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У статті теоретично проаналізовано питання впливу народної педагогіки на виховання 
дітей дошкільного віку засобами природи. Розкрито поняття «народна педагогіка» та 
досліджено джерела народної педагогіки (пісні, прислів‟я, приказки, прикмети, обряди, 
казки), в яких найкраще простежується зв‟язок людини з природою. Автором акцентовано 
увагу на тому, що шанобливе ставлення до природи у дітей дошкільного віку формується за 
допомогою надбань народної педагогіки.  
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Abstract  
The article analyzes the theoretical questions of the influence of folk pedagogy on the 

upbringing of preschool children by means of nature. The concept of "folk pedagogy" is explored 
and sources of folk pedagogy (songs, proverbs, sayings, signs, rituals, fairy tales) are explored, in 
which the connection between man and nature is best observed. The author emphasizes the fact 
that respectful attitude to nature in preschool children is formed through the achievements of 
popular pedagogy.  
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Проблема виховання підростаючого покоління завжди залишається 
актуальним питанням. Перш за все, це стосується дітей дошкільного віку, 
адже саме в цьому віці формуються основи людської особистості. 
Сьогодні виховання особистості засобами народної педагогіки набирає 
значних обертів. Вихователі, використовуючи під час виховання дітей 
народні засоби, спонукають дітей до праці, виховують любов та повагу 
до себе та інших, активізують допитливість дітей. Усе це впливає на 
формування особистості дитини [11].  

Слід зазначити, що дитина народжується і впродовж усього життя 
перебуває у нерозривному взаємозв‟язку із природою. Маля, пізнаючи 
світ природи, гармонійно розвивається, вдосконалюється як особистість. 
Природа є джерелом краси та натхнення; з природного довкілля людина 
черпає сили для життя. Спілкування з природою викликає позитивні 
емоції, пробуджує почуття, дає естетичну насолоду. Природа вчить, 
виховує, навчає мудрості, вабить своїми таємницями. Активне 
спілкування з природою народжує і зміцнює у дитини безцінну якість – 
доброту. Але любити природу – це не означає лише милуватися  

її красою і досконалістю. Любов до природи невіддільна від бережного 
ставлення до неї, бажання вчасно прийти на допомогу, відчуття своєї 
єдності з рослинами, тваринами, повітрям, водою... [2].  

Знання про природовідповідні форми і методи виховання дітей 
дошкільного віку розкриває народна педагогіка, адже роль 
природовідповідності у виховному процесі та природи в народній  
педагогіці величезні. Відомо, що перенесення законів і 
взаємозалежностей у природі на людину та її буття завжди базувалося 
на активній співпраці з природою, глибокому проникненні в її сутність. 
Довершена система виховання дитини, уходження її в життя і працю, 
відносини з навколишнім світом, запрограмовані цією системою, 
здійснювали постійний уплив на педагогічну науку за весь час її 
становлення і розвитку в Україні. Використання цих безцінних здобутків 
народної педагогіки є назрілою проблемою сьогодення [3].  

Сутність народної педагогіки дослідники розкривають у сукупності і 
взаємозв‟язку понять, поглядів, ідей, досвіду в теорії та практиці  

національного виховання (Г. Ващенко, О. Духнович, В. Кузь, В. 
Майборода, В. Мосіяшенко, І. Огієнко, С. Русова, М. Стельмахович, В. 
Сухомлинський, Є. Сявавко, П. Щербань, М. Ярмаченка та ін.) [1].  

Актуальність екологічної освіти, її органічне поєднання з 
національною історією і народними традиціями обґрунтовується 
Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття)», 
Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Законом 
України «Про дошкільну освіту» та іншими державними документами, що 
надають першочергового значення реалізації принципів народності, 
культуровідповідності, етнічної ідентичності та природовідповідності у 
системі безперервної освіти [3].  

Метою  статті  є  теоретичний  аналіз  питання  значення  народної 
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педагогіки у всебічному вихованні дітей дошкільного віку засобами 
природи.  

Упродовж віків український народ визначив систему знань, ідей, 
принципів, традицій, засобів, які досить продуктивно завжди  

використовувались у формуванні загальнолюдських та національно-
культурних вартостей. Цей унікальний досвід було узагальнено та 
виокремлено в напрям педагогічної науки, що дістав назву «народна 
педагогіка» та акумулював багатющий досвід виховання, вироблений 
віками, допомагаючи вихователям прилучати дитину до національних 
традицій, звичаїв, норм поведінки. Метою виховання в народній 
педагогіці є формування усвідомлення належності до коренів роду і 
народу, значущості таких людських чеснот, як голос совісті, обереги, 
любов до матері, до рідної країни тощо [1].  

Народна педагогіка (етнопедагогіка) – це емпіричні знання народу 
про виховання. Вони знайшли своє відображення у звичаях і обрядах, 
повʼязаних з життям дітей і молоді, у фольклорі, іграх і іграшках, у  

традиціях сімейного і громадського виховання. Обидва поняття – 
народна педагогіка та етнопедагогіка – збігаються, однак перше частіше 
використовують у літературі на означення до наукових педагогічних 
знань і тих, що існували й існують поза теоріями і науковими системами і 
випливають з живого досвіду підготовки до життя підростаючих поколінь; 
друге ж переважно вказує на національну самобутність, етнічну 
специфіку й оригінальність традиційних педагогічних знань. Якщо 
терміном «народна педагогіка» оперують здебільшого з метою 
зіставлення традиційно народних знань з науковими, то термін 
«етнопедагогіка» підкреслює локальні особливості цих знань [4]. 

 

Зазначимо, що у народній педагогіці високо цінуються традиції 
навчання та виховання дітей, які мають місце в реальних потребах 
життя. Любов до дітей, гуманізм до них, вимогливість й використання 
рідного слова стало запорукою виховання дітей дошкільного віку [9, с. 
165]. Відомо, що виховувати дитину потрібно в природному середовищі, 
тісно співіснуючи з нею. Це підтверджується історичними джерелами, де 
зазначено, що людина є не господарем природи, а її частиною [5, с. 50]. 

 

Шануючи природу, люди вчилися спостерігати за життям у природі 
та досліджували її виховний вплив на розвиток дитини. Ця мудра 
філософія наших предків знайшла відображення у джерелах народної 
педагогіки – піснях, прислів‟ях, приказках, прикметах, обрядах тощо.  

Відтак, народ і виховання – це два взаємопов‟язані поняття, які не 
існують одне без одного. В історії людства так повелося, що кожний 
народ передає свій суспільний досвід, духовне багатство з покоління в 
покоління як спадок старшого покоління молодшому. Народ завжди 
виступає вихователем молодшого покоління, а виховання при цьому 
набуває народного характеру [1]. 
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З перших днів життя природа оточує дитину. Вона – і в колискових 
піснях, і в забавлянках, і в потішках, і в загадках. Щоб дитина полюбила і 
зрозуміла природу, виросла чуйною і доброю, для неї «оживляли» весь 
світ, змушували говорити камінь і пташку, струмочок і дерево. Народна 
творчість – багатюща скарбниця народної мудрості, в якій яскраво 
відображено світ природи. Доступність, яскравість та образність 
фольклорних творів розширювали уявлення дітей про рідну природу, про 
доцільність її збереження [2].  

За допомогою загадок діти навчаються порівнювати ознаки різних 
предметів, знаходити спільне та відмінне. На цій основі у дітей 
дошкільного віку формується вміння класифікувати предмети, відкидати 
їх несуттєві ознаки, закладаються основи теоретичного творчого 
мислення дошкільників. Використання загадок сприяє розвитку 
спостережливості дітей [10, с. 107].  

Шанобливе ставлення до природи формували за допомогою 
народних ігор, що були пов‟язані з різними обрядовими святами: 
проводи зими, пробудження природи, Зелені Святки, жниварські обряди, 
колядки, щедрівки тощо. Діти добре знали дні, в які вони повинні 
покликати весну, коли «на бабине зіллячко, на наше подвір‟ячко» 
закликати дощ. Вірили в те, що їх заклик до веселки допоможе зупинити 
негоду, що заважає хліборобу [2].  

Висвітлення природи можна спостерігати й в інших жанрах 
фольклору, зокрема в прислів‟ях та приказках. Подібно до загадок, 
прислів‟я і приказки сприяють розумовому розвитку дитини, оскільки 
змушують дитину задумуватись над змістом висловлювання, 
розгадувати про що йдеться в змісті, поглиблюють знання дітей про 
об‟єкти та явища природи, взаємозв‟язок природи з людиною. З одного 
боку, прислів‟я і приказки містять педагогічну ідею, з іншого – мають 
виховний вплив, несуть освітні функції: оповідають про засоби, методи 
виховного впливу, дають характерологічну оцінку особистості (позитивні і 
негативні вчинки, якості людини), які сприяють формуванню особистості, 
містять заклик до виховання, самовиховання і перевиховання, 
засуджують дорослих, які нехтують своїми обов‟язками [7, c. 11–12].  

Близьким до прислів‟їв та приказок є народні прикмети про 
особливості пір року («Снігур прилетить – про зиму сповістить»), зміни в 
природі («Ранній приліт жайворонка – до ранньої весни»), життя людини 
(«При ходьбі неможна закладати руки за спиною – будеш вдовою»),  

однак для них характерна відсутність поетичної образності [10, c. 108]. 
Ознайомлюючись з прикметами, діти не тільки краще дізнаються про 
навколишнє середовище, але й навчаються робити певні висновки, 
помічати закономірності, в ігровій формі розкривають систему 
взаємозв‟язків предметів і явищ природи, вчаться розуміти красу 
навколишнього світу. Використання під час занять народних прикмет має 
важливе значення у вихованні дітей, адже вивчаючи та спостерігаючи за 
природними явищами у дітей розвиваються пізнавальні процеси (увага, 
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пам'ять, уява), когнітивні здібності (передбачення змін у природі) та 
комунікативна компетентність (вміння встановлювати контакт з 
однолітками, взаємини в колективі) [5, c. 50].  

Іншим жанром народного фольклору у якому представлено народні 
явища варто назвати календарно-обрядові пісні. Головне призначення 
пісень виховувати у дітей любов до прекрасного, виробити естетичні 
погляди і смаки дитини дошкільного віку. Навчити дитину спостерігати й 
розуміти явища природи, помічати в ній зміни та відчувати її красу 
можна, використовуючи на заняттях веснянки та веснянки-ігри («А ми 
просо сіяли», «Ой на горі льон», «Огірочки»). Пісні пробуджують уяву 
дошкільників, допомагають розвитку мислення, сприяють розширенню та 
збагаченню їх знань про природні явища, рослинний і тваринний світ, 
хліборобську роботу [9, c. 50].  

Варто згадати і про роль казки, як жанру народної педагогіки у 
вихованні дітей. Важко переоцінити виховне значення народної казки, 
заселеної птахами і звірами, де добро завжди перемагає зло. Це вселяє  

у дитину віру в теплоту життя, у перемогу над пітьмою, холодом і злом 
[2]. Казка являє собою носій важливої інформації для успішної 
соціалізації дитини. Цей вид народного фольклору дозволяє дітям 
пізнавати складні явища й почуття та у доступній формі осягати світ 
почуттів і переживань [8, с. 25–27].  

Відомо, що знайомство дитини з народною казкою розпочинається 
з раннього віку. Читаючи і розповідаючи казки, вихователь розвиває 
внутрішній світ дошкільника. Діти, яких з раннього віку ознайомлюють з 
казкою, швидше опановують мовлення та навчаються правильно 
висловлювати власні думки. Казка допомагає формувати основи 
поведінки і спілкування. Народна казка розвиває фантазію і уяву дитини, 
сприяє творчому потенціалу дошкільників, допомагає розширити 
словниковий запас, правильно будувати діалог, розвиває зв‟язну логічну 
мову, уміння ставити запитання. Саме через казки дитина отримує 
глибокі знання про людину, її проблеми і способи їх вирішення. Роль 
народної казки у вихованні дитини не може бути непомічена. 
Представивши образи, які зображуються в казці, дитина навчається 
розуміти внутрішній світ героїв, співпереживати їм і вірити в силу добра 
[8, c. 25–26].  

Ми погоджуємся з думкою О. Бутенко, яка зазначала, що дітям 
треба знати і завжди пам‟ятати, що природа потрібна всім людям і не 
тільки сьогодні, а й завжди. Природа щедро дарує нам свої скарби, а ми 
маємо віддячити їй людською добротою, увагою і турботою. Дитина, яка 
не буде робити поганих вчинків у природі, ніколи не зробить чогось 
поганого по відношенню до людини. Дослідниця наголошувала на тому, 
що «виховані в природі, засобами природи, народною мудрістю діти 
виростають розумними, добрими, дбайливими господарями своєї землі» 
[2]. 

Підсумовуючи все вище викладене, дослідивши роль всього скарбу 
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народної педагогіки (прислів‟я, приказки, прикмети, пісні, казки) у 
вихованні дитини дошкільного віку можна стверджувати, що досвід 
нашого народу про природу збуджує уяву у дітей, сприяє розширенню та 
збагаченню їх знань про природні явища, рослинний і тваринний світ, 
хліборобську роботу. А отже, вони є ефективними засобами формування 
пізнавальних, когнітивних та комунікативних процесів, які відбуваються у 
дошкільному дитинстві.  

Висновки. Народна педагогіка відіграє важливе значення у 
вихованні дітей дошкільного віку. Проведений аналіз свідчить, що 
використання народного досвіду, народної мудрості бажано починати з 
раннього дитинства, адже народний фольклор прищеплює дітям любов 
до природи, праці, до себе та оточуючих. Загадки, приказки та прислів‟я, 
прикмети, календарно-обрядові пісні відіграють значну роль у 
розумовому, естетичному та моральному розвитку дитини. Вони 
виступають головним засобом ознайомлення дошкільників з явищами 
природи, красою тваринного та рослинного світу [10, с. 111]. А відтак, 
природа впливає на всебічний розвиток дитини, на формування її 
особистості в дошкільному дитинстві.  

Проте дослідження не вичерпує усіх аспектів питання значення та 
ролі природи у вихованні дітей дошкільного віку. Подальшої розробки 
потребує питання впливу природи на формування особистості дітей 
дошкільного віку, що становить перспективу подальших наукових 
розвідок. 
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The article analyzes peculiarities of social work in the conditions of the Ukrainian village; the 
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is determined; the content of the factors that considerably complicate social work in the village is 
revealed; features of social work in rural areas are singled out.  
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Сутність, форми, методи, зміст соціальної роботи визначаються 
географічними і регіональними особливостями проживання споживачів 
соціальних послуг, тобто в селі чи місті. Дослідження цього питання слід 
розглянути в таких аспектах: визначення специфіки соціальної роботи 
залежно від територіальних ознак; демографічні показники; 
інфраструктура: освітні заклади, заклади культури, охорони здоровʼя, 
праці і соціальної політики, соціальні служби; ритм життя; рівень 
економіки; потреби у послугах; ресурси соціальної роботи; завдання 
соціальної роботи [4]. 

Глибокі економічні реформи на селі розпочались трохи пізніше ніж  

у містах, і тому село на собі відчуває своєрідний вплив негативних 
соціальних наслідків цих економічних перетворень. За цих обставин 
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