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вимога;навчання; виховання в колективі, опора на громадську думку; гра; 
доручення; участь у доброчинній діяльності; 3) стимулювання діяльності й 
поведінки: творче суперництво; заохочення;сугестія [1].  

Таким чином, скаутська методика Пласту враховує та використовує 
психологічні особливості вихованців, ефективно впливаючи на розвиток 
дітей. Для цього застосовується продумана система зростання, відзнак; 
програма будується, виходячи з вікових та індивідуальних особливостей 
вихованців; забезпечується різноманітність форм, методів та прийомів 
роботи, створюються такі виховуючі ситуації, які сприяють підготовці 
дітей та молоді до певного типу поведінки у реальному житті.  
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ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Успішне становлення Української держави неможливе без 

відродження та розвитку національної системи освіти і виховання, без 
формування в дітей та молодого покоління високого рівня духовності й 
патріотизму. Особливо гострою проблема патріотичного виховання 
постала у зв’язку із буремними подіями в Україні з часів Майдану й 
подальшими суспільно-політичними та військовими деформаціями.  

Піднесення патріотизму в українському суспільстві, прагнення нації 
до самовизначення окреслило необхідність пошуку тих засобів, що здатні 
ефективно виховувати в дітей і молоді почуття власної та національної 
гідності, відродити основи патріотизму в його кращому розумінні.  

У дошкільному віці починає формуватися почуття патріотизму: 
любов та приязне ставлення до Батьківщини, відкритість їй, 
відповідальність за неї, бажання трудитися на її благо, берегти та 
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примножувати багатства. Патріотичне виховання дошкільнят включає 
передачу дітям знань, формування на їх основі ставлення до Батьківщини 
та організацію доступної віку діяльності. Патріотизм як моральна якість 
має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано 
ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби 
мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча 
діяльність та ін.), національні, державні свята. 

Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні наголошено на 
необхідності прилученні дитини до системи культурних цінностей і 
традицій українського народу, вихованні шанобливого ставлення до його 
надбань та рідної мови, формуванні культури міжетнічних та 
міжособистісних взаємин [1, с. 9]. 

Це завдання обумовлюється невіддільністю освіти від національного 
ґрунту в органічному поєднанні національної освіти, історії, фольклору та 
народних традицій. Потужним чинником впливу на особистість (в силу 
його синтезованого характеру з огляду на соціалізацію), особливим 
засобом набуття соціального досвіду дитиною-дошкільником є фольклор.  

Фольклор, його жанри, засоби, методи найбільш повно охоплюють 
всю картину народного життя, дають яскраву картину побуту народу, його 
моральності, духовності. У зв’язку з реформацією української освіти, у 
нинішній час знову посилився інтерес науковців до проблеми 
використання національного фольклору в різних напрямах роботи з дітьми 
дошкільного віку, у тому числі – патріотичного.  

Аналіз фольклористики, філософсько-естетичного наукового 
матеріалу з проблем фольклору показує, що фундаментальні праці 
М. Азадовского, В. Анічкова, А. Афанасьєва, П. Богатирьова, 
В. Жирмунського, Д. Зеленіна, А. Каргина, В. Проппа, Б. Путілова, 
В. Снєгірьова, Ю. Соколова, В. Снєгірьова, С. Токарєва А. Терещенко, 
Н. Хренова, І. Чистова стали методологічною основою для розробки 
проблем впливу народної творчості на формування ціннісних орієнтації та 
національно-патріотичної свідомості нових поколінь. 

Найважливішою функцією фольклору визначається відновлення та 
розвиток духовно-морального зв’язку між поколіннями, соціалізації та 
виховання. Фольклорні твори, переломлюючись крізь побут народного 
життя, стають надзвичайно багатим матеріалом для усвідомлення дітьми 
складних соціальних реалій, розуміння ними основ соціального буття. На 
думку Д. Ельконіна, вже на рівні образу фольклорного героя дитина немов 
би подвоює світ, вчиться дивитися на нього крізь «окуляри» людської 
культури [5, с. 15]. У роботі з дітьми дошкільного віку використовуються 
такі жанри українського фольклору, як: народні казки, пісні, ігри, малі 
фольклорні жанри (забавлянки, утішки, прислів’я, приказки, мирилки, 
скоромовки, примовки, лічилки, загадки) [4].  

Можна вказати на такі особливості використання фольклорних 
творів у роботі з дітьми, які сприяють вихованню в них патріотизму: 

1. Навколишні предмети, з якими вперше зістикується дитина, 
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повинні бути національними, оскільки вони пробуджують душу, 
виховують в ній почуття краси, допитливість. Це допоможе дітям із самого 
раннього віку зрозуміти, що вони – частина великого українського народу. 

2. Педагог має використовувати усі види фольклору (казки, пісеньки, 
прислів’я, приказки тощо). В усній народній творчості як ніде збереглися 
особливі риси характеру українців, притаманні їм моральні цінності, 
уявлення про добро, красу, правду, хоробрість, працьовитість, вірність. 
Знайомлячи дітей з приказками, загадками, прислів’ями, казками, 
дорослий прилучає їх до загальнолюдських морально-естетичних 
цінностей. У національному фольклорі особливим чином поєднуються 
слово, музичний ритм, співучість. Адресовані дітям забавлянки, примовки, 
заклички звучать як ласкавий говір, висловлюючи турботу, ніжність, віру в 
благополучне майбутнє. У прислів’ях і приказках влучно оцінюються різні 
життєві позиції, висміюються недоліки, вихваляються позитивні якості 
людей. Особливе місце у творах усної народної творчості займають поважне 
ставлення до праці, захоплення майстерністю працьовитих рук українців. 

3. Проведення широкого кола народних свят, зміцнення родинних 
традиції. У них фокусуються накопичені століттями найтонші 
спостереження за характерними особливостями часів року, погодними 
змінами, поведінкою птахів, комах, рослин. Причому ці спостереження 
безпосередньо пов’язані з працею та різними сторонами суспільного життя 
людини у всій їх цілісності і різноманітті. 

Основні підходи до патріотичного виховання дітей висвітлено у 
низці державних законодавчо-нормативних документів та у парціальній 
програмі національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку 
«Україна – моя Батьківщина» (авт. О. Каплуновська) [3]. 

В Інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України «Про 
організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ» [2] зазначено, 
що оскільки основою національно-патріотичного виховання дошкільників 
є виховання через емоції і дії з метою формування системи цінностей і 
практичного досвіду, важливо поєднувати різні форми організації дитячої 
життєдіяльності для ширшого залучення вихованців до різноманітних 
видів активності. Можна уточнити, яке саме місце відводиться фольклору 
у запропонованому переліку (Табл. 1.). 

 
Таблиця 1 

Місце фольклору в організації різних видів діяльності дітей старшого 
дошкільного віку, спрямованих на їх патріотичне виховання 

 
Вид діяльності Зміст роботи 
Гра шляхом використання фольклорних творів в організації і 

проведення творчих сюжетно-рольових, режисерських ігор та 
драматизацій, ігор з правилами (дидактичних, рухливих, у т. ч. 
народних), в іграх з промисловими і народними іграшками, 
природними матеріалами; 
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Навчально-
пізнавальна 
діяльність 

через заняття різних видів і типів, гурткову і студійну, 
індивідуальну роботу, спостереження та екскурсії у природне, 
культурно-предметне довкілля, у найближчий та віддалений 
соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, проведення проектної 
роботи народознавчого спрямування із залученням родин 
вихованців;  

Комунікативно-
мовленнєва 
діяльність 

шляхом проведення спеціальних мовленнєвих та інтегрованих 
занять за використання фольклорного матеріалу, індивідуальних і 
групових бесід, побудованих на основі фольклору тощо; 

Предметно-
практична 
діяльність 

за допомогою художньої праці, виготовлення поробок за 
сюжетами фольклорних творів та ін.; 

Художня 
діяльність 

через образотворчі, музичні, літературні заняття, розваги, свята, 
гуртки художньо-естетичного напряму, самостійну художню 
діяльність у вільний час за використання фольклорного матеріалу 
тощо; 

Рухова 
діяльність 

через залучення до участі у народних рухливих іграх, елементів 
краєзнавчо-туристичної роботи, в організації взаємодії з батьками 
вихованців у полікультурному середовищі. 

 
Отже, педагогічний потенціал фольклору щодо патріотичного 

виховання дітей старших дошкільників. Він є своєрідним сховищем 
мудрості та життєвої сили народу. Найважливішою функцією фольклору 
визначається відновлення та розвиток духовно-морального зв’язку між 
поколіннями, їхньої соціалізації та виховання. З огляду на політичні та 
соціальні реалії, а також з метою реалізації вимог дошкільної освіти, 
вихователям слід більш виважено підходити до використання 
фольклорного матеріалу у роботі з дітьми. Дана робота набуде більшої 
ефективності за використання нових форм, методів, технологій 
патріотичного виховання дітей дошкільного віку. 
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