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Можливості фольклору у розв’язанні проблем морального виховання 
молодших школярів 

В усі часи людство хвилював стан моральної культури окремої 
особистості та суспільства в цілому. Піднесення моральності особистості на 
сьогодні стає не лише необхідною потребою, а й вимогою суспільства до 
формування людини нової доби, людини ХХІ століття, від якої певною мірою 
залежить майбутня доля держави. Йдеться про загальнолюдські моральні 
цінності, що виступають як провідні в педагогічній науці та шкільній 
практиці, поза якими неможливо виховати всебічно розвинену особистість. 
Водночас формування загальнолюдських моральних цінностей учнів в умовах 
глибоких соціально-економічних змін в Україні наштовхується на значні 
труднощі. Оскільки сьогодні існує загроза обмеженості свідомості, 
девальвація моральних норм, виникає необхідність говорити про дефіцит 
моральної культури та потребу в створенні умов, які б сприяли розвитку 
моральних цінностей у молодших школярів, зокрема, в процесі вивчення 
українського фольклору. На думку Б. Ступарика, «слід пам’ятати: якщо 
українці зберегли впродовж віків у надто важких умовах свою національну 
самобутність, то це означає, що вони мають свою неповторну систему 
виховання, яку треба творчо розвивати в умовах самостійної держави» [5, 
с. 161]. 

Про доцільність використання народнопоетичної творчості на певних 
етапах і напрямах навчально-виховного процесу торкалися у своїх 
дослідженнях С. Домбровський, Г. Іванюк, В. Костів, О. Неживий, 
О. Ростовський, Р. Скульський, Г. Сутрина, Б. Тимків, В. Хрущ та ін. Вчені 
вважали фольклор школою формування людської душі та добра і запевняли, 
що через усну народну творчість відкривається перед очима дітей краса 
навколишнього світу, душа рідного народу. Звичаї, обряди, фольклор є 
своєрідними духовними підвалинами національного розвитку, найкращими 
досягненнями народу в ідейному, моральному й естетичному житті. Так, 
педагогічні умови засвоєння традиційної звичаєвої культури і фольклору 
стали предметом дослідження В. Стрельчук і Л. Шемет; формування 
пізнавальних інтересів до народної художньої творчості характерна для робіт 
Е. Цибулі та З. Файчак; питання використання фольклору в художньо-масовій 
роботі закладів культури висвітлила С. Кравченко; О. Жорнова розкрила 
питання розвитку творчих здібностей молодших школярів засобами сучасного 
дитячого фольклору. 



Розкриття можливості фольклору у розв’язанні проблем морального 
виховання молодших школярів визначено метою нашого дослідження. 

Ми повністю згідні з думкою психологів (Г. Онищенка, Л. Пилипенка, 
С. Хоружого), що моральне виховання необхідно починати з перших кроків 
свідомого життя дитини (коли душа піддатлива до емоційних впливів) і 
спрямовувати на формування ідейної серцевини особистості – громадянських 
поглядів, переконань, почуттів, поведінки, вчинків, єдності слова і діла. Саме 
період молодшого шкільного віку і є оптимальним для розкриття перед дітьми 
загальнолюдських норм моральності, навчання їх додержуватися азбучних 
істин моралі, виховання в них перших громадянських спонукань, першої 
турботи про інтереси колективу, суспільства. На думку Н. Камінської, головне 
у моральному вихованні – вміння «тисячами ниток з’єднати людину з життям 
так, щоб з усіх боків перед нею поставали завдання для неї значущі та 
привабливі, які вона вважає своїми, до виконання яких вона підключається. Це 
найважливіше тому, що причина усіх моральних недоліків, усіх збочень у 
поведінці – та духовна пустота, яка утворюється у людей, коли вони є 
байдужими до життя навколо, відступають убік, відчувають себе в ньому 
сторонніми спостерігачами» [2, с. 18]. Стосунки школярів з дорослими, 
ровесниками повинні бути організовані таким чином, щоб у них була втілена 
модель тих моральних якостей, якими вони повинні оволодіти (співчуття, 
повага, відповідальність, турботливість про інших тощо). Засвоєння 
молодшим школярем моральних взаємин як окремих видів психологічних 
ставлень – важлива передумова визначення власної життєвої позиції, свого 
місця в системі міжособистісних стосунків у колективі, що передбачає певний 
ступінь розвитку у нього довільності, самооцінки, мотиваційної та емоційної 
сфер. Тому важливо організувати навчально-виховний процес так, щоб 
максимально сприяти розвитку в учнів позитивної «Я-концепції», впевненості 
у своїх силах, відкритості, гуманності. Зауважимо, що формування й 
удосконалення моральних якостей відбувається постійно, відповідно до 
вікових та психологічних особливостей розвитку особистості. Адже, як 
зауважує І. Бех «закони розвитку людського духу – це не просте відображення 
законів будь-якого іншого розвитку» [1, с. 146]. Раннє виявлення небажаних 
тенденцій морального формування особистості запобігає їх подальшому 
розвитку, а виявлення позитивних – допомагає педагогу зміцнити їх. Учителю 
початкової школи дуже важливо придивитись до всіх можливих проявів 
моральних якостей кожної дитини і визначити методи впливу на їх 
формування. Для цього можна використати такі методи: анкетування, 
«недописана теза», «альтернативна теза», «недописана розповідь», 
ранжування. 



Моральне виховання молодших школярів повинно ґрунтуватись на 
систематичній моральній освіті, озброєнні їх знаннями моральних норм і 
правил, адже це є важливою передумовою здійснення правильних дій, 
формування високих мотивів поведінки. «Рушійною силою людської 
поведінки є переконаність у тому, що добро – вершина морального багатства» 
– зауважує С. Карпенчук [3, с. 87]. У шкільній практиці повідомлення і 
роз’яснення моральних норм (системи уявлень про правильну і неправильну 
поведінку, які вимагають виконання одних дій і забороняють інші) та правил 
проходить у процесі не лише навчання, а й виховання, раціонально дібраним і 
узгодженим теоретичним та ілюстративним матеріалом фольклористичної 
спрямованості, що є могутнім засобом морально-естетичного виховання учнів. 
Тривалі спостереження переконують нас у тому, що ефективність 
застосування норм та правил культурної поведінки, зафіксованих у дотепних 
формах фольклору, полегшують їх усвідомлення та сприяють швидкому 
засвоєнню, оскільки учіння відбувається без спеціального навчання. Іншими 
словами, можна сказати, що завдяки яскравій поетичності мови, її 
милозвучності, привабливій фантастиці казок, напруженості їх сюжету, 
афористичності прислів’їв, метафоричності загадок, таємничості легенд, 
ігровому характеру скоромовок, абсурдності небилиць сконцентрований 
моральний зразок, вироблений українським народом. Його своєрідність 
проявляється у яскравому вираженому виховному спрямуванні, відповідності 
тем, образів, ідей віковим особливостям дітей, поєднанні словесного матеріалу 
з елементами гри, використанні звуконаслідування. Діти, беручи на себе певні 
ролі героїв фольклорних жанрів, усвідомлено дотримуються визначених 
правил та норм поведінки. Внаслідок цього в учня, з одного боку, 
накопичується соціальний досвід, закріплюються певні позитивні форми та 
способи поведінки, а з іншого – він привчається дотримуватися вимог, які до 
нього ставляться. Механізмами дотримання правильної поведінки є покарання 
та заохочення. Згідно з народно-педагогічними уявленнями, наші предки 
виховання здійснювали переважно вербальними способами. До фізичних 
покарань як методу виховання вдавалися лише в особливих випадках 
(крадіжка, брехня, злослів’я), окрім того, вони не відзначались жорстокістю. 
Найчастіше лише фактом покарання прагнули загострити увагу дитини на 
серйозності провини, щоб запобігти повторенню її в майбутньому. 
Попередження небажаної поведінки дітей через культивування певних 
повір’їв, застережень («не читатимеш молитву – візьме тебе сатана», «за 
мамчині сльози – Бог долю зморозе» та ін.), які вказували на негативні 
наслідки у майбутньому, зменшувало необхідність застосування покарань. 
Широко залучені до народної педагогіки різноманітні жанри фольклору 
(скоромовки, лічилки, загадки, пісні, вірші, прислів’я та приказки, казки, ігри 



тощо) спрямовані на практичне пізнання навколишніх предметів і явищ, 
формування перших уявлень про моральні категорії та позитивну поведінку. 
Таким чином, першочергова мета дитячого фольклору – створити умови для 
самостійного осмислення дітьми описаних подій та фактів, сприяти 
конструюванню власних суджень та висновків. Вивчення прислів’їв 
(своєрідного резюме бесід на етико-моральні теми) продовжується підбором 
до сюжетних малюнків, оповідань, казок, віршів найбільше відповідних 
зразків цього жанру усної народної творчості. Так, зокрема, на уроках та 
виховних заняттях вчителю варто запропонувати учням ряд прислів’їв та такі 
варіанти роботи: продовжити прислів’я; знайти зайве прислів’я та 
обґрунтувати свою відповідь; визначити, про яку рису характеру йдеться в 
прислів’ї; згадати казкового персонажа, якому була притаманна така якість; 
пояснити наслідки негативної поведінки; з’ясувати, які слова вказують на 
негативне ставлення до вказаної поведінки, змоделювати ситуацію можливого 
використання прислів’їв, створення сюжетних малюнків. Цікавим і 
ефективним буде написання коротеньких творів за заданою темою-прислів’ям. 
Доречно ставити дітям і такі запитання: Чому саме таке правило зафіксовано в 
прислів’ї? До чого може привести порушення цього правила? Чому необхідно 
його виконувати? За допомогою подібних запитань з’ясовується причинно-
наслідковий зв’язок, який міститься в прислів’ї, що дає змогу викликати у 
дітей відповідні емоції (формування емоційного компонента). Робота над 
прислів’ями може включати гру «Хто більше знає прислів’їв?» на конкретну 
задану вчителем тему, бесіди, конкурси на кращий малюнок за прислів’ям, на 
кращий сюжет, створення класної «Скарбнички народної мудрості» і так далі. 
На величезному значенні пам’яток народної творчості у вихованні та навчанні 
не раз наголошував К. Ушинський: «Виховання, створене самим народом і 
побудоване на народних основах, має ту виховну силу, якої не має в 
найкращих системах побудованих на абстрактних ідеях або запозичених в 
іншого народу». На чільне місце педагог поставив народні казки «як перші й 
блискучі спроби народної педагогіки написані для дітей освіченою 
літературою» [7, с. 124]. 

Можна запропонувати такі види роботи над народною казкою: з 
поданих уривків казок вибрати різні форми привітання; продовжити казку; 
озвучити малюнок (скласти діалог з використанням ввічливих слів, виділених 
із казки), зіграти інсценізацію; скласти аналогічну казку або казку «навпаки». 
Досвід показує, що вміле використання фольклору в процесі виховання 
культури поведінки молодших школярів дає змогу впливати на 
інтелектуальну, емоційну, практично-діяльнісну сфери особистості дитини, 
що, у свою чергу, сприяє формуванню належної культури поведінки. 



Проаналізуємо найбільш вірогідні форми дозвілля молодших школярів у 
контексті нашого дослідження: розвага, забава, родинні гостьові зустрічі – 
традиційні форми дитячого дозвілля, основу яких складали різні жанри 
дитячого фольклору. Ранок – групова художньо-пізнавальна чи ігрова форма 
дозвілля дітей тематичного спрямування. Доцільно приурочувати до 
визначних дат суспільного, православного чи народного календаря, важливих 
подій в регіоні, населеному пункті, школі. Використання фольклорних 
матеріалів збагатить естетичний, пізнавальний, гуманістичний, емоційний та 
розважальний аспекти програми. Ігрова програма – автономна форма дозвілля 
(чи складова частина комплексного заходу) пізнавального, розважального чи 
комплексного характеру (де поєднується пізнавальні, творчі, фізично-
розвиваючі та розважальні елементи) побудована на іграх різних жанрів чи 
одному. Різновидами ігрових програм бувають: вікторини (пізнавальні), 
аукціони (пізнавально-розважальні), фізично-розвиваючі (спортивні), творчі. 
Гостини – інноваційна комплексна форма дитячого дозвілля, спроектована на 
основі традиційних посиденьок дорослих, дитячих забав та комунікативних 
форм. Гостини слід приурочувати до свят православно-народного календаря, з 
нагоди спільних заходів із батьками, старшими людьми, майстрами 
декоративно-ужиткового мистецтва. Прикладами таких форм дозвілля заходів 
будуть: «Погостини у 12 місяців» (цикл заходів, приурочених до річного 
календаря), «Бабусина світлиця», «Вечеря для хрещеної». Свято – художньо-
масова акція тематичного спрямування, що за структурою та змістом являє 
епізодичне чи комплексне дійство, побудоване на етнографічному та 
фольклорному матеріалі. Місцем проведення свят можуть бути відкриті 
площадки або просторі приміщення (актовий зал). Прикладами свят 
досліджуваної проблематики можуть бути: свята хліба, пісні, мови, казки, 
ігор, рослинних символів (свято калини, квітів, гарбуза), іменинників, пір року 
(свято осені). Фестиваль – масове художнє дійство, що передбачає огляд 
досягнень у галузі успадкування традиційної дитячої художньої творчості. 
Вони бувають інтегрованими (фестиваль дитячого фольклору) чи 
популяризують один жанр (фестиваль ігор, танцю, новорічного фольклору). 
Ревю – театралізована сценічна вистава, складена із окремих номерів чи 
тематичних блоків, об’єднаних темою чи сюжетним ходом. Названа форма 
може використовуватись з метою відтворення та успадкування як окремих 
фольклорних жанрів так і сюжетних дійств (забав, розваг, обрядів). Доцільно 
провести новорічно-різдвяне ревю, чи приурочене до певної пори року 
(весняне ревю). Фольклорний ярмарок – художньо-масова акція з метою 
продажу виробів декоративно-ужиткового мистецтва та популяризації 
дитячого фольклору шляхом організації ігрових аукціонів, сюжетних забав, 
конкурсів. Ярмарки названого виду бувають тематичні («Весняна») чи 



загальні («Фольклорний ярмарок розваг»). Конкурс – форма дозвілля 
пізнавально-розважального чи творчого характеру, що передбачає змагання. У 
дозвіллєвій практиці раціональними будуть конкурси знавців різних жанрів 
дитячого фольклору (казок, скоромовок, небилиць, дражнилок, мирилок, 
пісень, віршиків), організаторів ігрових програм та сюжетних дійств (колядок і 
щедрівок, вертепів, весняних забав тощо). Інсценізація – постановка 
фольклорних творів (казок, легенд, страшилок, переказів, сюжетних 
обрядових дійств (для показу на сцені чи в класі) за допомогою засобів 
театралізації. Така форма роботи є досить ефективною, так як сприяє 
залученню дітей до творчої діяльності і підвищує інтерес до певних пластів 
фольклору. Презентація – урочисте офіційне представлення аудиторії 
інноваційної фольклорної акції. Це навчально-пізнавальний чи виховний захід, 
форма відпочинку, або результати певної діяльності: виставка, концерт, 
матеріали експедиції тощо. Ринг – нетрадиційна форма дозвілля, яка є досить 
цікавою для роботи з фольклорним матеріалом. З методичної точки зору 
передбачає змагання на рингу двох команд, або одної команди та аудиторії. 
Ймовірними темами будуть: «Природа рідного краю у дитячому фольклорі. 
Усний журнал – інформаційно-художня форма дозвілля, яка складається із 
сторінок. Кожна з них є тематичною за змістом, але одночасно складовою 
частиною цілісного заходу. Так, наприклад фольклорно-етнографічний 
журнал «Символи свого міста» може складатись із таких сторінок: «Очерет 
мені був за колиску», «Чого кує зозуля», «Азалія», «Рідні вулиці». Зліт – 
культурно-просвітницька акція, що передбачає підведення підсумків певної 
роботи. Ця форма можлива як в рамках школи, так і навчальних позашкільних 
закладів і ставить за мету демонстрацію результатів фольклорно-
етнографічної діяльності за всіма напрямами: пошуково-дослідна, художньо-
масова, розважальна і творча. Тематичні дні, тижні,декади, місяці – 
комплексні фольклорно-етнографічні заходи, програми яких складаються із 
численних акцій, виступів-роздумів, музичних вікторин. 

Аналіз матеріалів дитячого драматичного фольклору дає змогу 
стверджувати, що часто різні жанри можна використовувати одночасно, 
зокрема, ігри, пісні, віршики, музику і таночки, епізоди українських обрядів 
(невеличкі жартівливі сценки, у яких відображені повадки тварин, природні 
явища, трудові процеси, побутові ситуації). Ми вважаємо, що комплексне 
використання фольклорних жанрів (зразків соціонормативної, мовної, 
музичної, хореографічної культури українського народу), сприятиме не лише 
розширенню дитячого виконавського досвіду та навиків моделювання більш 
складних програм забав і розваг, перетворюючи їх у сюжетні драматичні 
дійства, а й забезпеченню всебічного розвитку і формуванню національної 



самосвідомості. Завдання вчителя, при цьому, – керувати грою таким чином, 
щоб вона сприяла розширенню та накопиченню досвіду про форми та способи 
культурної поведінки під час спілкування з товаришами, про наслідки 
порушень певних правил, виробляти звичку дотримуватися норм поведінки. 

Підсумком вищесказаного будуть слова В. Сухомлинського: «Важливим 
засобом впливу на дитину, облагороджуванням її почуттів, думок, 
переживань, є краса і велич, сила і виразність рідного слова. Роль цього засобу 
в початковій школі, де кожна зустріч з новим явищем навколишнього світу 
пробуджує в серцях дітей почуття захоплення, неможливо переоцінити» [6, 
c. 147]. 

У проблематиці нашого дослідження виховні можливості фольклору 
«ключового показника і основного важеля сучасного прогресу» [4, с. 4] 
незамінні. Форми дитячого фольклорно-ігрового дозвілля, побудовані на 
дитячому фольклорному матеріалі, відповідають усім вимогам дитячої 
аудиторії досліджуваного віку. Отже, моральне виховання буде 
неповноцінним без усної народної творчості, яка сприяє розвитку 
конструктивних етноформуючих факторів, зокрема інкультурації (оволодіння 
етнокультурним досвідом), етнічній консолідації та інтеграції (творення 
спільного етнокультурного середовища), збереженню історичної пам’яті 
народу (безперервність етнічної еволюції шляхом передачі досвіду наступним 
поколінням), механізму етнічної самоідентифікації (усвідомлення кожною 
людиною себе як представника певного етносу), етноцентризму (властивість 
етнічної самосвідомості сприймати й оцінювати оточуючий світ крізь призму 
традицій і цінностей власного етносу), що спричинило формування їх 
когнітивної, емоційної та поведінкової схожості з носіями традиційної 
української культури і відмінність від етнофорів інших культур. Перспективу 
подальшого дослідження вбачаємо у більш ширшому застосуванні усної 
народної творчої спадщини як частини культури свого народу у процесі 
відродження національної самосвідомості, духовності як найважливіших 
цінностей, основ зміцнення української державності, без яких будь-яка етнічна 
група не може вважати себе нацією. 
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