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АКТУАЛІЗАЦІЯ БАТЬКІВЩИНОЗНАВЧОГО АСПЕКТУ  

В ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 90-х р. ХХ ст. 

 

Кінець ХХ ст. характеризується пробудженням національної 

самосвідомості українського народу, відродженням національної культури, 

посиленим інтересом до етнонаціональних батьківщино-українознавчих 

виховних традицій. 

Незреалізовані, хоча теоретично й опрацьовані, українознавство 

краєзнавство і навіть народознавство постали майже одночасово в 

розроблених концепціях, програмах, підручниках. Всі три напрями 

підтримали вчителі й учні, батьки, громадськість і управлінці. Та, на жаль, 

кожен напрям “здійснював” власний “монолог”. Співпраці або хоча б 

професійного діалогу так і не відбулося між трьома давно визначеними 

модерном напрямами пізнання свого народу. Підняті незреалізовані 

проблеми поглиблено теоретично і практично; проаналізовано 

народознавство; оновлено підхід у школі до фольклорно-етнографічного 

циклу; зактуалізовано краєзнавчо-географічні роботи; розкрито спільні і 

специфічні особливості українознавства, народознавства і краєзнавства. 

Кожен з напрямів підняв важливі пласти народної культури, що дало 

можливість на конкретному матеріалі розглядати визначальну проблему 

українського шкільництва  традиції та інновації. До того ж, народознавство, 

українське народознавство багатьма освітянами, деякими вченими 

розглядалося як українознавство. 

Широку дорогу введення народознавства у школу відкрила в 1990 р. 

Декларація про державний суверенітет України, яка проголошувала: 

“Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження 

українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-

етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах 

суспільного життя” [2]. 

Народознавство розглядалося значною кількістю вчених, освітян як 

порятунок у вихованні учнів, молоді, оскільки історичне безпам’ятство, 

моральне й духовне зубожіння породжувало явища “добровільної” відмови 

від народного, національного, від свого рідного  мови, культури, свого 

родоводу, що свідчило про глибоку кризу діючої системи, її партійної 

ідеології. 

У 90-х рр. ХХ ст. було поширеним розуміння народознавства 

(українського, російського, молдавського, польського, угорського, 

єврейського, болгарського  всіх народів, які проживають в Україні), як 

систему фундаментальних знань про конкретний народ, про особливості 

побуту і трудової діяльності, національний характер, психологію, світогляд, 

історично-культурний досвід, у тому числі й здобутки у галузі навчання і 

виховання, а також про свій родовід, що є органічною частиною народу, про 

спосіб життя й виховання у сім’ях, отчий край і все, пов’язане з ним. 



У шкільній практиці народознавство розумілося широко. У працях того 

часу читаємо: “Рідна мова, історія, краєзнавство та етнографія, народна 

педагогіка, родинна етнопедагогіка, педагогіка народного календаря 

(включаючи народно-релігійні свята, урочистості, природні явища й події 

річного циклу життєдіяльності людей), народні моральні приписи, фольклор, 

різні види народного мистецтва (музичне, пісенне, танцювальне, 

декоративно-прикладне та інше) й художньої творчості, прогресивні 

національні традиції, звичаї і обряди, народні символи та національна 

символіка  все це вбирає в себе одне багатогранне й містке слово 

“народознавство” [3]. 

У практичній роботі народознавство дещо оконкретизовувалося. 

Програми з народознавства для школи зосереджували увагу переважно на 

проблемах: історія рідного краю, усна народна творчість, символіка 

(державна, народна), гра та іграшка в житті дитини, народний календар свят, 

традицій, звичаїв, обрядів, народні ремесла і промисли, народна педагогіка. 

У шкільній практиці народознавство введене в навчальні плани в кінці 

ХХ ст. як предмет, що вивчався в усіх класах за спеціально розробленими 

програмами. Програми з народознавства розробилися науковцями і 

вчителями-практиками, навчально-методичними осередками шкіл, 

Інститутами післядипломної освіти тощо. Програми розроблялися не лише 

до курсів, а й до певної проблеми, наприклад, авторська програма 

“Українська пісня” [9]. 

Стрімкому розвитку шкільного народознавства у 80-х р. сприяли 

доробки з народознавства: М.Стельмаховича  науково-педагогічного 

спрямування, В. Скуратівського  художньо-публіцистичного; Дм. 

Чередниченка, редактора газети “Жива вода”; М. Дмитренка, головного 

редактора газети “Народознавство” (всеукраїнської фольклорно-

етнографічної щомісячної газети “Народознавство”, заснованої в Києві 29 

жовтня 1993 року) та ін. 

Основний напрям публікацій газет  висвітлення традиційної народної 

культури українців від давнини до сучасності. У центрі уваги  фольклор та 

етнографія українців. Газети мають науково-популярний, просвітницький 

характер. Тематичні рубрики стосуються актуальних пізнавальних проблем 

українознавства: “Народознавці”, “Студії”, “Символи”, “Обряди, звичаї”, 

“Урок”, “Ремесла, промисли”, “Цікава планета”, “Ріднокрай”, “Намисто”, 

“Собор душі” тощо. З-поміж українських видань часопис “Народознавство” 

посідає осібне місце, має власне обличчя, доброзичливу оптимістичну ауру. 

Разом із такими журналами, як “Народна творчість та етнографія”, 

“Народознавчі зошити”, “Берегиня”, “Родовід”, “Українська культура”, 

“Народознавство”, він популяризує знання про Україну та українців, 

традиційну народну культуру, послідовно утверджує українську національну 

ідею. 

Корисний народознавчий матеріал черпали вчителі з журналів “Диво-

слово” (рубрика “Народознавство”); “Постметодика” (рубрика “Українське 



коло”); “Українська культура” (рубрика “Свято сонячного циклу”) та под. 

Тематика уроків з народознавства найрізноманітніша і фактично 

невичерпна, як і сама духовна культура народу. Тут і фольклор (у тому числі 

й народна пісня), і народне мистецтво (декоративно-ужиткове, музичне, 

танцювальне, кобзарське, сопілкарське тощо), театр (вертеп), і свята й дати 

народного календаря, і побут та архітектура, і народні символи й національна 

символіка, і природа, рослинний та тваринний світ, зокрема даної місцевості, 

і, звичайно ж, рідна мова, література, історія (насамперед життя й діяльність 

історичних діячів, учених, письменників, несправедливо забутих чи 

репресованих). 

Уроки народознавства часто приурочуються до конкретних подій, 

знаменних дат чи свят народного календаря, організовуються серед природи, 

в полі, біля річки тощо. 

На допомогу вчителю, вихователю дитсадка видаються орієнтовні 

конспекти уроків. Так, Миколаївський обласний інститут удосконалення 

вчителів у 1993 на допомогу педагогу розробив орієнтовні конспекти занять з 

українознавства в дитсадках і школах, Івано-Франківський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників знайомить дошкільнят із 

народними звичаями і обрядами, Тернопільський інститут удосконалення 

вчителів видає вчителю народознавства конспекти уроків для кожного класу, 

даючи назви “Народні перлини”, “Народні берегині” і т. под. Уроки з 

народознавства розробляли, видавали вчителі. Народознавчими матеріалами 

наповнюються різні види робіт, зокрема диктанти. З погляду народознавства 

розглядаються валеологічні проблеми. Народознавство відроджує пошукову 

роботу учнів. Дедалі ширшає й поглиблюється фольклорно-етнографічна 

діяльність учнів, у процесі якої вони вивчають народні обряди, побут і 

архітектуру населення краю, записують від старожилів фольклор. Завдяки 

пошуковій роботі учнів шкільні фонотеки поповнюються записами, у музеях 

і світлицях відводиться місце для записів етнографічних експедицій. На 

допомогу освітянам, учням створюються народознавчі запитальники. 

На основі народознавства створюються кімнати, а то й окремі 

фольклорно-етнографічні музеї. Повертаються у сім’ї і школи українські 

вечорниці, вертепні дійства зимових та інших народних свят, а також 

проводяться тижні чи місячники мистецтв, різні свята  рідної мови, 

літератури, пісні, танцю, народних обрядів тощо, організовуються шкільні, 

районні, міські, обласні й всеукраїнські огляди-конкурси, фестивалі і т.д. 

90-ті рр. стали початком масового відродження свят і дат народного 

календаря. У багатьох школах сіл та міст України їх відзначали в дусі добрих 

народних традицій, з колядками, щедрівками, театралізованими вертепними 

дійствами, виступами учнівських фольклорних ансамблів, етнографічних 

груп. Свята близькі людям, у тому числі й дітям, у них мудрість і дух народу, 

могутній ідейно-моральний заряд, емоційно-естетичний потенціал. Усі вони 

спрямовані на пробудження в дітей бажання робити добро, бути гуманними й 

милосердними, господарями рідної землі. 

Газети, журнали дають різноманітні матеріали про свята. Сценарій свят 



для кожного класу розроблено в бібліотеці вчителя початкових класів і 

видано редакцією газети “Розкажіть онуку”. Сценарії рекомендовані як 

навчально-методичний посібник. Так, наприклад, для 1 класу пропонуються 

сценарії “Свято “Пісня  душа народу””, “Український рушник у народних 

традиціях і звичаях”, “Новорічний коробок”, “Без верби і калини  нема 

України”, “Родинне дерево”, “Рослини  символи в українців”, “Обрядові 

весняні свята”, “Свято Івана Купала” та ін. 

Поширені сценарії свят і окремими виданнями [8]. Розробляється 

науково-теоретична основа свят [5]. 

На уроках, заняттях з народознавства йдеться і про декоративно-

прикладне мистецтво  ткацтво, килимарство, вишивку, кераміку, художню 

обробку дерева і металу, декоративний живопис відображає історію, красу та 

велич народу, втілені його матеріальні, духовні й естетичні цінності. 

Сьогодні, коли вже занепало чимало мистецьких осередків, насамперед у 

Центральній і Східній Україні, особливо важливо, відроджувати їх, 

прилучати до цієї спадщини молодь. Про різні форми роботи з народними 

ремеслами, як засіб ранньої етнізації і соціологізації дитини, йдеться в роботі 

Л.Калуської [4]. 

Виготовлення художніх виробів  процес копіткий і складний. Проте 

він, а тим більше сама річ, приносить велику насолоду учням, що стимулює 

їх виявляти творчість, винахідливість, викликає постійне бажання творити, 

вдосконалювати свої вміння і навички, докладати зусиль, щоб виріб був 

красивим, оригінальним, не схожим на інші. Чи не тому скриньки, тарелі, 

рушники, килими багатьох школярів не поступаються за якістю перед 

речами, виготовленими дорослими майстрами. 

Навчальний предмет у школі “Українське народознавство” також 

з’явився в кінці 90-х р. У програмі для середньої загальноосвітньої школи 

“Українське народознавство” (1-11 класи), авторського колективу за заг. ред. 

С.П.Павлюка, яку рекомендувало Міністерство освіти і науки України 

(1998р.), засвідчується: “Українське народознавство  це знання про 

традиційний родинний уклад українців, громаду й громадське життя, звичаї й 

вірування, житло, харчування, одяг, переважні трудові заняття та знаряддя 

виробництва, про його народне мистецтво, фольклор. Це також знання про 

усталені норми людського співжиття  про звичаєве право, мораль, етикет, 

народні знання (засоби народного виховання, народної медицини, метрології, 

агрономії, гідрометеорології та ін.)” [10]. Є в програмі твердження, що 

“одним із недоліків вивчення народознавства в сучасній школі є саме підміна 

цих двох понять  народознавства й українознавства; намагання 

перевантажити предмет народознавства невластивими йому питаннями, 

взятими з різних галузей українознавства (наприклад, такі теми, які 

пропонуються однією з програм: “Опришківський рух. Олекса Довбуш” або 

“Пісні Марусі Чурай” [10]. 

За цією програмою учням старших класів, ліцеїстам, гімназистам 

львівські вчені-фольклористи й етнографи Інституту народознавства НАН 



України видали навчальний посібник “Українське народознавство” за 

загальною редакцією С.П.Павлюка, Г.Й.Гориня, Р.Ф.Кирчіва, в якому чітко 

сформульовані етнографічні підходи. На початку 90-х р. вийшов ряд 

посібників для учнів, учителів із заголовками “Українське народознавство”, в 

яких давалися розробки уроків, сценарії народознавчих позакласних заходів. 

Виклад матеріалу в програмах, посібниках з українського 

народознавства певною мірою співзвучне зауваженням І.Франка. “Термін 

“народознавство” (по-німецьки Volkskunde, по-англійськи folklore) означає, 

власне, щось більше, ніж те, що становить сферу нашої науки. Щоб пізнати 

народ  то значить пізнати людей, що мешкають на певній території, а також 

пізнати їхнє нинішнє й минуле становище, їхні фізичні і розумові 

особливості, їхні інститути і економічне становище, їхні торговельні 

відносини й інтелектуальні зв’язки з іншими народами ... Безумовно, що в 

остаточних висновках наших досліджень і розвідок народознавство 

опирається на згадані науки і, зі свого боку, доповнює їх своїми 

результатами” [11]. 

Українська етнопедагогіка є власне національною навчально-виховною 

системою, що сформувалася завдяки поєднанню народного, національного і 

загальнолюдського, через зв’язок минулого із сучасним і майбутнім в історії 

нашого народу. Українська етнопедагогіка зародилась і виросла на 

національному ґрунті, а тому й має самобутнє національне вираження. 

На думку Р.Скульського і М.Стельмаховича, “народна педагогіка  це 

досвід виховання та навчання дітей, нагромаджений народом і людством у 

процесі історичного розвитку і зафіксований у так званій неписаній книзі 

народу. Це своєрідна філософія навчання та виховання дітей, певна 

скарбниця прогресивних педагогічних ідей” [6]. Паралельно з терміном 

„народна педагогіка” поширений термін „етнопедагогіка”. 

У працях М.Стельмаховича визначені провідні компоненти української 

етнопедагогіки: народне родинознавство, народне дитинознавство, родинне 

виховання; народна дидактика, народна родинна деонтологія. 

У навчально-виховному процесі провідну роль відіграє народна 

дидактика, що входить до складу народної педагогіки, виражається “в 

поглядах народу на принципи, зміст і методи навчання та втілення в народній 

практиці, форми і методи озброєння підростаючого покоління знаннями, 

уміннями й навичками, розвитку їхніх пізнавальних сил і здібностей” [7]. 

Народна дидактика відображає здобутки у галузі розумового й світоглядного 

розвитку підростаючого покоління, реалізується через мову, фольклор 

(загадки, прислів’я, приказки, скоромовки, казки, оповідання), посильну 

працю, спілкування з природою, дотримання мовного етикету, дитячі ігри, 

забави тощо. 

Особливу роль в етнопедагогіці займає народний календар, календарна 

обрядовість, календарно-обрядова поезія, яка широко введена у шкільну 

практику. 

Позиції, практика освітян щодо введення календарної обрядовості 

неоднозначна, до того ж надзвичайно важливо, відроджуючи традиції, 



бачити перспективу, а не лише відтворювати, до того ж не за традицією. 

Розроблена теоретична основа календарної обрядовості є суттєвою основою 

для вчителів-практиків. 

Календарна обрядовість дає можливість упорядкувати засвоєння дітьми 

значної кількості міфопоетичних текстів, які є основою етнічної 

самоідентифікації, з’ясувати значення знаково-символічної системи багатьох 

казок, щедрівок, веснянок тощо, збагатити лексичний запас, зберегти 

неперервність передачі традицій та протистояти глобалізаційній експансії, 

насильства і денаціоналізації. 

Обрядодійства різних свят календарно-обрядового кола наповнені 

образами-символами Сонця (коло, колесо з шістьма шпилями, концентричні 

кола, круг із хрестом посередині); Місяця (дуги, повернуті у різні боки, що 

символізують фази місяця, півмісяці, повернуті “рогами” догори); засіяного 

поля (ромб, розділений хрестом на дві частини, в кожній з яких є крапка, що 

символізує зерно); міфічних зміїв (трипільські спіралі, хвильки, вуж  

охоронець сім’ї, дому, добра; спіраль  вічність життя, безперервний 

кругообіг сонця), оленів, сонячних птахів, священних рослин, півників тощо. 

Ці символи увійшли не лише до обрядодійств календарного кола, а й до 

українського різьбярства, карбування, вишивання, килимарства, 

писанкарства, гончарства, розпису хат, виготовлення оберегів. 

Можна вважати доведеним самодостатнє існування календарної 

обрядової поезії як феномену міфопоетичної картини світу. До нашого часу 

дійшла дуже трансформована стадія колишньої цілісності. Донині певною 

мірою збережена інтегруюча сутність календарної обрядовості. Розглядають 

її переважно у певній циклічності за річним календарем (зимовим, весняним, 

літнім, осіннім), що узгоджувалися з чотирма періодами сонцестояння (на 

Коляду – Різдво, на Великдень – Пасху, на Купайлу – Трійцю, на Покрову). 

Введення в освіту (школу) на початку 90-х р. етнопедагогіки базувалося 

на етнографічній подачі календарної обрядовості, не акцентуючи увагу на 

тому, що світ у міфологічному мисленні, який відтворює календарна 

обрядовість,  єдиний і цілісний. Те, що у багатьох обрядах здається простим 

і примітивним, зовсім не є таким насправді, бо міф “... не початкова форма 

науки чи філософії, а особливий вид світовідчуття, специфічна образна і 

почуттєва, синкретична уява про явища природи і суспільного життя, 

найдавніша форма суспільної свідомості” [1]. 

Важливим фактором в осмисленні календарної обрядовості є освіта, 

через яку може здійснюватись органічне сприйняття дитиною традиційних, 

усталених норм, форм громадського життя, сімейних структур, навичок 

господарської діяльності, світоглядних позицій та інших елементів культури 

етносу. Використання в сучасному родинно-громадсько-шкільному 

вихованні історичних традицій календарної обрядовості є основою 

етнонаціонального пробудження і відродження. 

Проживання людини в обрядовому річному календарі з дотриманням 

усіх звичаїв і обрядів сприяло формуванню цілісного міфопоетичного 

народного світогляду, специфічного сприйняття часу. Час у міфопоетичній 



картині світу представлений природними циклами, що є в основі народних 

календарних свят. Це репрезентує наївне ототожнення людського і 

природного космосу, що було формою узагальнення величезного досвіду 

освоєння природи людиною. 

Аналізуючи календарну обрядовість, сучасні дослідники стоять перед 

проблемою зустрічі “архаїчної спадщини” з новітньою цивілізацією, з 

культурою модерну і постмодерну, індустріального і постіндустріального 

суспільства. В Україні  міфофольклорна спадщина постає вочевидь живою, і 

не виключено, що її зміст і механізми продовжують зустрічі з сучасністю в 

календарно-обрядовій поезії. Тому необхідно вибрати найважливіше з 

архаїчного міфологічного та модерного у спільноті, у світогляді, у 

світосприйнятті людини. І надзвичайно важливо, щоб діти розуміли їх 

значення. 

Здійснена величезна робота з упорядкування класифікації текстів 

календарно-обрядової поезії, аналізу жанрів і характеристики кожного типу. 

Виокремлено обрядову поезію в самостійний напрям дослідження у працях 

сучасних українських фольклористів. 

Народознавству, українському народознавству (стану і перспективам 

його розвитку) присвячуються конференції, об’єктом українського 

народознавства у ВНЗ і шкільному курсі навчання визнаються матеріальні й 

духовні традиції українського народу. Теоретична концепція українського 

народознавства ґрунтується на джерелах української традиційної культури. 

Але ж українська народна культура лише частково репрезентується 

традиційною культурою. Поза цією концепцією залишаються масштабні 

інтелектуальні, суспільно-політичні, виробничо-технологічні досягнення 

українців у модерній, постмодерній культурах, що є основою 

українознавства. 
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