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ТРАДИЦІЇ РІДНОГО КРАЮ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
В історії розвитку теорії та практики громадянського виховання його 

мета та завдання були неоднозначними, визначалися умовами розвитку 
суспільства, його моральними цінностями, специфікою політичного 
устрою тощо. Але на кожному етапі головною метою громадянського 
виховання було досягнення певного результату: виховання громадянина, 
якому притаманні певні громадянські якості. 

В умовах сьогодення все більшого значення набуває проблема 
громадянського виховання дітей. Потреба у свідомих громадянах зростає у 
відповідності до стрімкого оновлення суспільства та заміни застарілих 
стереотипів новими. За визначенням О. Докукіної, П. Ігнатенка, І. Кецик, 
Л. Крицької, В. Поплужного та інших науковців, громадянське виховання 
містить безперервний процес, що має починатися в ранньому дитинстві й 
тривати все життя людини. У своїх дослідженнях вчені наголошують на 
народності як основоположному принципі, що має бути покладений в 
основу громадянського виховання. Традиційними етнопедагогічними 
засобами виховання дітей упродовж віків були народні традиції. 

Мета нашої статті полягає у дослідженні можливостей використання 
традицій рідного краю як засобу громадянського виховання дітей старшого 
дошкільного віку. 

В «Українському педагогічному словнику» зазначається: «Традиція 
(від лат. traditio – передання) – елементи культурної й соціальної спад-
щини, які передаються наступним поколінням і зберігаються протягом 
тривалого часу в суспільстві в цілому чи в окремих соціальних групах» 
[3, с. 333]. 

За визначенням М. Стельмаховача, «традиція – це досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки й т. ін., що склалися історично й 
передаються з покоління в покоління» [8, с. 42]. Педагогічне значення 
традицій дослідник убачає в тому, що вони одночасно постають як 
результат виховних зусиль народу протягом багатьох віків і як незмінний 
виховний засіб. Через систему традицій кожний народ відтворює себе, 
свою духовну культуру, свій характер і психологію у своїх дітях. 

Дослідниця В. Лаппо, аналізуючи діяльність М. Стельмаховича, 
звертає увагу на те, що педагог пропагандує ідею народознавчої освіти 
зростаючого покоління та наголошує на дотриманні принципу регіональ-
ного підходу. Свої переконання педагог доводив на прикладі календарної 
обрядовості, зазначаючи, що у народному календарі, наприклад, чільне 
місце посідають традиційні свята праці. У різних регіонах вони різні. Як 
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приклад він порівнював степову Україну (свята першої скиби чи першого 
снопа) та Прикарпаття (проводи вівчарів з отарами на полонини чи їх 
повернення в господарства) [6, с. 104]. 

Видатний педагог Я. А. Коменський чітко визначав мету виховання 
дітей до 6 років. У своїх настановах щодо виховання чеський педагог 
стверджував думку про необхідність ознайомлення дитини з найближчим 
осередком її проживання й прилучення до ремісницьких традицій свого 
народу: «до шести років дитина повинна знати про місцевість, де вона 
народилася, і де проживає... й оволодіти елементами якого-небудь 
ремесла» 5. 

Відомий педагог С. Русова у своїх працях також наголошувала на 
необхідності будувати систему національного виховання дітей, розпо-
чинаючи з дошкільного віку на традиціях рідного краю і з урахуванням 
народної педагогічної мудрості. На її думку, найбільший вплив на дитину 
мають природа краю, народні звичаї і традиції, суспільний устрій і 
становище матері та дитини в сім’ї. 

Великий педагог В. Сухомлинський також особливу увагу надавав 
засобам народної педагогіки, під якими розумів усю сукупність виховних 
ідей, традицій (трудових, моральних, сімейно-побутових, естетичних), 
звичаїв, свят, обрядів і рекомендував використовувати їх з метою 
виховання дітей. Сюди ж він відносив рідну мову і фольклор (казки, 
легенди, приказки, прислів’я, загадки, скоромовки), різні види народного 
мистецтва (пісенне, музичне, декоративно-прикладне), народні ігри та 
іграшки. На думку В. Сухомлинського, елементи обрядів надають 
можливість формувати в дітей навички моральної поведінки, виконання 
різних соціальних ролей. 

Ідеї класиків педагогіки знайшли своє продовження у теорії 
української дошкільної освіти сучасності. Так, А. Богуш при визначенні 
основи народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку звертає увагу на 
потребу поєднання загальнонаціонального та регіонального аспектів 
української народної культури. Науковець зазначає, що «…кожна нація, 
кожний народ мають свої традиції, звичаї, обряди, обереги, символи, які 
притаманні саме цьому етносу. Саме вони, як нам убачається, повинні 
стати стрижнем народознавчої програми, становити «базовий компонент» 
народознавчих знань, викладених у доступній для дітей дошкільного віку 
формі» 2, с. 9. Водночас А. Богуш говорить про те, що вікові особливості 
дітей дошкільного віку не дозволяють їм обійняти весь зміст культури 
українців, яка має свою специфіку в кожному етнічному регіоні нашої 
держави і тому у нагоді стане доцільне поєднання регіонального та 
традиційно українського в ознайомленні дошкільників з національними 
традиціями. 

Дослідниця Л. Калуcька у своїх роботах надає перевагу народним 
ремеслам як засобу виховання дітей дошкільного віку. Свій вибір 
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науковець обґрунтовує тим, що народні ремесла є одним з видів 
українського декоративно-ужиткового мистецтва, у якому відбилися 
регіональні особливості й традиційні заняття людей певної місцевості 
України; за їх допомогою можна формувати емоційно-ціннісне ставлення 
до рукотворного національного багатства, виховувати інтерес до історії 
свого краю, гордість за майстрів, які живуть на рідній землі, бажання і собі 
навчатися виготовляти подібні речі 4, с. 6. 

До проблем ознайомлення дошкільників з традиціями рідного краю 
звертаються Н. Побірченко та Н. Рогальська. Науковці звертають увагу на 
те, що педагогам необхідно самостійно добирати матеріал, максимально 
наближений до місцевих традицій, які за змістом є складовою 
загальнонаціональної культури: «…кожний вихователь дошкільного 
закладу має широкі можливості створення власної системи роботи, 
концепції використання народознавства. Матеріал повинен добиратися 
відповідно до регіональних особливостей, адже і традиції можуть бути 
різними навіть у сусідніх селах, не кажучи вже про області» 7, с. 5. 

Дитина знайомиться з речами й явищами, яким у її найближчому 
оточенні надається перевага, схвальна оцінка, піклування про їх 
збереження. Поступово об’єкти ціннісного ставлення дорослих починають 
набувати особливого значення і для самої дитини. Згодом дитина долає 
межі етнокультурного середовища й опановує суспільними цінностями на 
національному, а згодом на загальнолюдському рівні. 

У дослідженнях О. Денисюк та Л. Кокуєвої доведено, що означений 
вік є сприятливим для ознайомлення дітей з історією та традиціями 
рідного краю, з багатонаціональним складом його народу, розселенням 
різних етнічних груп по всій території країни, специфікою їхньої праці та 
побуту, особливостями мови та культури. У старшому дошкільному віці 
виникають реальні можливості для опосередкованого засвоєння дітьми 
знань, які виходять за межі їхнього життєвого досвіду та безпосереднього 
сприймання, і є віддаленими в просторі й часі. 

Відтак, традиції рідного краю є найкращим засобом виховання 
громадянина. Неможливо переоцінити роль народних традицій та обрядів 
у громадянському вихованні дітей старшого дошкільного віку. Вони 
повертають підростаюче покоління до цінностей предків, створюють 
позитивний настрій, розкривають основи правомірної поведінки, навчають 
вияву терпимості стосовно до всього живого. 

Любов дитини до рідної землі починається з пізнання найближчого 
середовища (природного й соціального). Дитина набирається вражень та 
знань про навколишнє, зокрема: про близьких людей, про свою малу 
Батьківщину, які залишають у її душі незабутні спогади на все життя. Саме 
тому, на нашу думку, формування інтересу до рідного краю, традицій, 
обрядів, звичаїв, народів сприяє вихованню свідомого громадянина, який 
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шанобливо ставиться до духовних і матеріальних надбань свого народу. 
Розпочинати виховання громадянина, на нашу думку, необхідно з 
ознайомлення дітей дошкільного віку з найближчим оточенням. Тобто з 
тих речей, які вони можуть побачити вдома (наприклад, вишита серветка, 
тканий килимок, предмети народного одягу, іграшки тощо) і які 
викликають позитивні емоції. 

Регіональні особливості оздоблення народної оселі (характерні 
орнаменти, предмети побуту, посуд, рушники тощо) можна використо-
вувати при оформленні групової кімнати в дошкільних навчальних 
закладах. Це сприятиме закріпленню знань про традиції побуту рідного 
краю, формуванню поваги до праці, до старшого покоління. 

Цікавим для вивчення з дітьми старшого дошкільного віку є 
народний одяг, бо народний костюм найбільш яскраво підкреслював 
належність людини до того чи іншого регіону. Яскравість кольорів, 
різноманітність орнаментів, простота форм викликають зацікавлення у 
дітей, створюють позитивний настрій. Особливо ефективною є робота, де 
діти не лише розглядають народне вбрання, а й мають змогу його вдягти. 

Українська народна іграшка несе дітям доступні знання про працю, 
відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом. 
Народна іграшка поєднує дитину з історією її Батьківщини, пробуджує 
відчуття рідного коріння та сприяє формуванню позитивного ставлення до 
народних традицій, навчає поважати працю інших, дотримуватися певних 
правил та норм тощо. 

Відповідно до мети нашого дослідження, викликає зацікавленості 
методика О. Батухтіної. Автором передбачено формування у старших 
дошкільників уявлення про залежність між виготовленням іграшки з 
певного матеріалу та природними умовами певної місцевості, уміння 
виокремлювати орнаментальні особливості українських народних іграшок 
за основними елементами розпису, кольоровим сполученням; уточнювати 
підпорядкованість орнаменту пластичній формі іграшок тощо 1, с. 113–114. 

У результаті ознайомлення дітей дошкільного віку з зазначеними 
традиціями в дітей мають сформуватися знання, які сприятимуть розвитку 
позитивного ставлення до традицій, поваги до старшого покоління, до 
своєї малої Батьківщини. На тлі цих емоцій необхідно розширювати 
знання дитини, пов’язуючи близьке з далеким: квіти коло хати – з 
народними традиціями їх використання, улюблені вироби (речі) рідних 
людей з народними ремеслами краю, пейзажі – з історичним минулим. На 
основі цього ми визначили такі напрями роботи: традиційні ремесла 
рідного краю; символи та обереги рідного краю. 

У вихованні справжнього громадянина велике значення має 
виховання таких якостей, як працелюбство та повага до праці інших 
людей. Саме з метою виховання цих якостей необхідно знайомити дітей з 
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особливостями традиційних ремесел рідного краю. Як зазначає 
Л. Калуська, народні ремесла «свідчать про високу духовну культуру 
українського народу, про споконвічне прагнення до краси, розповідають 
про багатство рідного краю, традиції місцевого населення» [4, с. 12]. 

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку необхідно звертати 
увагу на своєрідність та неповторну красу кожного ремісничого виробу, 
надавати можливість застосовувати набуті знання у практичній та творчій 
діяльності. Це, у свою чергу, сприятиме формуванню позитивного 
ставлення до народного мистецтва, поваги до праці інших, до рідного краю 
тощо. 

Яскраво відображають самобутність рідного краю писанки. Традиція 
розмальовувати навесні яйця у слов’янських народів сягає епохи 
язичництва. Писанки в слов’ян були пов’язані з комплексом весняної 
обрядовості. Назва «писанки» походить від слова «писати», у розумінні 
«прикрашати орнаментом». Оригінальні орнаменти писанок не тільки 
чарують своєю витонченістю та гармонійністю, а й несуть прадавні 
символи природи, єднають з традиціями минулого. У кожному регіоні й 
навіть майже у кожному селі були неповторні, самобутні орнаменти. 

Розмальовуючи писанки, діти дістають уявлення про народну 
символіку, традиції розписування писанок як оберегу, виховується інтерес 
до декоративно-прикладного мистецтва України, зосередженість, бажання 
вкласти частину своєї праці в українські традиції. 

Відтак ми можемо сказати, що традиційні ремесла та промисли 
мають великий виховний потенціал. Але, як доводить практика, вироби 
народних ремесел сприймаються дошкільниками неоднозначно: одні 
викликають зацікавлення, інші – захоплення, а окремі – байдужість. Перед 
педагогом постає завдання не тільки збагатити уявлення та знання 
дошкільників про ремесла рідного краю та все, що з ними пов’язане, але й 
виявити емоційно-ціннісне ставлення до праці. 

Одним із засобів громадянського виховання дітей ми визначили 
народні свята. Ознайомлення з народними святами сприяє поглибленню 
емоційних зв’язків дитини з життям, працею та красою рідного народу. 
Залучення дітей старшого дошкільного віку до національних традицій та 
звичаїв, підготовки і відзначання свят народного календаря пробуджує у 
них любов до рідної землі, повагу до людей праці, формує вміння плідно 
працювати, шанувати історію, збагачувати культуру свого народу. Участь 
старших дошкільників у святах народного календаря сприятиме тому, що 
вони глибше відчуватимуть нерозривність з рідною природою, 
намагатимуться власною працею примножувати багатства рідного краю, 
прагнутимуть зберігати та розвивати трудові та святкові традиції. 

Відтак, громадянське виховання дітей старшого дошкільного віку 
здійснюється завдяки взаємодії різноманітних об’єктів соціальної 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 288 

дійсності, провідне місце серед яких займають традиції рідного краю. 
Любов дитини до рідної землі починається з найближчого. Тривалі 
спогади дитини залишають її знання і враження про близьких людей, свою 
малу батьківщину. Формування інтересу до народів, які мешкають на 
території рідного краю, його традицій, звичаїв сприяє вихованню 
свідомого юного громадянина, який шанобливо ставиться до духовних і 
матеріальних надбань свого народу. 
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