 
вода і приємні слова – глупці (мудхі) вважати дорогоцінностями шматки 
скель”. 

Ми не беремося стверджувати, що формування громадянськості 
повинно пронизувати усі періоди виховного впливу і творення змісту 
морального ідеалу людства. Громадянськість української людини це 
своєрідна риса індивіда цієї країни, де людина має кореневу генетичну 
структуру, що твориться на українській землі протягом тривалого 
історичного часу. 



Усна народна творчість є всенародним скарбом, надбанням народу і 
цілої держави. 

Щоб розуміти усну народну творчість, необхідно здолати особливості 
підходів, прийомів, методів, способів і форм. 

- Потрібно забезпечити простір для самовияву; 
- створити умови для реалізації власного задуму; 
- вміти визначити основні ідеї, поняття, явища, закономірності, 

домінант, характеристик, духовні ознаки матеріалу; 
- перевести прикладну інформацію та ідеї в знаково-символічну 

систему української мови; 
- необхідно розвести змістовий матеріал за видовими жанрами; 
- доцільно постійно вести предметне накопичення змісту народної 

мудрості з фаховою розкладкою до практичного використання і вмісного 
застосування у фахово-професійній діяльності. 

Усна народна творчість, мудрість народу у змістових сув’язках є скарб, 
який допомагає формувати історично-людську рису громадянськості у 
жителів Української держави, яка працює і діє задля рідного народу. 
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