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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО 
ФОЛЬКЛОРУ (НА МАТЕРІАЛАХ ДИТЯЧИХ ЧАСОПИСІВ 

НАДДНІПРЯНЩИНИ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.) 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства актуальним залишається 
виховання молодого покоління українців, заснованого на принципах зага-
льнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гу-
манізму, доброти та ін. У досягненні цієї мети нормативні документи дер-
жави («Закон України про освіту», Державна національна програма «Осві-
та» (Україна ХХІ ст.), Основи національного виховання (концептуальні 
положення), концепції виховання та ін.) пропонують використовувати в 
навчально-виховному процесі елементи українського фольклору, народні 
традиції. 

Фольклор – це джерело, що надає етносу своє неповторне значення 
серед інших народів, а також має значний виховний потенціал у форму-
ванні високоморальних людських чеснот, одним з яких є патріотизм. Кож-
на держава потребує, а тому й має дбати про виховання громадян-
патріотів. 

Проблема виховання молодого патріота засобами українського фо-
льклору була предметом дослідження багатьох педагогів громадських і 
освітянських діячів, науковців кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Б. Грінченка, 
М. Драгоманова, С. Русової, К. Ушинського, С. Черкасенка, Я. Чепіги і ін.), 
ХХ ст. (Г. Ващенка, О. Вишневського, В. Кузя, Ю. Руденка, Б. Ступарика, 
В. Сухомлинського, М. Стельмаховича і ін.). Наукові дослідження фольк-
лору та його впливу на особистість на сучасному етапі досліджували 
С. Грица, О. Красовська, Ю. Ледяник, С. Стефанюк. 

Нині фольклорна пам’ять «стирається», зникають з побуту сучасних 
людей українські традиції, з кожним роком зменшується кількість людей-
носіїв фольклору. Вивчення і використання записів фольклорного матеріа-
лу кінця ХІХ – початку ХХ ст. є одним із засобів у вирішенні проблеми па-
тріотичного виховання молодших школярів на сучасному етапі. 

У кінці ХІХ ст. з’являється значний доробок наукових праць, при-
свячених дослідженню української мови, народних звичаїв, обрядів; збір-
ники українських народних пісень, етнографічних матеріалів. Виходять 
підручники Б. Грінченка, Т. Лубенця, К. Ушинського, Т. Шевченка, в яких, 
як дидактичний матеріал залучено зразки фольклору. На формування сві-
тогляду мала також вплив і дитяча періодика. 

Сучасні наукові розвідки у царині дитячої літератури проводили 
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Р. Зозуляк, Н. Марченко; періодики Західної України: С. Карачко (Буковини), 
Л. Шологон (Галичини); зокрема дитячої: О. Кравецька, Ю. Стадницька. 

Питання виховного потенціалу фольклору та його використання у 
дитячих часописах недостатньо висвітлено у працях сучасних дослідників. 
Тому метою нашої статті є дослідження дитячої періодики Наддніпрян-
щини першої чверті ХХ ст., а також аналіз фольклорного матеріалу, який 
був розміщений на її сторінках. 

Внаслідок русифікаторської політики царського уряду на Східній 
Україні друкована періодика для дітей з’явилася тільки на початку ХХ ст. 
Відомо, що письменник, педагог, громадський діяч Б. Грінченко створив 
буквар (1888), книжку для читання «Рідне слово» (1889) та журнал «Квіт-
ка», в якому вміщувалися оповідання, вірші, загадки й невеликі статті нау-
ково-популярного характеру [8]. Номери часопису написані були: «надзви-
чайно старанно, розбірливо, як-то потрібно для дитини, а до того досить 
гарно оздоблено малюнками та візерунками» [12, с. 13], що справляло на 
читачів сильне враження. 

Педагог С. Тодосієнко так висловлювався про значення часопису: 
«Після всіх отих читанок, граматик, арифметик і т. ін., що так швидко на-
бридають, дитяча голова потребує легшої й не такої нудної розумової 
справи, в який можна було би знайти й відпочинок, і розвагу, й відповідь 
на безліч запитань, що виникають у допитливій дитячій голівці. Такою ... 
вважається гарна книжка задля шкільного читання й дитяча часопись» [6, 
с. 72]. Також він надавав великого значення змісту матеріалу для читання. 
Вважав, що надрукований матеріал, який не має нічого спільного з вихо-
ванням, тільки шкодить дитині, тому «видання часописів для дітей є річчю 
не легкою й потребує неабиякого знання дитячої психології, знання дитя-
чої і популярної літератури й … певного хисту» [6, с. 73]. 

У Могилеві-Подільському газета «Світова зірниця» з 1907 р. починає 
випускати, як додаток, перший щомісячний дитячий журнал Наддніпрян-
щини «Читайте, діти!» (редактор Л. Старицька-Черняхівська), у якому 
друкувався релігійний, літературно-художній, фольклорний матеріал. Зра-
зки фольклору були представлені байками та казками. Серед авторів байок 
були Л. Боровиковський, Л. Глібов, казок – Б. Грінченко, Брати Грімм. 

Помітним явищем літературного та культурного життя став київсь-
кий журнал «Молода Україна» (1908–1912 рр. м. Київ, 1914 р. м. Гадяч), 
часопис для дітей старшого й молодшого віку, який виходив щомісяця до-
датком «Рідного краю». Було випущено близько 60 номерів, але у 1914 р. 
часопис було заборонено цензурою. Журнал досліджував ідею розвитку 
української національної дитячої літератури, сприяв розширенню світо-
гляду молодого покоління. На той час це був єдиний дитячий часопис 
українською мовою на «Вкраїні російській» [6], тому його роль у патріо-
тичному вихованні молоді була дуже великою. Редактором та видавницею 
журналу була українська письменниця Ольга Драгоманова-Косач (Олена 
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Пчілка). 
Друкувалися у часопису як українські письменники і поети, так і за-

рубіжні. У ньому можна було знайти вірші Х. Алчевської, Б. Грінченка, 
В. Гюго, Ю. Лермонтова, Лесі Українки, Олени Пчілки, О. Пушкіна та ін., 
оповідання П. Гая, М. Гоголя, Ч. Діккенса, А. Доде, Олени Пчілки, Сонце-
вої, Д. Сфівта, Л. Толстого, І. Тургенєва, М. Фон-Ренделя, казки Андерсе-
на, Р. Кіплінга, Коскена. 

Часопис «Молода Україна» на своїх сторінках містив вірші, оригіна-
льні і перекладені оповідання, казки, байки, гумористичні мініатюри (смі-
ховину), описи різних країв, мандрівок по цікавих місцевостях, статті з 
природознавства та ін. Разом з тим знаходимо тут дитячі пісні, колискові, 
обрядові пісні (колядки, веснянки), тематичне розташування яких підпо-
рядковувалося святам народного календаря, які відзначали українці впро-
довж року. 

За час виходу часопису було надруковано: загадок – 117, сміховинок 
– 53, казок – 23, приповісток – 10, прислів’їв – 9, українських народних пі-
сень – 9, прибадашок – 7, колискових – 5, скоромовок (швидкомовок) – 5, 
колядок – 4, дитячих ігор – 2, примовок – 2, нісенітниць – 2, шарад – 2. 

У 1993 році у видавництві «Веселка» вийшла книга під назвою «Мо-
лода Україна» (упорядник О. Таланчук), куди увійшли кращі твори з одно-
йменного дитячого часопису. Зміст книги, яка побачив світ майже через 
вісімдесят років, свідчить про досить високий рівень та цінність матеріалу, 
що був зібраний та вміщений на сторінках дитячого журналу. 

Таким чином, часопис «Молода Україна» мав великий виховний по-
тенціал; українські фольклорні твори, що друкувалися у ньому, формували 
любов до природи, рідного краю, а, отже, повагу до праці, милосердя. 
Упродовж віків рідна мова була для всього українського народу тим неви-
черпним джерелом, звідки молоде покоління набиралося сили, мудрості 
життя, снаги й завзяття [3]. 

З початком Першої Світової війни розпочинається економічна і полі-
тична криза в суспільстві, що призводить до перерви у видавничій діяль-
ності, зокрема періодики для дітей, яка поступово відновлюється з 1917 р. 

«Волошки» – ілюстрований журнал для дітей, що видавався двічі на 
місяць у листопаді – грудні 1917 р. у Києві (з’явилося тільки 4 числа) за 
редакцією Н. Романович-Ткаченко і Ф. Вольської. У ньому друкувалися 
твори Олександра Олеся, П. Тичини, П. Стаха (С. Черкасенка), Марії Загі-
рної (Грінченко) та ін., казки, загадки, ребуси, а також переклади англійсь-
ких, фінських, чеських казок та оповідань [4, с. 139]. 

Заслуговує на увагу оповідання з галицького шкільного життя «Ма-
ленький патріот» (№ 3–4 за 1917 р.). Тут йдеться про таке: учитель напере-
додні різдвяних свят розповів учням, що не всі діти мають змогу гарно від-
святкувати, витримують голод і холод: «Як гарно було б це, коли-б ви за-
колядовані гроші віддали на «Рідну школу», та на бурсу для вбогих учнів. 
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Мати-Україна з радістю прийме ту вбогу жертву од чистих дитячих сер-
дець… хай знає, що ви, малі козаки, любите її і готові все віддати, щоб 
тільки вона – та ненька Україна – була вільною і щасливою, як другі краї» 
[1, с. 4]. Серед хлопців був син вдови, палка промова вчителя його дуже 
вразила, тому після свят віддав усі наколядовані гроші. Учитель був зво-
рушений таким вчинком школяра – убогий, мерзне в дірявих чоботях, а 
останні гроші віддає на «Рідну школу». Оповідання закінчується оптиміс-
тичною промовою вчителя до учнів класу, а також і читачів часопису: «Усі 
повинні брати приклад з маленького патріота і коли у нас буде більше та-
ких патріотів, то будемо певні, що нас очікує недалека, світла будучність. 
Хай живе українська школа!» [1, с. 6]. Оповідання виховує у дітей любов 
до України, а також вчить християнським чеснотам – любові до ближньо-
го, милосердя. 

Таким чином, матеріал, що друкувався у журналі для дітей «Волош-
ки», безсумнівно мав українське національне орієнтування та патріотичний 
зміст, що був спрямований на виховання свідомих українських школярів. 

У 1919 р. в Кам’янці-Подільському за участю Л. Бачинського, 
С. Русової, Л. Старицької-Черняхівської, виходив двотижневик «Ранок», 
ілюстрований П. Холодним-старшим. Однак це видання, як і «Волошки», 
невдовзі заборонила радянська цензура [2, с. 668]. 

У 1919 р. у радянській Україні були підготовлені до друку два жур-
нали для дітей: «Барвінок» та «Весняні хвилі», але вони так і не побачили 
світу. За даними Книжкової палати України у 1918–1980 рр. в Україні ви-
давалося понад 45 журналів для дітей. У межах нашого дослідження вихо-
дили журнали, що видавалися: понад п’ять років – «Червоні квіти» (1923–
1930), «Більшовиченята» (1924–1931), «Октябрские всходы» (1924–1930); 
2–3 роки, рік і навіть менше (журнали та додатки до інших періодичних 
видань): «Солнечный зайчик» (1918), «Гасло» (1919), «Зірка» (1919), «Ра-
нок» (1920), «Красная звёздочка» (1923–1924), «Діти Жовтня» (1925), «Мо-
лода комуна» (1925), «Октябрята» (1925). Журнали виходили у видавницт-
вах: Центрвидав, Видавництво Губсоцвих, Дитвидав, Державне видавниц-
тво України, «Молодий Більшовик», «Молодь», «Юный ленинец» [2, 
с. 669]. 

Журнал для дітей «Червоні квіти» – ілюстрований двотижневик для 
дітей шкільного віку, орган Головного соціального виховання народного 
комісаріату освіти УСРР. Виходив з жовтня 1923 р. у Харкові, а з 1930 р. у 
Києві. Головним редактором був нарком освіти В. Затонський. Незважаю-
чи на дитячу аудиторію, журнал висвітлював «дорослі» питання за рубри-
ками: діти й революція (по Радянському Союзу, за кордоном, життя дітей в 
капіталістичних країнах і у нас, світові події); оповідання про працю лю-
дей, машин, фабрики, заводи (як і з чого вироблюють різні речі, як живуть 
робітники і селяни, сільське господарство у нас і закордоном); оповідання 
про природу, географію, історію (про життя людей тварин, про минуле – 
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нашої землі, інших країн, народів); художні твори (п’єси, пісні, ігри); з ди-
тячої кореспонденції (життя шкіл, дитячих будинків, колоній, спогади з 
дитинства, з часів революції); що читати? (про письменників і про цікаві 
книжки); в часи спочинку (ребуси, шаради, загадки, головоломки, задачі, 
карикатури, дитячий гумор, пригоди); пошта (листування редакції і читачів 
між собою); а також різні об’яви [9, 10]. 

У часопису друкували свої твори Д. Бедзик, А. Головко, Н. Забіла, 
О. Іваненко, О. Копиленко, І. Сенченко, В. Сосюра, П. Тичина, В. Черед-
ниченко, та ін. 

У передмові «До наших молодих читачів» редакція повідомила при-
значення та мету часопису: «Журнал буде допомагати вам, діти, набувати 
знань, для подальшої боротьби за долю робочого народу, що звемо проле-
таріатом, буде навчати Вас, зміцняти віру й надії Ваші» [9, с. 3], а також 
виголосила своє гасло: «Хай живуть діти – червоні, радянські, що поведуть 
подальшу боротьбу за комунізм!». Часопис слугував справі комуністично-
го виховання. 

У числах журналу з 1923 по 1925 рр., фольклорного матеріалу (каз-
ки, колискові та загадки) було розміщено дуже мало. У часопису друкува-
ли казки українські письменників: Д. Односума, В. Поліщука, І. Сенченка, 
П. Тичини та ін. У часопису також друкували казки й інших народів світу. 

У 1924 р. (другий рік видання) на сторінках журналу з’являються 
твори антирелігійного змісту, які виховували молоде покоління у руслі, не 
характерному для української ментальності. Це «Різдвяна казка» 
В. Безвірника, та Н. Забіли «Дитяче Різдво» [10]. 

У вірші М. Бурдуна «З червоною колядкою» розповідається про 
сільську молодь, яка колядувала не з традиційною українською колядкою, 
а з «червоною»: 

Хоч у очі й дме пороша, 
Зірку носить міхоноша 
Незвичайну, без ікони. 
В кожній хаті побували 
І колядку скрізь співали 
Та колядку вже червону [10, с. 22]. 

Відкритого антирелігійного характеру набув вірш Н. Забіли: 
Сьогодні – Різдвяне світо 
Дзвони в церкву кличуть, 
А там – непривітний натовп, 
Старечі суворі обличчя 
Моляться довго і строго … 
Діти по вулиці – мимо! 
Що нам до церкви й бога? 
В бога не віримо ми! [10, с. 2]. 

«Різдвяна казка» В. Безвірника (прізвище автора на нашу думку – 
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псевдонім), що надрукована у 15 номері журналу, стала спробою доказу 
дітям, того, що християнська релігія це міф. Так автор стверджував, що 
немає історичних даних, які підтверджували б існування Ісуса Христа, не 
існувало ніколи ні міста того, де ніби-то народився Христос – Віфлеєма, ні 
Назаретської країни, які так часто згадуються в церковних книгах. 

Таким чином, такими статтями і творами часопис «Червоні квіти», 
що був типовим для 20-х рр. ХХ ст., руйнував традиційну систему ціннос-
тей українського народу, яка складалася віками, і формував нову, антиду-
ховну. 

Отже, перші друковані дитячі журнали, що були спрямовані на укра-
їномовного читача Наддніпрянщини, з’явилися на початку ХХ ст. («Читай-
те, діти», 1907). За часом тривалості виходу часописи були різні від декіль-
кох чисел, до декількох років, а з 20-х рр. ХХ ст. у радянський Україні, за-
початковуються видання, що виходили з друку протягом ХХ ст. Своє існу-
вання журнали припиняли з фінансових (невелика кількість передплатни-
ків породжувала брак коштів) або ідеологічних (висловлювання редакцією 
на сторінках часопису поглядів, яких вона не поділяла з урядом) причин. 

На сторінках дитячих часописів разом з творами художньої літерату-
ри (красним письмом) розміщували зразки фольклору. У порівнянні з ін-
шими дитячими періодичними виданнями журнал «Молода Україна» (Ки-
їв) найбільше використав за кількістю і видами фольклорних жанрів. 

Журнали радянської України, за допомогою яких атеїстична комуні-
стична влада впливала на формування ідеології молодого покоління, міс-
тили майже однакові розділи з періодичними виданнями початку ХХ ст., 
але наповнення змісту було вже іншим. У них з’являються перероблені 
«червоні» колядки, щедрівки, що своїм тематичним навантаженням фор-
мували інший світогляд молоді, без національного коріння. Також частина 
матеріалу української народної словесності на сторінках цих часописів бу-
ла використана менше. 

Аналіз усної української народної словесності, вміщеної на сторін-
ках дитячих часописів першої чверті ХХ ст. Наддніпрянщини дає підстави 
стверджувати, що фольклорний матеріал мав значний потенціал та вихову-
вав у молодого покоління любов до рідної землі, звичаїв, поетичної твор-
чості свого народу. 

Проблема виховання молоді засобами фольклору не обмежується 
нашою розвідкою, тому подальшої уваги потребує дослідження викорис-
тання української народної словесності у дитячих підручниках другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст. 
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