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залишитись з батьком). 
У творі Алана Гарнера «Сови на тарілках» відображена легенда 

«Мат, син Матонві» із четвертої гілки валлійського епосу «Мабіногіон». У 
повісті Гарнер використовує образи трьох героїв із давньої легенди 
(ЛльюЛлоДжифс, Гронв, Блодвед), а також численні символічні, казкові та 
міфопоетичні паралелі з зазначеною легендою, що й створило особливий 
фольклорний колорит у творі. Інтерпретація  автора полягає у тому, що він 
не вказав деталей валлійського епосу, натомість відобразив один з 
легендарних сюжетів зі своїм доповненням, що проявилось як в деталях 
(сервіз, картина), так і в подіях (зокрема, у фіналі твору – сови 
перетворились на квіти, сила Блодвед закінчилась). Таким чином, автор 
змінює, трансформує легенду валлійського середньовічного епосу 
«Мабіногіон», вводячи деякі елементи епосу в сучасну історію, 
встановлюючи зв’язок між легендою та сучасністю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАЦІОНАЛЬНІЙ 

СКАУТСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ПЛАСТ 
 
Національна скаутська організація України Пласт була і залишається 

привабливою для людей різних вікових категорій уже понад 100 років. 
Пласт зберігає свою специфіку, що виявляється у цілісному виховному 
процесі, у пластовій методиці виховання, традиціях, ціннісних орієнтаціях. 
Зараз, у час, коли як ніколи гостро постала проблема патріотичного 
виховання дітей та молоді, вивчення теоретичних засад та практичного 
досвіду виховної діяльності Пласту є надзвичайно актуальним, оскільки 
саме ця організація виховала немало відомих громадських діячів України. 

Проблемам становлення та розвитку НСОУ Пласт, вивченню 
організаційно-педагогічних основ виховного процесу в організації 
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присвячено праці Т. Алексєєнко, С. Диби, Ю. Жданович, М. Окаринського, 
Р. Охрімчук, Л. Шелестової та інших. 

Національна скаутська організація України Пласт – добровільна, 
неполітична, позаконфесійна і незалежна всеукраїнська дитячо-юнацька 
громадська організація. Пласт є об’єднанням дітей та пов’язаних з ними 
суспільною діяльністю дорослих, об’єднанням, яке функціонує для 
задоволення і розвитку інтересів та творчих здібностей дітей. У Пласті 
проходить соціальне становлення дитини, природно інтегрується процес 
розвитку, навчання, виховання та соціалізації особистості [3, с. 74]. 

Пластова виховна методика є системою поступального 
самовиховання. Вона ґрунтується на кількох елементах: пластова присяга і 
пластовий закон; гурткова система, самовиховання, навчання через працю, 
поступальні та заохочувальні програми. Всі ці елементи функціонують як 
цілісна система [1]. Багаторічним досвідом доведено, що така форма 
виховання є ефективною у формуванні особистості. 

Пластова присяга є основою життєвого світогляду, який ґрунтується 
на «вірі та вірності, оптимізмі та ідеалізмі, альтруїзмі та практичному 
житті» [5, с. 8]. Закон організації передбачає ряд якостей, які повинен 
виховувати в собі пластун, серед них: доброзичливість, ввічливість; 
пластун повинен бути братерським, корисним, завжди доброї гадки 
(думки). Статутом цієї організації визначено такі принципи її діяльності, 
як рівноправність членів, самоврядування; неприпустимість спрямованості 
на особисту вигоду від членства в організації [4, с. 61]. Програма 
виховання включає ряд напрямів, серед яких: розвиток самоврядування та 
громадської активності, сприяння формуванню лідерів, підтримка творчих 
ініціатив та самореалізації особистості [2, с. 128]. 

Виховні цілі Пласту реалізуються через чітку організаційну 
структуру виховного процесу, через систему форм і методів виховання, 
через продуктивну взаємодію дорослих та дітей. 

Основна виховна одиниця Пласту – гурток, який об’єднує спільною 
діяльністю від 6 до 10 членів і дорослого виховника (вихователя). У гуртку 
обирається лідер, а кожен з учасників виконує певні обов’язки. Ця система 
«дає змогу юнацтву розвивати конструктивні стосунки з однолітками і 
дорослими, учитися жити відповідно до демократичних норм 
самоуправління» [5, с. 9].  

Форми занять для дітей у Пласті відзначаються різноманітністю: 
щотижневі гурткові сходини (бесіди виховника з юнаками, ігри, спів, 
майстрування); вечори, прогулянки, екскурсії, мандрівки, табори, 
мистецькі фестивалі, змагання, вишколи, з’їзди тощо. Методи виховання, 
які використовуються в організації, залежать від вікових та індивідуальних 
особливостей вихованців, їх життєвого досвіду. Так, Ю.Жданович методи 
виховання у Пласті об’єднує в такі групи: 1) формування свідомості 
особистості, до яких належать: опосередковане навчання цінностей; 
розповідь, дискусія, дебати;активне спілкування; індивідуальна бесіда; 
виховання прикладом, піснею; 2) формування досвіду поведінки: 
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вимога;навчання; виховання в колективі, опора на громадську думку; гра; 
доручення; участь у доброчинній діяльності; 3) стимулювання діяльності й 
поведінки: творче суперництво; заохочення;сугестія [1].  

Таким чином, скаутська методика Пласту враховує та використовує 
психологічні особливості вихованців, ефективно впливаючи на розвиток 
дітей. Для цього застосовується продумана система зростання, відзнак; 
програма будується, виходячи з вікових та індивідуальних особливостей 
вихованців; забезпечується різноманітність форм, методів та прийомів 
роботи, створюються такі виховуючі ситуації, які сприяють підготовці 
дітей та молоді до певного типу поведінки у реальному житті.  
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ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Успішне становлення Української держави неможливе без 

відродження та розвитку національної системи освіти і виховання, без 
формування в дітей та молодого покоління високого рівня духовності й 
патріотизму. Особливо гострою проблема патріотичного виховання 
постала у зв’язку із буремними подіями в Україні з часів Майдану й 
подальшими суспільно-політичними та військовими деформаціями.  

Піднесення патріотизму в українському суспільстві, прагнення нації 
до самовизначення окреслило необхідність пошуку тих засобів, що здатні 
ефективно виховувати в дітей і молоді почуття власної та національної 
гідності, відродити основи патріотизму в його кращому розумінні.  

У дошкільному віці починає формуватися почуття патріотизму: 
любов та приязне ставлення до Батьківщини, відкритість їй, 
відповідальність за неї, бажання трудитися на її благо, берегти та 


