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Актуальність. В сучасному українському суспільстві за умов 
поширення глобалізаційних процесів і впровадження Болонської 
системи в українську освіту спостерігається пожвавлення 
національної самобутності та зацікавлення у здобутках 
традиційної української системи виховання, яка містить духовну 
силу нації, національної гідності, ідейно-творчого потенціалу 
народу. В умовах розвитку ринкових відносин у суспільстві 
спостерігається дефіцит духовної культури. Ось чому 
формування сучасної освіти в Україні повинно базуватися на 
відродженні національного виховання, яке передбачає 
успадкування духовних скарбів українського народу і через це 
формування у підростаючого покоління високої духовності, 
художньо-естетичної освіченості і культури. 
Виховання через систему національних цінностей передбачає 
глибоке вивчення народних звичаїв, обрядів, традицій, пісенного 
і музичного фольклору. 
Фольклор є школою добра, школою формування людської душі. 
За визначенням англійського історика та бібліографа Вільяма 
Томса у 1846 році, фольклор – це народна мудрість, народне 
знання. Кожне звернення до усної народної спадщини, як частини 
культури свого народу,  сприяє духовному піднесенню 
підростаючого покоління. 
Метою дослідження є: виявити вплив пісенно-музичного 
фольклору на формування духовності молоді. 
Предмет дослідження – усна народна пісенно-музична творчість. 
Об’єкт дослідження – виховна робота у навчальних закладах. 
Фольклору у всі часи приділялося багато уваги, оскільки в ньому 
знайшло відображення життя народу, його мудрість, виховні 
традиції, світогляд тощо. Науковому інтересу до фольклору в 
Європі сприяла діяльність просвітників ХУІІІ століття. В Росії та 



Україні традиції просвітництва по новому відродились у 
фольклористичній концепції революційних демократів ХІХ 
століття. Взагалі в ХІХ – на початку ХХ століття виникають 
основні напрями вивчення фольклору: міфологічна школа – брати 
В. і Я.Гримм; міграційна теорія (або теорія запозичень) – 
Т.Бенфей; антропологічна школа (теорія самозародження 
сюжетів) – Е.Б.Тайлор; етнопсихологічна школа – В.Вундт; 
географо-історична (фінська) школа – Ю. і К.Круни; історична 
школа – В.Ф.Міллер. У 50-х роках ХХ століття в нашій країні 
широко розповсюджена робота по збиранню фольклору з 
застосуванням нової методики, технічних засобів запису і 
розшифровування. З’являється тенденція до комплексного 
вивчення різних видів народної творчості, використання 
фольклору у писемної і музичної творчості сучасних митців, 
виховання національної і патріотичної свідомості народів [1, 
c.516]. 
В широкому розумінні фольклор — це своєрідний конденсат 
духовної історії людства від найдавніших часів і до сьогодні. 
Кожна наукова дисципліна виділяє у фольклорі один з його боків, 
але разом з цим розглядає і деякі суміжні ділянки. Так, музична 
фольклористика проникає в суміжну проблематику словесної 
фольклористики (віршування, тематика), історичної лінгвістики 
(зв'язок мовного і музичного синтаксису), етнографії (об-
рядовість), історії (історичний зміст пісень), археології 
(матеріальні предмети музичних культів, викопні музичні 
інструменти), психології (розвиток мислення, зокрема музичного, 
закони сприймання і творчості) [2, c.5]. Отже, вивчення 
фольклору має комплексний характер. Комплексне вивчення 
фольклору забезпечує розуміння його своєрідності і місця в 
історії людства. 
Формування національної свідомості та самосвідомості 
передбачає: виховання любові до рідної землі, до свого народу, 
готовності до праці в ім’я України, освоєння національних 
цінностей (мови, території, культури, відчуття своєї причетності 
до розбудови національної державності, патріотизм, що сприяє 
утвердженню національної гідності, залучення учнів до 
практичних справ розбудови державності, формування почуття 
гідності й гордості за свою Батьківщину. 



В ході дослідження нами вивчалося використання музично-
пісенного фольклору у виховній роботі із студентами в 
Горлівському житлово-комунальному технікумі. Були відвідані 
виховні заходи, які проводилися викладачами Барабановою Т.Ю., 
Дідик Н.А. і Мазуркевич Л.О.; вивчено архівні дані щодо 
планування виховної роботи в технікумі і окремих групах. 
З’ясовано, що робота з використання усної народної творчості 
для формування і розвитку духовності студентів в технікумі 
проводиться постійно. Діти залучаються до збирання 
фольклорних творів, їх аналізу і обробці на заняттях та виховних 
заходах з української мови та літератури (Дідик Н.А.); 
знайомляться з рослинами-символами і рослинами-оберегами на 
заняттях з біології і з задоволенням співають про них під час 
виховних годин (Мазуркевич Л.О.); утворюють справжні 
театральні українські свята і обряди (Барабанова Т.Ю.). 
На початку вересня студентам першого і четвертого курсів була 
запропонована анкета, питання якої вимагали усвідомлення 
поняття «фольклор», знання українських обрядів і свят, 
визначення значення усної народної творчості для опанування 
історії країни, її культурної спадщини тощо. Виявилося, що 
студенти четвертого курсу, на відміну від першокурсників, 
значно обізнані в цих питаннях, мають потяг до вивчення 
української історії, відрізняються більш соціально спрямованою 
поведінкою, повагою до старших, виважені в словах тощо. 
Таким чином, навіть на прикладі виховної роботи лише в одному 
технікумі можна констатувати, що використання усної народної 
творчості у виховному процесі дійсно сприяє розвитку 
духовності студентів, викликає в них захоплення історією країни, 
формує почуття власної гідності, патріотичного ставлення до 
України. 
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