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виробництва труб великого діаметра і будівництва трубопроводів та ін. 
Таким чином, завдяки видатним талантам М. М. Бенардоса, 

Є. О. Патона, Б. Є. Патона, в Україні створена потужна, неперевершена за 
рівнем наукових теоретичних розробок і широті спектра їх практичного 
упровадження школа вчених, дослідників, інженерів у галузі 
електрозварювання, яка, у цьому є всі підстави бути впевненими, і надалі 
забезпечуватиме національний пріоритет у цій дуже важливій царині 
науки, техніки і технологій. 
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ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО –  
ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
На сучасному етапі Україна, як молода незалежна держава, розв’язує 

складні завдання економічної стабілізації й національного відродження.  
Разом із перспективами вільного державотворення відкрилися широкі 
можливості для розвитку освіти, науки, культури, що потребує 
докорінного реформування процесу навчання і виховання учнівської 
молоді. В сучасних умовах підвищуються вимоги суспільства до 
громадянина України, у якого серед загальнолюдських якостей поряд з 
мораллю, національною свідомістю та сумлінням мають бути виховані 
патріотичні почуття і переконання, гідність, розвинута духовна культура. 

Формування творчої, ініціативної, національно свідомої особистості 
вимагає наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу, зокрема у 
дошкільних закладах освіти, вагомим змістом, який би відображав історію, 
мистецтво, культуру, символіку, природу рідного краю, всієї України. 
Саме такий зміст забезпечуватиме постійне духовне самовдосконалення 
особистості, формування її інтелектуального та культурного потенціалу як 
найвищої цінності суспільства. 

Сучасність потребує нових ідей, втілення їх у життя, зміцнення 
методологічного арсеналу педагогічної науки та практики. Виховання в 
Українській державі спрямовується на формування в молоді 
інтелектуального потенціалу національної свідомості, ідей, поглядів, 
переконань, ідеалів, реалізація яких поглиблює державотворчі процеси. 
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Кожна молода людина повинна усвідомити себе частиною народу, 
співвідносити свою діяльність з інтересами суспільства, держави.  

Теоретичні засади національного виховання закладено у 
дослідженнях українських вчених, психологів та педагогів М. Боришевського, 
О. Вишневського, Б. Ступарика, Є. Сявавко, В. Яніва, Я. Яреми та ін. У 
своїх працях значне місце вони приділяють українській національній ідеї, 
духовності, демократичним засадам навчання і виховання, гуманістичним 
цінностям. 

Щоб задовольнити потреби суспільства у всебічній активізації 
інтелектуального і духовнотворчого потенціалу національних та 
загальнолюдських цінностей, які визначені суперечливими процесами 
включення особистості в соціальне життя, необхідно забезпечити єдність, 
наступність та послідовність виховуючих впливів різних соціальних 
інститутів, постійне проектування виховного процесу, на що покликана 
національна система виховання. 

Філософ Д. Чижевський [3] запропонував основні шляхи пізнання 
минулого, за якими можна характеризувати національну духовність. Вони, 
на нашу думку, можуть стати провідними у національно-патріотичному 
вихованні. Це: 

• дослідження національної творчості, яка включає в себе 
мистецтво; 

• пізнання найбільш яскравих історичних епох, які народ пережив; 
• характеристики великих представників народу. 
Результати цих шляхів пізнання відображає, розвиває і використовує 

українське декоративно-ужиткове мистецтво, як складова частина 
національної культури. 

Процес формування національної самосвідомості, патріотичних 
почуттів дітей старшого дошкільного віку – це цілеспрямований вплив 
певними засобами на свідомість особистості. Основою цих засобів є 
національна і загальнолюдська культура, декоративно-ужиткове мистецтво. 
Визначимо зміст цих понять. 

Українською культурою Д.Антонович вважає «…все, що має людина 
чи громада людей не від природи, а від власного розуму і власної 
творчості, як в царині матеріальній, так і в духовній, в царині громадського 
життя, звичаїв і побуту» [1, с. 10]. 

М. С. Каган запевняє: «Культура або цивілізація в широкому 
етнографічному розумінні складається в одне ціле із знань, вірувань, 
мистецтва, моралі, законів, звичаїв та деяких інших здібностей і звичок, 
засвоєних людиною як членом суспільства» [2, с. 186]. 

Таким чином, українська культура, декоративно-ужиткове мистецтво 
є концентрованим збірником історичних відомостей, космогонічних 
поглядів, роздумів про місце людини на Землі й у Всесвіті та сенс її життя, 
мрій про кращу долю, прагнення до волі й незалежності. 

Звернення до глибоких коренів народної культури, мистецтва, 
творчості, які складають тисячолітній доробок нашого народу, в якому 
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зафіксовані духовність, обдарування, мистецький хист українців, їх буття, 
спосіб мислення, вдача, погляди, почуття складає підґрунтя національно-
патріотичного виховання. Завдяки пізнанню історичного минулого рідного 
народу, оволодінню його національними, духовними цінностями, вищими 
здобутками в різних галузях культури, суспільного життя, народного 
декоративно-ужиткового мистецтва учень формується яскравою, 
інтелігентною, неповторною особистістю, стає носієм загальнолюдських і 
національних цінностей з глибокими різнобічними  знаннями й 
прагненням втілення в собі національного ідеалу, постійного 
самовдосконалення й духовного зростання. 

Отже, засвоєння світової культури крізь національну призму, 
формування самосвідомості, світогляду особистості, утвердження 
патріотичних почуттів в кожної дитини, формування у неї здатності бути 
активним діячем у розбудові своєї держави й власною працею, розумом та 
творчістю підвищувати авторитет всього українського суспільства у 
світовому співтоваристві є основою національно-патріотичного виховання. 
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Мовленнєва діяльність передбачає включення її в безпосереднє 

спілкування, тобто комунікацію. Відтак, мовлення виступає у цьому 
випадку складником комунікативно-мовленнєвої діяльності.  

М. Каган досліджував комунікативну діяльність у філософському 
аспекті. Учений ототожнював поняття «комунікативна діяльність» і 
«спілкування», стверджуючи, що комунікативний вид людської діяльності 
відіграє важливу роль у всіх трьох виявлених видах діяльності, оскільки 
соціальна природа людини спонукає до спілкування з іншими в умовах 
праці, до пізнання та вироблення систем цінностей [3, c. 82].  

У сучасній науці існує понад 100 дефініцій комунікації, що 
зумовлені різноманітністю її способів, специфікою мети, передаванням та 
способом адресованності інформації. За словниками, «комунікація» 
тлумачиться як: один із модусів існування явищ мови (поряд із мовою і 


