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МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ НАРОДОЗНАВЧОГО  
МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ФАКТОР 
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  

(В АСПЕКТІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ЧИТАННЯ) 
 

Проблема формування соціокультурного середовища є актуальною у 
наш час. Особливо гостро стоїть вона в початковій школі, оскільки – це 
первинний етап адаптації дитини в соціокультурному середовищі. 

В умовах розбудови України як суверенної держави перед школою 
стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, націо-
нальносвідоме підростаюче покоління. Сучасна школа здійснює це як на 
уроках, так і в позаурочний час, використовуючи могутню систему вихов-
ного впливу, що спрямована на формування та розвиток ціннісного став-
лення особистості до минулого свого народу, його традицій, культури, ду-
ховної спадщини. Такою формою впливу є народознавчий матеріал, засто-
сування якого створює сприятливі умови для подолання бездуховності на-
шого суспільства, відродження та розвитку національної культури. 

Актуальність даного матеріалу зумовлена включенням народознавс-
тва у навчально-виховний процес, що сприяє засвоєнню учнями знань про 
Батьківщину, свій народ, його культуру, виробленню умінь і навичок за-
стосовувати їх на практиці, оволодінню рідною мовою, співробітництву 
вчителів та учнів на уроках в початковій ланці освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій  свідчить про те, що цю 
проблему аналізували та розробляли в своїх працях А. Асмолов (1990 р.) 
[1], І. Бех (2003 р.) [2], О. Джежелей (2001) [3], О. Савченко (2005) [4]. 

Звичайно, введення до шкільної програми елементів народознавства 
не вирішить остаточно виховних завдань, але принаймні дасть підґрунтя 
для майбутньої роботи у плані створення національної освіти і виховання. 
Особливої уваги в цьому контексті набуває введення народознавчого мате-
ріалу на уроках читання в початкових класах. Оскільки такі уроки відкри-
вають молодшим школярам цілий світ, задовольняють освітню мету на-
вчання. 

Мета даної статті полягає в аналізі методики впровадження народо-
знавчого матеріалу на уроках читання як одного з важливих факторів соці-
окультурного середовища. З перших днів перебування в школі потрібно 
вводити дітей у чарівний світ культурно-історичних надбань рідного наро-
ду. Глибоке засвоєння рідної культури, історії як цілісності духовного 
життя народу – одна із найголовніших умов формування активно-творчої 
особистості. Таким чином застосування народознавчого матеріалу на таких 
уроках дає всі можливості для розвитку уявлень про минуле українського 
народу в усіх аспектах (вивчення побуту, традицій, обрядів, усної народної 
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творчості та ін.), а розуміння минулого дає підстави для свідомого сприй-
няття теперішнього та майбутнього свого народу, нації, держави. 

Організація народознавчої роботи – це систематичний творчий по-
шук, спрямований на оновлення змісту навчально-виховного процесу, на-
повнення його народознавчим матеріалом, впровадження нових підходів, 
пробудження пізнавальних інтересів учнів до вивчення і засвоєння націо-
нальних та загальнолюдських цінностей. Формування змістовної організа-
ції і проведення народознавчої роботи в школі на уроках читання вимагає 
оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання. Визначальними 
тут є реалізація ідеї народності і на цій основі – формування системи знань 
про культурно-історичний шлях розвитку українського народу і народів, 
які проживають на території України; демократизація всіх сторін життя 
школярів, відхід від регламентації в організації їхньої діяльності; індивіду-
алізація виховання, врахування інтелектуального розвитку, здібностей, ін-
тересів та нахилів, генетичної спадковості та етнізації особистості, склад-
ності та неоднозначності її внутрішнього світу, що зумовлює варіативність 
змісту, форм і методів виховання; органічне поєднання організаційно-
педагогічної, національно-культурної та просвітницької форм роботи; ін-
дивідуальних, групових і фронтальних з активно-творчою діяльністю учнів 
різних вікових груп. 

Визначаючи шляхи реформування змісту загальноосвітньої підгото-
вки, Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») 
вказує на «відображення у змісті історичної освіти закономірностей істо-
ричного розвитку, широке вивчення україно-(народо-)знавства, етнічної 
історії та етногенези українців, інших народів України. 

Формування особистості засобами народознавства включає пізнання, 
розуміння нею своєї Батьківщини, самовіддану активно-творчу діяльність. 
Отже, основою духовного життя людини, її громадської свідомості є розу-
міння історії свого народу, краю, культурної спадщини. Усе це становить 
складову частину національного світогляду і поведінки людини у її став-
ленні до рідного народу, до інших націй і народів. Формування національ-
ної культури молодої людини забезпечує і розвиток її полікультурності. 
Тому національне виховання шкільної молоді є важливою ланкою у проце-
сі розбудови незалежної України, духовного відродження і демократизації 
нашого суспільства. Така робота є доцільною уже в початковій ланці осві-
ти, бо саме тут закладається підґрунтя майбутньої особистості. Кожний з 
предметів в системі початкової освіти так чи інакше може репрезентувати 
матеріал народознавчого характеру, проте найбільш придатними для такої 
роботи є уроки читання. Бо на їх тлі реалізується декілька завдань: 

– прищеплювання любові до читання – це значить переконати ди-
тину у необхідності дружити з книгою, відчувати її корисність у повсяк-
денному житті; 

– реалізація напрямів естетичного, психологічного, соціального ви-
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ховання; 
– ознайомлення з творами різних жанрів, які притаманними їм ху-

дожніми засобами відбивають навколишній світ, це значить, що читання 
художніх творів покликане переконати учнів в тому, що словесний твір 
здатний впливати на розум і почуття людини; 

– виховання почуття поваги до історії свого народу в усіх її виявах: 
культурної спадщини, народних традицій, звичаїв. 

Останнє завдання здійснюється в контексті реалізації соціокультур-
ної і змістової лінії програми. Витоки цієї роботи на уроках читання беруть 
свій початок з часів народної педагогіки. 

Так, Г. Ващенко вважав, що основу навчання і виховання молоді ста-
новлять такі загальнолюдські і національні цінності, як творення добра і 
боротьба зі злом, шукання правди і побудова справедливого ладу; складо-
вою системи виховання має бути родинне виховання, адже ніщо не може 
замінити дитині материнської любові, добра, ласки. Повноту виховного 
процесу, на думку Г. Ващенка, забезпечить міцний зв’язок школи з роди-
ною, молодіжними організаціями, які справляють великий вплив на вихо-
вання національного характеру, волі, патріотизму. Виховний ідеал людини, 
твердив педагог, криється у пісенному фонді України, у звичаях українсь-
кого народу, в його літературі, мистецтві, у християнській вірі й історич-
ному минулому. Відтворення минулого з його культурними цінностями і 
черпання зі скарбниць інших народів того, що відповідає нашій духовнос-
ті, послужить основою творення власного виховного ідеалу. 

Аналіз програмового та навчально-методичного забезпечення курсу 
«Читання» в початковій школі дозволив зробити висновок про те, що уро-
ки читання є невичерпним джерелом для реалізації соціокультурної зміс-
тової лінії програми, а саме народознавчого аспекту. 

Навчально-виховний процес у початкових класах організовується 
відповідно до переліку програм, підручників та навчальних посібників, ре-
комендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 
2008–2009 навчальному році. 

До Державного стандарту початкової освіти внесено ряд змін, що 
стосуються передбачення використання народознавчої роботи на уроках 
читання. 

Зміст і методика предмета «Читання» мають величезний потенціал 
для морально-етичного, естетичного виховання; мовленнєвого, інтелектуа-
льного і творчого розвитку дітей засобами художнього слова. Хоча уміння 
читати розвивається на всіх уроках і життєвих ситуаціях, однак лише на 
уроках читання воно є об’єктом цілеспрямованого, системного опрацю-
вання, що дозволяє умінню стати повноцінною навичкою, яка є інструмен-
том неперервної освіти людини упродовж життя. 

З наступного навчального року вчителі розпочинають новий етап 
впровадження змісту і методичного забезпечення предмета «Читання». 
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У доопрацьованому варіанті Державного стандарту початкової зага-
льної освіти освітню галузь «Мови і літератури» представлено цілісно. 
«Читання» в ній виступає окремо як літературний компонент, що є не-
від’ємною складовою навчання української мови. Він ґрунтується на особ-
ливостях мовленнєвого розвитку молодших школярів, урахуванні їхніх пі-
знавальних потреб та на основі тематично-жанрового, художньо-
естетичного та літературознавчого принципів. Важливо, що у стандарті і у 
типовій програмі позакласне читання представлене як органічна складова 
курсу у вигляді змістової лінії «Робота з дитячою книжкою. Позакласне 
читання», що сприятиме взаємозв’язку уроків класного і позакласного чи-
тання, реалізації соціокультурної змістової лінії програми. 

За матеріалами апробації програм і підручників їх авторами здійсне-
но розвантаження і упорядкування кола дитячого читання з метою поси-
лення мотиваційної та естетичної складової читацької діяльності учнів. 

У зв’язку з необхідністю забезпечити цілеспрямоване формування у 
школярів навчальних досягнень, які передбачені Державним стандартом, у 
типовій програмі запроваджено компетентнісний підхід. Стосовно читаць-
кої діяльності, то її втілення знайшло вияв у структуруванні вимог до ре-
зультативної складової засвоєння програми відповідно до функцій кожної 
змістової лінії. Тому так по-різному формулюються результати (скажімо, 
учень має уявлення про жанри і вміє розрізняти їх, уміє складати розпо-
відь, план, називає основні елементи книжки, вміє після попередньої під-
готовки свідомо, правильно, плавно читати з дотриманням засобів вираз-
ності і т. ін.). Це дає вчителеві чіткі орієнтири щодо цілей уроків, їх ре-
зультативності, що в свою чергу зумовлює необхідність обґрунтованого 
вибору і застосування різноманітних методичних прийомів і засобів для 
досягнення саме вказаного результату. Особливу увагу звертаємо на необ-
хідність відпрацювання повноцінного уміння читати і розуміти тексти, яке 
є міжпредметним базовим умінням. За результатами моніторингу цього 
уміння у випускників початкової школи виявлена необхідність більш про-
дуктивно забезпечувати цей аспект навчання. Зокрема, є потреба система-
тично з нарощуванням складності та достатньої частотності пропонувати 
дітям визначити послідовність подій у тексті, головну думку прочитаного, 
висловити оцінні судження, встановити причинно-наслідкові зв’язки тощо. 

Впровадження ідей особистісно зорієнтованого навчання зобов’язує 
вчителів активно і послідовно застосовувати на уроках різні моделі спів-
праці дітей (парна, групова робота, ігрові прийоми, інсценізація, зміна ро-
лей), завдання різної складності, залучання учнів до літературної творчості 
та самооцінки тощо. 

У методичних пошуках ефективності уроку читання є великі резер-
ви: варіативність його побудови, застосування емоційно привабливих еле-
ментів (ігрового сюжету, девізів, оцінка форми уроків), використання му-
зики, образотворчого мистецтва і краєзнавчого матеріалу; заохочення дітей 
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до використання короткочасних проектів та ін. 
Змістова лінія «Робота з дитячою книжкою. Позакласне читання» ре-

алізується через систему спеціальних занять. Час на їх проведення виділя-
ється із загальної кількості годин, передбачених на уроки читання. 

У 1 класі на роботу з дитячою книжкою рекомендується відводити 
до 20 хв. уроку з навчання грамоти (1 раз на тиждень). Якщо учні класу 
мають достатній рівень розвитку навички читання, учитель може проводи-
ти заняття упродовж усього року. У 2–4 класах уроки проводяться 1 раз на 
2 тижні (17 годин на рік). 

Особливість таких занять полягає в тому, що вони покликані форму-
вати у школярів спеціальні уміння самостійно і продуктивно працювати з 
дитячими книжками, різними за типом видання, обсягом, жанровим, тема-
тичним спрямуванням; іншими джерелами друкованої продукції для знахо-
дження потрібної інформації; уміння орієнтуватися у світі книжок і вибира-
ти їх для задоволення власних пізнавальних потреб, читацьких інтересів. 

З метою раціонального проведення уроків роботи з дитячою книж-
кою крім класних занять педагог передбачає бібліотечні заняття, які про-
водяться у кожному класі кілька разів на рік у шкільній та дитячій (район-
ній, міській) бібліотеці, а також літературні ранки, вікторини, екскурсії і 
т. ін. Така робота також може передбачати вивчення народознавчого мате-
ріалу засобом відвідування краєзнавчого музею, літературних зустрічей, 
ознайомлення з предметами народного побуту українців. 

У шкільній програмі чітко окреслені мета і завдання уроків читання. 
Читання – це складова освіти, це «Багатофункціональний предмет». Там 
же читаємо: «У 3 і 4 класах кількість навчальних годин на читання – у І 
семестрі – 3 години, у ІІ – 4 години. Із загальної кількості годин у кожному 
класі виділяється 17 годин на проведення уроків позакласного читання». 
Отже проблема позакласного читання (читання додаткових книжок) пови-
нна поєднуватися із загальною системою шкільного навчання та з вихов-
ною роботою в класі і в школі. У цьому плані зв’язок між класним і поза-
класним читанням повинен бути різноманітним і надзвичайно плідним. 

Ще в ХІХ ст. педагоги різних напрямів виражали думку про необхід-
ність тісного зв’язку класних і позакласних занять. Зв’язок цей може здій-
снюватися і безпосередньо, і опосередковано. Сама наявність цього зв’язку 
у початковій школі цілком природна вже тому, що проведення уроку поза-
класного читання пов’язано з уроками класного читання. Таким чином, під 
час рекомендації творів для позакласного читання є доцільним передба-
чення вивчення елементів народознавства. 

Уроки читання мають навчити дітей добре читати, що надто важко, 
тому що існує велика відмінність в начитаності, у володінні технікою чи-
тання, в інтересі до предмета. До того ж, крім безпосереднього читання, 
сам урок включає і екскурсії, і спостереження, і бесіди етичного порядку 
тощо. Розв’язати ж проблему навчання дітей читанню і зацікавити їх у 
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ньому повинен урок позакласного читання, який має вплинути на форму-
вання у школярів навички читання, адже вона більш ефективно розвива-
ється при самостійному читанні нових текстів, що і відбувається у процесі 
підготовки до уроків позакласного читання. 

Висновки і перспективи подальших досліджень аналізованої про-
блеми полягають у тому, що у процесі планування того чи іншого уроку з 
позакласного читання слід ураховувати, що він має допомагати засвоєнню 
літературного матеріалу, який вивчається на уроках читання, і розширюва-
ти кругозір школярів. Отож поглиблення знань щодо класного читання 
може здійснюватися за рахунок позакласного. 

Як сказано у шкільній програмі «базовий компонент змісту початко-
вого навчання з читання визначається на основі таких принципів: тематич-
но-жанрового, художньо-жанрового, художньо-естетичного, літературо-
знавчого». На основі цих принципів мають добиратися твори для читання. 
Проте обов’язкове урахування народознавчого аспекту при доборі таких 
творів для читання мало б підвищити рівень знань молодших школярів про 
український етнос, звісно за умови дотримання принципів вікових особли-
востей учнів. 

Звісно дана стаття не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми, а є 
лише одним із її перспективних напрямів. У подальшому уваги заслуговує 
напрям впровадження народознавчого матеріалу на уроках української мо-
ви в контексті адаптації дитини до соціокультурного середовища. 
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