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У ході сучасного навчально-виховного процесу вищої школи маємо 

максимально враховувати самобутні риси українського народу, його 
ментальність, споконвічні прагнення та сподівання, аби виховати 
справжнього громадянина і сім’янина, патріота України, якому притаманні 
любов до української мови і культури, повага до народних традицій. До того 
ж, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст.  було 
визначено стратегію, основні напрями та шляхи „створення умов для 
розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, 
формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і 
розвивати цінності громадянського суспільства” [1].  

Висвітленням історико-педагогічного аспекту родинного виховання і 
української родини загалом певною мірою торкалися праці Н.Гаврилюк, 
В.Горленко, Г.Довженок, М.Зубрицького, О.Левицького, М.Ломової, 
В.Наулко, А.Пономарьова, І.Симоненка, Є.Сявавко, М.Стельмаховича, 
Р.Чмелика тощо. 

Що стосується теоретичного опрацювання даної проблеми, то 
зазначимо, що питання дослідження сім’ї, шляхи її розвитку і трансформації, 
її складових і чинників, насамперед, виховання в ній, на сьогодні 
опрацьовано недостатньо. Про історію родини, зокрема української, 
написано вкрай мало. Наявні публікації здебільшого торкаються лише 
окремих сторін цього актуального питання. Важливого значення, з огляду на 
це, набувають праці українських істориків В.Антоновича, В.Винниченка, 
М.Грушевського, К.Гуслистого, Д.Дорошенка, І.Крип’якевича, 
М.Костомарова, П.Куліша, М.Максимовича, етнографів та етнологів 
Ф.Вовка, В.Гнатюка, М.Сумцова, І.Франка, П.Чубинського, В.Шухевича та 
інш. 

З метою формування громадянина як особистості, розвиненої 
гармонійно і всебічно, у багатьох вищих навчальних закладах України, 
зокрема і в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини, було впроваджено пошукову народознавчу роботу для студентів-
гуманітаріїв, яка дає виняткову можливість для збагачення останніх 
народними знаннями та досвідом виховання, адже відбувається вона 
безпосередньо в народному оточенні, в самому осередку мудрості і пам’яті 
нації. Таким осередком сьогодні є українське село, що, на думку відомого 
українського етнографа, історика П.Куліша, „витворює і розвиває характер 
нації” [2]. 

Враховуючи актуальність та значущість на даному етапі студентської 
пошукової роботи в Уманському університеті, організацією такої діяльності 



студентів-філологів займається створена у 2000 р. на філологічному 
факультеті лабораторія „Етнологія Черкаського краю”, основною метою 
діяльності якої є дослідження традиційно-побутової культури Східного 
Поділля. Періодично членами лабораторії визначаються пріоритетні 
проблеми досліджень, яким належить домінуюча роль у ході експедиційної 
діяльності. На сучасному етапі співробітниками лабораторії досліджується 
кілька проблемних тем, які стосуються особливостей побутування та історії 
української дитячої іграшки, дитячого фольклору та родинного виховання. 

Нас цікавить дослідження саме родинновиховного досвіду українців 
Східного Поділля у процесі пошукової діяльності студентів філологічного 
факультету. 

На сучасному етапі спостерігаємо недостатнє наукове висвітлення 
проблеми пошукової народознавчої роботи студентів-гуманітаріїв, проте 
останнім часом з’являються дослідження, які подають науково досконалі 
розробки методик проведення такої роботи (наприклад, праці Н.Сивачук, 
В.Денисенко тощо). 

Зокрема, Н.Сивачук, аналізуючи склад студентів філологічного 
факультету Уманського педагогічного університету, зазначає, що значна 
частина студентів є міськими мешканцями, городянами, отже, вони 
здебільшого погано знають життя сучасного села і лише під час пошукової 
діяльності одержують можливість ознайомитись з ним ближче, для кожного з 
них це дуже важливо, причому не тільки як для фахівця, а й людини взагалі. 
Лише в селі збереглися сусідські стосунки, які передбачають спілкування, 
взаємодопомогу, сердечність у взаєминах, що є виразником домінантної риси 
українського менталітету, кордоцентризму. Отож, для студентів є щаслива 
нагода навчитися спілкуватися на побутовому рівні, у колі своєї власної 
родини, вести бесіду, слухати співрозмовника, оволодіти знаннями про 
сутність традиційного родинного виховання українців, засвоїти традиційні 
формули національного етикетного мовлення, „причаститись музикою 
материнської діалектної мови” [3]. 

З контексту усього вищесказаного ми сформулювали мету нашого 
дослідження: виявити навчально-виховні потенції родинновиховного досвіду 
українців Східного Поділля у процесі проходження студентами-філологами 
різного виду народознавчих практик. Така мета передбачає виконання 
наступних завдань: 

1. Вирізнити види практик, які враховують дослідження родинного 
виховання. 

2. Виокремити грані дослідження родинновиховного досвіду українців 
Східного Поділля у кожному з видів. 

3. З’ясувати навчально-виховне та наукове значення такого досвіду у 
процесі пошукової роботи студентів-філологів. 

Система підготовки майбутнього вчителя-філолога до родинного 
виховання включає етнографічну практику студентів. 

Складаючи програму даної пошукової роботи, ми взяли за основу 
основні розділи етнографії й визначили певні завдання для студентів. 



Зокрема, досліджуючи народну кулінарію, студенти опитували респондентів 
про обставини її використання (на весіллі, на похороні, в календарні свята), 
дізнавалися про харчові заборони (що не можна було вживати вагітній жінці, 
нареченій), про особливості харчування під час посту. 

Збираючи матеріал про народний одяг, пошуковці намагалися з’ясувати 
особливості дитячого, весільного одягу, а також одягу покійника. 
Студентами було сфотографовано, змальовано, а також придбано цікаві 
зразки весільних рушників та сорочок, плахт, весільних головних уборів 
тощо. Зокрема, майбутні вчителі звертали особливу увагу на особливості 
вишивки рушників. Вони вчилися „розшифровувати” давні символи, 
зображені на рушниках. Така діяльність збагачувала знання молоді про 
уявлення наших предків щодо світобудови, її структури, особливостей 
світогляду нашого народу. 

Під час дослідження суспільного побуту особливу увагу респондентів 
студенти привертали до дитячої іграшки, предметів побуту для дітей. Ми 
націлювали студентів на серйозне та уважне ставлення до об’єктів 
релігійного культу (християнські ікони, хрести, дохристиянські криниці, 
джерела, що є цілющими, каплиці, могили, каміння і т.інш.), предмети культу 
(різні присвячування, цілющі або профілактичні предмети (амулети, змійки й 
т.ін.)). 

Перед студентами було поставлено загальне завдання, що стосувалося 
дитячого побуту та культури українців Уманського регіону. Таке завдання 
вимагало від студентів знання особливостей етнографії дитинства (одягу, 
доповнення костюма, зразків посуду для дітей, традиційної іграшки), вміння 
добре орієнтуватись у дитячому фольклорі, враховуючи вікові та 
психологічні особливості дітей. Тому до програми етнографічної практики 
увійшли такі питання: 

1. Народний дитячий одяг, його назви, функції. 
2. Дитячі головні убори. 
3. Дитяче взуття. 
4. Зразки зачісок для дівчаток і хлопчиків у минулому. 
5. Зразки посуду для дітей. 
6. Найпоширеніші дитячі іграшки. Склад ігрової атрибутики, автори та 

виробники іграшок, матеріал виготовлення. 
7. Усна народна творчість про дітей. 
8. Дитячі хвороби, їх назви і способи лікування.  

Зібрані матеріали було вміщено в папки, які поповнили фонди 
лабораторії „Етнологія Черкаського краю” при Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Дослідження сутності родинного виховання українців, зокрема його 
мовного напряму, неможливе без пошуково-збиральницької роботи, 
спрямованої на вивчення діалектних особливостей рідної мови. Тому 
важливе місце у системі підготовки майбутніх філологів до родинного 
виховання посідає діалектологічна практика. 

Діалектологічна практика студентів-філологів мала наступну мету: 



- навчальну: поглибити і розширити знання студентів з української 
діалектології; 

- наукову: виробити навички науково-дослідної роботи у процесі 
збирання й вивчення народного розмовного мовлення; 

- виховну: виховувати у студентів любов до рідного роду, краю, мови, 
звичаїв, традицій, обрядів, пошанне ставлення до рідних, людей похилого 
віку, народного побуту і т. інш.; 

- професійну: сформувати у студентів правильне ставлення до діалекту 
та його носіїв, а також навички виявлення впливу діалектного оточення на 
мовлення сучасної молоді. 

Основні завдання діалектологічної експедиції: 
- ознайомити майбутніх словесників із живим говірковим мовленням; 
- навчити збирати діалектологічні матеріали; 
- систематизувати, класифікувати та лінгвістично їх пояснювати. 
Знання говіркових особливостей допоможе студентам не лише 

удосконалювати систему роботи, спрямовану на вивчення побуту, 
фольклору, народних звичаїв, обрядів українців, а й використовувати даний 
арсенал у подальшій професійній діяльності, виховувати позитивно-оцінне 
ставлення до місцевих говірок у власних дітей. 

Під час діалектологічної практики одним із завдань для студентів було 
вивчити та проаналізувати імена старших жителів села, з’ясувати їх 
походження, в міру можливого написати дослідження „Люди, імена, долі”. 

Практиканти виявляли найтиповіші мотиви вибору імені у даному 
населеному пункті, специфіку прізвищ, які мають важливе значення у 
родинному вихованні. 

Ми націлювали студентів на обов’язковий запис від представників 
старшого покоління родинних формул мовленнєвого етикету та ритуального 
мовлення. Пошуковці фіксували привітання, побажання, припрошування на 
гостину, запросини до хати, примовляння під час частування, подяку за обід, 
побажання під час трудових процесів та інше. Така діяльність виховувала у 
молоді повагу до старших, батьків, жінок, сприяла формуванню мовної та 
загальної культури. Також розвивалися комунікативні якості майбутніх 
вчителів, адже вміння учителя спілкуватися з учнями створює доброзичливу 
тональність спілкування, що є показником інтелектуальності, вихованості. 

Студентами було записано ряд приказок та прислів’їв, поширених у 
даному населеному пункті. Результатом стало дослідження „Паремії – 
енциклопедія родинного життя”. 

Пошуковці ознайомлювались із назвою населеного пункту, з назвами 
предметів традиційно-побутової культури (хатнього начиння, народного 
будівництва, частин народного одягу, лексикою ремісників та майстрів, з 
сільськогосподарськими назвами і т. інш., властивими для даного населеного 
пункту). 

Крім цього, студенти записували зв’язні тексти місцевої говірки (за 
допомогою диктофона або ж фонетичною транскрипцією). Майбутні вчителі 
виявляли особливості родинних стосунків респондентів через вищеназвані 



зв’язні тексти та усне опитування (наприклад: Як ви дівували (парубкували)? 
Яка доля склалася у Вас зі своїм чоловіком (дружиною)? Які відносини були 
у Вас зі свекрухою (тещею)? Скільки у Вас дітей? і т.інше). 

Пошуковці розпитували респондентів про господарську діяльність, 
традиційну календарну та сімейну обрядовість, досліджували походження 
назв пунктів, лісів, урочищ, річок, ставків. При цьому студенти 
продемонстрували вміння спілкуватися з людьми похилого віку, дітьми, 
виявляли щирість, чемність, делікатність. 

Ми намагалися сприяти максимальному виявленню національного 
генотипу через мову, мовну практику, докорінно змінити ставлення до мови 
як до форми людської свідомості, способу відображення світу, самого себе, 
розумінню мови як живого багатовимірного організму, що містить у собі і 
сільський діалект, і суржик передмістя, і слово видатних українських 
письменників. 

Матеріали, зібрані під час експедиції оформлюються документально, 
узагальнюються, згодом поповнюють фонд вищеназваної лабораторії. 

На захист діалектологічної практики студенти готували наступні 
матеріали: 

1. Історична та суспільна характеристика поселень. 
2. Характеристика загальних назв населеного пункту. 
3. Зразки зв’язних текстів місцевої говірки. 
4. Паронімічні сполуки обстежувальної говірки. 
5. Висновки. 
Система підготовки майбутнього словесника до родинного виховання 

передбачала здійснення студентами польових досліджень з української 
етнопедагогіки. Виходячи з того, що національне виховання молоді 
ґрунтується на глибоких засадах народної педагогіки, ми націлювали 
студентів на вивчення наших традиційних народних здобутків у галузі 
родинознавства та родинної педагогіки. Ще С.Русова постійно наголошувала 
на необхідності побудови системи національного виховання дітей, 
починаючи з дошкільного віку, на традиціях із урахуванням народної 
педагогічної мудрості. Вона зазначала, що на дитину впливають природа і 
клімат краю, народні звичаї і традиції, суспільний устрій і становище матері 
та дитини в сім’ї. 

Мета етнопедагогічної практики – дослідити регіональні особливості 
родинно-побутової культури та родинних традицій виховання. 

При складанні програми пошукової роботи з етнопедагогіки ми взяли за 
основу головні її розділи й визначили коло завдань для студентів за кожним з 
них, виходячи з наступних міркувань. 

В наш час зусилля всіх людей світу спрямовані на подолання глобальної 
кризи сім’ї. В умовах деструкції сім’ї, розладу у родинних стосунках, а відтак 
і зменшенні родинного виховного впливу на дитину, досить актуальним стає 
відродження високого статусу української родини. Тут і любов до дітей, 
ближнього, і визначальна роль батьків у створенні, збереженні і розквіті 



сім’ї. Неабиякої важливості набуває і підготовка молоді до майбутнього 
життя. 

Ведучи мову про традиційну роль жінки-матері у вихованні дитини, у 
процесі проходження практики слід дослідити не тільки традиційне, а й 
сучасне, теперішнє становище жінки в українській сім’ї та її материнське 
покликання. 

Українську дитину народне дитинознавство розглядає у великій 
розмаїтості і складності мотивів діяльності, інтересів і прагнень, почуттів і 
мрій, домагань, вчинків. Під час етнопедагогічної практики потрібно збирати 
матеріал про особливості внутрішнього світу дитини, її мислення, 
емоційного життя, світосприймання. 

Оскільки етнопедагогічні знання українців виявились у народних 
виховних традиціях, фольклорних творах, звичаях, обрядах, святах, які 
супроводжували життя молоді, то саме ці сфери народної національної 
культури потребують якнайглибшого дослідження. Належне місце у 
етнопедагогічній практиці слід віддати народній дидактиці, що нерозривно 
пов’язана з народновиховним досвідом. Студентам необхідно записати від 
респондентів відомості про теоретичні і практичні знання з народної 
математики, астрономії і космології, народної медицини й ветеринарії, 
народної кулінарії, хліборобської справи, народних ремесел та художніх 
промислів. 

Важливим аспектом практики є виявлення традиційного ставлення 
українців до науки, до книги, до знань. Під час практики студенти 
з’ясовували домінанти народного навчання – безпосередню особисту працю 
(як фізичну, так і розумову), дослідницький пошук, самостійне оволодіння 
знаннями, уміннями (самонавчання, самоосвіта, самовдосконалення). 

Також студентами було досліджено особливості видів праці дітей, 
відповідно до їх віку. 

Під час етнопедагогічної практики важливого значення надавалося 
вивченню сучасного стану народної деонтології (форми моральних вимог, 
того, що вкрай необхідне, чого обов’язково потрібно дотримуватись), тобто 
основних заповітів наших предків, що включали любов до батьків, родичів, 
пошанне ставлення до рідної мови, родоводу, культури, минулого, повага до 
праці, хліба, рідної домівки, Батьківщини, піклування про молодших, старих 
і немічних, вшанування пам’яті померлих, вірність народним звичаям і 
обрядам. 

До програми етнопедагогічної практики ввійшли такі питання: 
1. Чисельність населеного пункту, кількість сімей (у них дорослих і 

дітей). 
2. Склад сімей у районі дослідження (кількість повних, неповних, 

простих та складних сімей). 
3. Кількість розлучень, їх причини. 
4. Усталена в даній місцевості періодизація. Назви дитини у зв’язку з її 

віком, заняттями, походженням, уміннями, здібностями. 
5. Розподіл обов’язків у сім’ї. 



6. Роль жінки-матері в українські родині. 
7. Батько в українській родині. Його роль у вихованні дітей. 
8. Ідеал чоловіка, жінка, парубка, дівчини, хлопчика, дівчинки в 

українській родині. 
9. Емоційна забарвленість ставлення батьків до дітей, заохочення й 

покарання. 
10. Роль дідусів та бабусь, інших членів родини у вихованні дітей. 
11. Виховний взаємовплив братів та сестер у родинному середовищі. 
12. Особливості дитячої лексики. 
13. Способи прилучення дітей і підлітків до діяльності дорослих. 
14. Особливості виховання у сім’ї. 
15. Соціальний статус хлопчиків та дівчаток. Етнічна диференціація 

статевих ролей. 
16. Статеве виховання у сім’ї 
17. Способи забезпечення етнізації, спадкоємності поколінь. 
18. Звичаєві норми регулювання шлюбно-сімейних відносин у районі 

дослідження. 
19. Релігійне виховання у сім’ї. 
В результаті проведеного дослідження нами виявлено навчально-

виховні потенції родинновиховного досвіду українців Східного Поділля у 
процесі проходження студентами різного виду народознавчих практик. 
Відмічаємо, що ці практики є вагомою складовою їх підготовки до родинного 
виховання. Експедиційна робота студентів-філологів у галузі українського 
дитинознавства, народної фамінології (родинознавства), діалектології та 
етнопедагогіки є важливим засобом залучення їх до традиційної народної 
культури, яка сприятиме моральному вихованню особистості студента та 
формуванню якостей гідного громадянина і сім’янина. 
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