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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ  

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ДИТЯЧОГО ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРІАЛУ 
 
Створення умов для формування національно свідомої, духовно 

багатої мовної особистості є одним із важливих завдань навчання 
української мови учнів початкових класів. Це завдання реалізується 
засобом соціокультурної змістової лінії, яка сприяє становленню в учнів 
уявлення про світ, природу, суспільство, ознайомленню їх з основними 
культурними набутками рідного народу і людства в цілому, розвиткові 
духовної сфери особистості, зокрема моральних переконань, відчуття 
прекрасного тощо. 

На основі багатовікового досвіду українців склалися народна 
філософія, мораль, система знань і вірувань, які й утворили основу 
української народної педагогіки. Педагогічні знання та вміння народу 
сконцентровані в українських піснях, традиціях, звичаях та обрядах, що 
можна використовувати як засоби виховного впливу на учнів початкових 
класів. 

Протягом століть усна народна творчість була чи не єдиним засобом 
узагальнення життєвого досвіду українського народу, втіленням народної 
мудрості, світогляду та ідеалів. Фольклор став віддзеркаленням не тільки 
найважливіших подій в історії України, а й зберіг численні архаїчні 
язичницькі мотиви і символи, які часто приховуються під покровом 
християнської традиції. Завдяки фольклорній спадщині ми можемо 
ознайомитися із побутом далеких і близьких поколінь українців, уявити їх 
свята і будні, сповнені магічних і захоплюючих обрядів. 

Фольклор або усна народна творчість (від англ. folklore - народна 
мудрість, знання), - це художнє відображення дійсності у словесно-
музично-хореорафічних і драматичних формах колективної народної 
творчості, нерозривно пов’язаної з побутом [1]. Фольклор завжди був 
перехрестям, де спліталися в єдине органічне ціле побутові й художні 
потреби, праця, обрядово-магічне дійство. 

У соціокультурному вихованні молодших школярів фольклор 
виступає як джерело базових, споконвічних елементів культури, які стають 
підґрунтям для формування світовідчуття людини, культуровідповідної 
«картини світу», соціальних настанов та ціннісних якостей. 

Учені-етнопедагоги (Г. Волков, Ф. Валєєв, М. Гуртуєва), дослідники 
різних видів народної творчості (Т. Бакланова, В. Гусєв, М. Некрасова та 
інші) особливо виділяють соціальну цінність фольклору, яка створюється 
за рахунок узагальненості, цілісної концентрації в собі всього людського 



досвіду, колективності створення і розповсюдження. Він, як відзначають 
дослідники, несе в собі всі форми суспільної свідомості, включає 
величезну кількість інформації, встановлює взаємозалежність між 
минулим, сучасністю і майбутнім. Це робить народне мистецтво 
універсальним засобом засвоєння соціальних цінностей. 

Найбільшою мірою твори фольклору відображають важливі події, 
характерні аспекти, явищ суспільно-політичного і соціального буття, 
побуту народу, його переживання, настрої, сподівання саме того часу, коли 
ці твори збиралися, записувалися з живого народного побутування  
[2, с. 24]. 

Під впливом різноманітних жанрів усної народної творчості 
відбувається інтелектуальний розвиток, здійснюється закладання основ для 
розвитку у школярів патріотичних відчуттів (Н. Самсонюк). Виявлені 
можливості формування творчих умінь в процесі освоєння художніх 
мовних образів творів фольклору (О. Сомкова). Визначені шляхи розвитку 
рідної мови дітей за допомогою словесної творчості народу (С. Алієва та 
інші). 

Через усну народну творчість дитина не тільки опановує рідною 
мовою, але і, освоюючи її красу, лаконічність, залучається до культури 
свого народу. 

З огляду на це виникає необхідність пошуку нових підходів до 
визначення змісту виховання й освіти, до створення національно 
зорієнтованої моделі навчання дітей молодшого шкільного віку. 

Вивчення лінгвокраєзнавчого матеріалу на уроках рідної мови є 
дієвим засобом виховання соціально- (національно) зорієнтованої мовної 
особистості. Так, краєзнавчий мовний матеріал - це шлях до пізнання 
минулого, сучасного й майбутнього рідного краю. Він дає можливість 
дитині зрозуміти довколишній світ, зорієнтуватися в ньому, про що 
свідчать збережені традиції родинної і календарної обрядовості. 

У теорії шкільного виховання питання сприйняття фольклору в 
різних аспектах розглядали дослідники і практики: К. Ушинський, 
О. Капиця, Г. Виноградов, А. Усова, А. Шибицька, Н. Самсонюк та інші. 

Зосередження уваги на окремих регіональних і локальних складових 
фольклорного масиву дає можливість глибше пізнати народну словесну 
традицію окремих місцевостей з урахуванням географічно-територіальних 
особливостей, культурно-історичних, суспільно-політичних та національних 
факторів. 

Під впливом регіонального фольклору відбувається етико-
естетичний розвиток дітей: формуються різні етичні якості, поняття про 
норми поведінки в сім’ї, суспільстві, здійснюється закладання основ для 
розвитку у школярів патріотичних почуттів. 

Про доцільність вивчення народної поезії в межах однієї народності 
наголошував М. Драгоманов, його погляди поділяли І. Франко та 



В. Гнатюк. 
Особливе місце в дитячому фольклорі Сіверщини займають такі 

художньо-образні явища, як колискові, забавлянки, які мають великий 
виховний вплив на особистість дитини молодшого шкільного віку завдяки 
своїй особливій формі, емоційності, образності, яскравості, доступності. 

Народні колискові пісні кожного, хто їх чує, зачаровують ніжністю, 
безпосередністю, простотою, художньою досконалістю. У них - уся 
материнська любов, світ добра, краси і справедливості, який кожна мати, 
кожен народ прагне виплекати в юних душах. 

Витоки колискових пісень губляться у глибині віків. Спостереження 
над їх змістом, формою (в тому числі й музичною) дозволяють помітити 
спільність колисанок із замовляннями - явищем, породженим 
особливостями світосприймання наших далеких предків. 

Характеризуючи колискові пісні, необхідно сказати декілька слів про 
значення народної пісні. 

Пісня - словесно-музичний твір, призначений для співу. Основні 
показники пісні як жанру лірики - строфічна будова, повторюваність 
віршів строфи, розмежування заспіву та приспіву (рефрен), виразна 
ритмізація, музичність звучання, синтаксичний паралелізм, проста 
синтаксична будова; найдавніший, традиційний різновид лірики 
користується найрізноманітнішими мовними засобами, передає найтонші 
переживання [3]. З пісні ми дізнаємося про народні радість і горе у всій їх 
глибині, бажання і страхи, про вади та добродіяння. 

Народна пісня - це невеликий усний віршований твір, що 
співається [3]. За змістом пісні інколи нагадують казки, а природні явища 
та рослини у них можуть бути зображені як живі істоти. Колискова - це 
пісня материнської душі й любові, ласки й неповторної ніжності. Із 
колискової народжувалися всі інші пісенні жанри, бо тільки той, хто 
виростав під мамину пісню, здатний примножувати невмирущу пісенну 
народну творчість. 

Серед дослідників, які вивчали колискові пісні, їх ритміку, тематику 
та жанрове розмаїття, вплив на розвиток дитини, слід згадати таких 
відомих вчених, як В. Гнатюк, Г. Довженок, М. Земцовський, 
А. Іваницький та ін.; збирачів колискової пісні - В. Харков, Г. Танцюра, 
С. Мишанич, А. Шишовський, В. Уманець, Н. Неказаченко, О. Ошуркович 
та ін. 

Своєрідність мистецтва кожного етносу визначається соціально-
економічними умовами праці та побуту, а також особливостями природних 
умов. Багатим і різноманітним є пісенний фольклор Сіверщини, який 
стосується хліборобської праці та норм поведінки в суспільстві. 

Метою статті є показати дієвість використання регіонального 
(місцевого) пісенного фольклорного матеріалу як засобу соціокультурного 
виховання молодших школярів, формування національно свідомої мовної 



особистості. 
Дитячий пісенний фольклор відображає традиційне піклування 

людей про дітей, їх виховання. Колисковими піснями називають пісні, що 
виконуються матір’ю чи нянькою при заколисуванні дитини. 

Існують різні визначення колискових пісень, наприклад: «Колискові 
пісні - жанр народної родинної лірики, специфічний зміст і форма якої 
функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці» [3]. 

Колискова - це один з найдавніших жанрів народної словесності, що 
сягає корінням міфологічного періоду творчості. Вона має чітко визначену 
функцію: заспокоїти і приспати дитину. 

 
Ой ну, люлі, люлі, 
Налетіли гулі 
В червоних чоботях. 
Та й сіли на люлі 
В червонім намисті. 
Стали думать і гадать, 

Чим дитину годувать: 
Чи вареником, 
Чи кутицею, 
Чи кашкою, 
Чи борщем, 
Чи по спині деркачем? 

 
Незважаючи на безліч нюансів почуттів і думок, висловлюваних у 

колискових піснях, а також на широкий простір для імпровізації, все ж 
набір їх мотивів дуже обмежений. Найстійкіший з усіх мотивів, який 
з’являється у переважній більшості творів, - закликання чи запрошення сну 
до дитини. У ньому зафіксоване анімістичне уявлення про сон як істоту, 
яка може заспокоїти і приспати дитину. 

 
Ой Сон та Дрімота, 
Не ходіть ви біля плота. 
Йдіть Оленку присиплять, 
Колискову їй співать. 

 
З давніх часів колискова наділялася магічною силою, була оберегом, 

та поєднувала невидимими силами дитину і матір. «Нічого кращого немає, 
як тая мати молодая з своїм дитяточком малим», - писав Т. Шевченко  
[4, с. 194]. Підсвідоме прагнення матері зберегти свою дитину, підготувати 
її до навколишньої дійсності, передати споконвічну мудрість виливалося в 
зворушливо щирі і емоційно насичені колискові. 

У колискових піснях часто зустрічаємо побажання немовляті 
здоров’я, доброго зросту, розуму, щастя, краси. Вони передаються 
словами, сповненими ніжності, безмежної материнської любові, які 
створюють особливу емоціональну атмосферу пісень. Значущість таких 
побажань підкреслюється і своєрідною формою, будовою поетичних 
образів, в яких чимало важить повторюваність, поступове нагромадження 
зичень, тонких і пестливих порівнянь. 



Сонку! Дрімку! Голубоньку! 
Приспи ж мою дитиноньку. 
Приспи ж мию вдень і вночі! 
Буде мати чорні очі, 
Чорні очі, біле тіло, 

Би кождому миле било. 
Щоби росла, не боліла, 
Головоньки не сушила. 
Дітинонька - не воленька, 
Головоньці клопотонька. 

 
Материнська пісня в доступній формі знайомить дитину з 

побутовими речами і моральними цінностями, заохочують до 
працелюбності, порядку, доброти і справедливості. 

 
Малесенький котку, 
Не роби шкодку. 
Не роби нам шкодку, 
Не лізь на колодку, 
Бо заб’єш головоньку. 
А вона ж буде боліть, 
 

Нічим її завертіть. 
Одна була хустина, 
Та й ту вкрала Устина. 
На кукли порвала. 
Кукол наробила, 
Діток подражнила. 
А-а-а … 

 
Колискова пісня формує у дітей навички культурної поведінки, 

закладає морально-етичні норми, лаконічно і в доступній формі вчить бути 
ввічливими, скромними, стриманими, відповідальними, працьовитими, 
щедрими, шанобливими, поважати людей, рідний край. Можна сказати, що 
в дитячих піснях сконцентрований моральний зразок, вироблений 
українським народом. 

 
Ой гуци-гуци-гуци. 
Сорочини куци-куци. 
Аби матінка не спала, 
Довшеньку напряла. 

(Забавлянка записана зі слів О. Щербини с. Пуста Гребля, Корбський 
р-н, Чернігівська обл.). 

 
Характерною ознакою колискових пісень є те, що вони здебільшого 

не багатослівні, дві-три строфи. Проте завжди глибокі за змістом і завжди 
у них присутня дія, твориться картина життя. 

Колискові пісні виконують практично-побутову, пізнавальну, 
емоційну, морально-етичну, психотерапевтичну функції та функцію 
формування естетичного чуття. 

 
Ой чук-чуки-чук. 
Хлопчик краще, ніж дівчук. 
Хлопчик дров насіче 
І млинців напече. 

(Потішка записана зі слів Ф. Шарапової с. Зноб-Трубчевська, 
Середино-Будский район, Сумская обл.). 



Спостереження над їх змістом, формою (в тому числі й музичною) 
можливість помітити спільність колисанок із замовляннями - явищем, 
породженим особливостями світосприймання наших далеких предків. 

 
Люлі-люлі-люлечки, 
Шовком шиті вервечки, 
Мальовані бильця 
Пішли до Кирильця. 
А Кирилець не ґуля, 
Черевички поправля. 
Черевички з лободи 
Не бояться води. 
Черевички з рогозу 
Не бояться морозу [5]. 

 
Виховання учнів початкових класів засобами фольклору передбачає 

заглиблення в його сутність як своєрідного явища, носія багатопланової 
інформації - історичної, космологічної, ритуальної, оберегової, естетичної, 
культурологічної. 

 
Колисочка яворова, 
Колисочка з горішка. 
Нехай на ній колишеться 
Маленька потішка. 

 
Опора в навчально-виховній роботі на регіональний краєзнавчий 

матеріал сприяє ознайомленню молодших школярів із повсякденним 
життям, діяльність рідного народу, календарно-побутовою обрядовістю, 
народними знаннями, сімейним та громадським побутом, промислами та 
ремеслами, усною народною творчістю. У молодшому шкільному віці 
формується культ рідного дому, сім’ї, рідного міста чи села, що є основою 
щодо подальшого усвідомлення дитини себе як частини нації. Ця умова 
реалізується через проведення уроків, виховних заходів, в активній участі 
в посильній суспільно корисній діяльності. 

Саме над колискою твориться найбільша таїна людського буття - 
переливання в душу дитини найщиріших материнських почуттів. 

Колискові пісні невеликі, небагатослівні, але глибокі за змістом. У 
центрі сюжету - завжди дитина, її сон, щастя, здоров’я. Мати, бажаючи 
найріднішій, найдорожчій людині в житті доброї долі, тремтливо й ніжно 
виспівує над колискою свою душу. 

Отже, соціокультурне виховання учнів початкової школи за 
допомогою регіонального дитячого пісенного фольклорного матеріалу 
сприяє формуванню соціально зрілої, національно зорієнтованої мовної 



особистості. Саме колискова, як жанр народної словесності сприяє 
знайомству з народним побутом, народними уявленнями про світ, є 
справжнім джерелом людської мудрості, скарбницею національної 
духовності. Так, краєзнавчий матеріал, залучений до уроку, може 
використовуватись для ілюстрації та конкретизації основного 
програмового матеріалу; актуалізації знань учнів, їх чуттєвого досвіду; 
збудження інтересу учнів до нової теми; перевірки міцності та 
усвідомленості знань та вмінь учнів; закріплення та поглиблення 
вивченого матеріалу; розвитку самостійності учнів і підвищення їх 
активності; зв’язку навчання з життям. 
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