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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальшсть та стутн ь дослшженоеп проблеми. Державна нащональна 

програма "Освгга" визначила страте гйо розвитку освгга в Украхш.

Демократизащя державно! даяльност! та сусшльного житгя Украпш потребуе 

nepeopieHTaqii дошкшьного виховання зпдно з сучасними тенденщями духовного, 

еконошчного та сощального розвитку краши. Сучасна система виховання 

спрямована на формування розвинено! особистостт, надшено! нащональною 

свщомкпо, пдвпстю i прагненням зберегти й примножувати нащональну культуру.

На думку вчених, саме в середовшщ нащонально! культури i з використанням 

надбань традищйно! народно! педагогией можляве уешшне розв’язання проблеми 

формування особистостт дитини (Л.В.Артемова, А.М.Богуш, Н.В.Лисенко, M.I. 

Стельмахович та ш.).

Залучати датей до культур них цжностей свого народу треба з дошкшьного 

вису. Вщомо, що евггогляд украшця, розвиток у нього високо! духовносп, творчого. 

розуму й мораль них якостей формуегься на основ! почутпв та емошй. Тому 

особливого значения у вихованш датей шостого року життя на основ! народно! 

творчостт набувае народна irpanuca -  найдоступншшй емоцшний 3aci6 народно! 

педагогией.

На значупцеть народно! йрашки у вихованш гадростаючого покол1ння 

вказували С.Ф.Русова, Е.А.Аркш, А.П.Усова, Е.О.Фльорша, А.С.Макаренко та ш.

Народна йграшка -  стародавшй вид народного мистецтва, виразник 

нащонально! культури. У "Концепш! дошкшьного виховання в Укра!ш" 

гадкреслюеться, що народна irpannea та гра з нею е важливими засовами 

нащонального виховання.

У дослщженнях Н.Заглади, СЛ.Сявавко, МЛ.Стельмаховича, Н.В.Рогальсько! 

розкриваються прогресивш здобутки украшсько! народно! педагогией, визначаеться 

роль народно! йрашки у нащональному вихованш.

Поряд з цим, зазначимо, що теоретична та методичш аспекта використання 

украшсько! народно! йрашки як засобу формування елемеипв нащонально! культури 

ще не достатньо розроблеш. Вщсутш науков1 пращ, sad стосувалися б наукового



обгрунтування педагопчних умов, форм i методав и застосування у виховнш роботз з 

датьми шестого року життя, не визначеш критерп сформованосп елеменпв 

нащонально! культури засобами украшсько! народно! йграшки. Аналз навчально- 

виховного процесу у дошкшьних закладах, опрацювання сучасних програм 

виховання датей дошкшьного вшу гадтверджують, що можливосп народно! йграшки 

не завжди використовуються належним чином.

У евпш викладеного вшце постае актуальшеть теми нашого дослщження -  

"Формування елеменпв нащонально! культури засобами украшсько! народно! 

нрашки у датей шостого року життя". Вона зумовлена потребами сусшльства в 

етшзаци тдростаючих поколшь на основ! нащонально! культури народу, п 

нерозроблешетю в наущ, недостатшм використанням надбань народно! педагопки у 

виховному nponeci.

Методолопчну та теоретичну основи становили положения теорй шзнання 

про даалектичний взаемозв’язок та взаемообумовленшеть нащонального i 

загальнолюдського у сусшльному nporpeci. Пошук, анализ i обгрунтування 

дослщжуваних процедав i явшц здайснювався з позицШ принцишв 1сторизму, 

народносп, культур о- i народовщповщносп. Дослщження грунту еться на основних 

положениях Закону Украши "Про OcBiiy", Державно! нащонально! програни "Освгга" 

(Украша XXI столптя.), Нащонально! програми ".Щти Украши", "Концепци 

дошкшьного виховання в Украла", зокрема про важлив1сть i необхщшеть 

запровадження в систем! осв1ти нащонального виховання в умовах суверенитету 

Украши, становления и державносп i нащонального самовщродження, а також 

програми виховання датей дошкшьного вшу (“Малятко”, “Укра!нське дошкшля”, 

“Перил кроки”, авторсько! програми Л.В.Артемово! з украшознавства та ш.). 

Важливе м1сце поещають положения фундаментальних теоретичних та icropmco- 

педагопчних дослщжень про м1сце i значения в систем! нащонального виховання 

народно! йграшки - мудрого засобу народно! педагопки.

Об*ект дослщження - процес формування елеменпв нащонально! культури у 

датей шостого року життя.

Предмет дослщження -  змкт, метода, форми застосування украшсько! 

народно! нрашки як засобу формування елеменпв нащонально! культури.
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Мета дослщження - теоретично обгрунтувати та експериментально 

nepeeipirra методику формування елеменпв нащоиально! культури у датей шостого 

року життя засобами украшсько! народно! кратки.

Ппотеза дослщження - педагопчне кертнищво процесом формування 

елеменпв нащоиально! культури у датей шостого року життя ефективне, якщо 

передбачае:

- систематичне використання украшсько! народно! кратки  у педагопчному 

npoueci дитячого садка з метою формування вцщовщного ставлення до не! як до 

щяюного культурного феномену;

.  задоволення штересу датей до украшсько! народно! кратки  шляхом 

розширення та збагачення !х знань про и призначення в житп людей (предмет гри, 

витв1р декоративно-прикладного мистецтва, пам’ятка icxopi! украшського народу);

- реадазащю комплексу педагопчних метода та прийошв використання 

ухфдансько! народно! кратки  в р1зних видах дигячо! даяльносп;

-забезпечення права вибору датей, ствпрацю родини з дошюльним закладом; . 

-оргатзадпо пошуково! даяльносп по визначенню засобт художньо! 

виразносп украшсько! народно! кратки  (матер1ал та способи виготовлення, 

пластичне ркпення, декоративне оздоблення);

-opieHTaimo на шдивщуальний гадхщ до кожно! дитини, цлеспрямоване 

формування !ндивщуального досвщу по оволодшню зображувальними вмшнями та 

навичками при створенш дитячих робп за мотивами украшсько! народно! кратки.

Для досягнення поставлено! мети i перев1рки висунуто! гшотези визначеш 

завдання:

1) виявити сутшсть народно! кратки  як цшсного культурного феномену;

2) теоретично обгрунтувати педагопчш передумови, шляхи використання 

украшсько! народно! кратки  у формуванш елеменпв нащоиально! культури;

3) визначити р1вш сформованосп елеменпв нащоиально! культури у датей шостого 

року життя;

4) розробити та апробувати зм1ст, метода i прийоми оргашзацп робота по 

формуванню елеменпв нащоиально! культури засобами украшсько! народно! 

кратки.
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В дослщжеш застосовано комплекс методов, адекватних метт та завданням: 

теоретичный аналдз проблеми шляхом вивчення фидософсько!, мистецтвознавчо!, 

психолопчно! та педагопчно! лдтератури; вивчення та узагальнення передового 

педагопчного досв!ду; педагопчний експеримент (констатуючий, формуючий та 

контрольний). В nponeci обробки експериментальних даних застосовувались анашз, 

систематизащя, метода математичнод статистики.

Дослддження проводилось поетапно протягом 1992-1997 рр.

, . На пеошому еташ (1992-1993 рр.) анал1зувалась фшософська,

мистецгвознавча, психолого-педагопчна, етнограф1чна, фольклористачна, науково- 

методачна лпература, з’ясовувався стан вивчення з дано? проблеми, визначались 

вгоодш теоретичю засади, об’ект, предмет, формулювалась гшотеза дослддження, 

розроблялись втпНдш теоретичш позидд! та методика дослддження.

На другому еташ (1993-1994 рр.) продовжувалось вивчення науково! 

лггератури з дослщжувано! проблеми, визначались критери елементтв нащональнод 

культури у дцтей шостого року життя та здшснювався констатуючий експеримент з 

метою виявлення р1вня сформованосп нащонально! культури у дцтей шостого року 

життя, виявлялись педагогдчнд умови, форми i метода застосування украднськод 

народно! кратки у виховному nponeci дитячого закладу.

На тоетьому еташ (1994-1997 рр.) проводилась експериментальна перев1рка 

ефекгавносп розробленод методики по формуванню елементдв нащонально! культури 

засобами украднськод народно! кратки  у дцтей шостого року життя. На цьому еташ 

опрацьовувались i узагальнювались результата педагопчного експерименту, 

формулювались висновки, готувались вщповщш методичш рекомендаци.

Експериментальна база. У педагопчному експерименп брало участь 120 

дцтей. Експериментальна робота була проведена у старших трупах дошкшьних 

заклалдв №742 м.Киева, Хаб м.Глухова, Х«4 м.Кролевця.

Наумова новизна дослщження полягае в тому, що вперше обгрунтувано 

педагопчю умови формування елеменпв нащональнод культури у дцтей шостого 

року життя засобами украднськод народно! кратки , достало подальший розвиток 

положения щодо доцшьностд використання украднськод народно! кр атки  у 

педагопчному nponeci дитячого садка в якоеп ципсного культурного феномену.



Задоволення штересу датей до украшсько! народноГ прашки вгдбуваеться шляхом 

розширення та збагачення ix знань про и призначення в ж ито людей, розроблено 

комплекс форм i метода використання украшсько! народно! гграшки у педагопчному 

nponeci дитячого садка. Педагопчне кер1внищво процесом формування елеменпв 

нащонально! кулыури у датей шостого року життя передбачас право вабору датей, 

сшвпрацю родини з допшлъним закладом, оргашзовану пошукову дальность по 

визначенню засоб1в художньо! виразносп украшсько! народно! прашки ор1ентацпо 

на шдивщуальний шдхщ до кожно! дитини, щлеспрямоване формування 

шдивщуального досвщу по оволодшню зображувалышми вишнями та навнчками 

при створенш дитячих po6iT за мотивами украшсько! народно! прашки.

Теоретичне значения дослщження полягае у розробщ теоретичних засад 

використання украшсько! народно! прашки (предмет гри, в н т р  народного 

мистещва, пам’ятка icropii украшського народу) з метою формування елеменпв 

нащональшн культури у датей шостого року життя, конкретизаци змюту елеменпв 

нащональноi кулыури (символ1чний звпст, вщповщш оздоблюваш засоби, типов! для 

традищйних образйв украшсько! народно! прашки), у визначенш критерпв 

диагностики р1вшв сформованосп елеменпв нащонально! кулыури у датей шостого 

року життя засобами украшсько! народно! !грашки.

Практичне значения досл!дження полягае в розробщ методики формування 

елеменпв нащонально! кулыури засобами украшсько! народно! прашки, яка може 

бути внкористана практичними пращв никами в навчально-виховшй робоп 

дошкшьних заклада, а також викладачами педагопчних вуз1в та педагопчних 

училищ в nponeci викладання KypciB "Дошюльна педагопка" , "Основи 

образотворчого мистецгва та методика кершництва зображувапьною даяльшспо датей 

дошкшьного вшу".

Ш ропдшсть результата дослщження та зроблених на ix ocHoei висновюв 

забезпечуеться теоретичним обгрунтуванням вихадних позищй, адекватшстю 

використаних метода предмету i заеданиям дослщження, методами кшыасно! i 

ягасно! обробки даних, результатившстю розроблено! методики з формування 

елеменпв нащонально! культури засобами украшсько! народно! прашки в 

експериментальних трупах.
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Задоволення штересу дотей до украшсько! народно! йрашки вщбуваеться шляхом 

розширення та збагачення !х знань про и прнзначення в житп людей, розроблено 

комплекс форм i методов використання украшсько! народно! йрашки у педагопчному 

npoueci дитячого садка. Педагопчне кер1вництво процесом формування елеменпв 

нашонально! культури у дотей шостого року житгя передбачае право взбору дотей, 

сшвпрацю родини з дошкшьним закладом, оргашзовану пошукову дальность по 

визначеиню засобш художньо! виразносп украшсько! народно! йрашки ор1ентащю 

на шдошдуальний шдоод до кожно! дитини, цшеспрямоване формування 

йщивщуального досвщу по оволодонню зображувалышми вмшнями та навичками 

при створенш дитячих робгг за мотивами украшсько! народно! йрашки.

Теоретичне значения дослщження лолягае у розробщ теоретичних засад 

використання украшсько! народно! йрашки (предмет гри, витшр народного 

мистецгва, пам’ятка icTopii украшського народу) з метою формування елементш 

нашонально! культури у дотей шостого року життя, конкретизацн змюту елеменпв 

нащонально! культури (сшдошчний змют, вщповщп оздоблюваш засоби, типов! для. 

традшцйних образш украшсько! народно! йрашки), у визначенш критерий 

до агностики ршшв сформованосп елементш нашонально! культури у дотей шостого 

року життя засобами укра!нсько! народно! йрашки.

Практичне значения досл!дження полягае в розробщ методики формування 

елементш нашонально! культури засобами украшсько! народно! йрашки, яка може 

бути використана практичними пращв никами в нявчятп.н(у.вихов тй  робой 

дошкшьних закладов, а також викладачами педагопчних вузш та педагопчних 

училищ в npoueci викладання курдов "Дошкшьна педагопка" , "Основи 

образотворчого мистецгва та методика кершництва зображувальною даяльшстю дотей 

дошюльного вйсу".

BiporiaHicTb результата дослщження та зроблених на !х основ! випипвтНв 

забезпечуеться теоретичним обгрунтуванням вихщних позицш, адекватшстю 

використаних методов предмету i заеданиям дослщження, методами кшыасно! i 

ягасно! обробки даних, результатившстю розроблено! методики з формування 

елеменпв нашонально! культури засобами украшсько! народно! йрашки в 

експериментальних трупах.
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Лпробацш результате дослщження здайснена в доповщях на мпкнародайй 

науковш конференц» "Народа традишц звича! та обряди - основа нашонального 

виховання датей у дошкшьних закладах Украши" (1вано-Фрашавськ, 1992), 

м!жвуз!всышх науково~практичних конференщях (Кшв, Глух!в 1993, 1994, 1995 1996 

1997pp.); у п’яти публпсащях автора.

Результата дослщження впроваджено на факультет! дошкшьного виховання 

Глумвського педагопчного шституту, в дошкшьних закладах №742 м.Киева, №6 

м.Глухова, №4 м.Кролевця Сумсько! область

На захист виносяться положения:

- народна прашка е цшсний кулыурний феномен - ношй р1зномаштних 

сощокультурних функщй, вщдзеркалювач художшх традишй, естетичних уподобань 

та свгсогляду украшського народу, що обумовлюе й педагогачну роль як важливого 

засобу нашонального виховання в народшй педагоги»;

- передумовою формування елеменпв нащонально! культурн у датей шостого 

року життя е ознайомлення з художшми та ремесляними традищями украшсько! 

народно! прашки у поеднанш з шзнавальним, естетичним, моральним та емоцшним 

запетом, адекватне розумтня п культурночсторичного значения;

- сформовашсть елеменпв нащонально! культурн у датей шостого року життя 

вюпочае сукупшсть критерии та показншав, яю характернзують знания датей про 

призначення народно! йрашки в ж ита людей; вмшня дошкшьнят визначати засоби 

художньо! виразносп украшсько! народно! прашки - Maiepian та способи 

виготовлення, пластичне виркпення, декоративне озлобления; навички творчого 

застосування украшсько! народно! прашки у зображувальшй та йровш дальностях;

- методика формування елеменпв нащонально! кулыури засобами украшсько! 

народно! прашки передбачае ознайомлення з симвошчним змштом та вщповщними 

оздоблювальними засобами, типовими для традищйних образ1в украшсько! народно! 

прашки i ix витоками у звичаях та в!руваннях народу; пракгачну дальш сть датей по 

з’ясуванню засобш виразносп в оформлеш» гграшки та застосуваншо !х у власних 

поробках; створення рхзномаштного художньо-естетичного середовища для 

формування у датей нащоналышх смагав та уподобань.
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Структура дисертацп. Дисертащя складаеться 3i в ступу, двох роздапав, 

висновгав, списку використано! штератури i 14 до данов. Робота викладена на 163 

сторшках друкованого тексту i шстить 11 таблиць, 4 шатрами, 2 графпеа, 25 

рисунмв. Список використаних джерел нараховуе 339 найменувань.

Основний зм1ст робота.

У встуш обгрунтовано актуальшстъ проблеми, визначено об’ект, предмет, 

мету, сформульовано гшотезу i завдання, розкрито теоретико-методолопчш основы, 

методи дослщження, його етапи, наукову новизну, теоретичне i практичне значения, 

подаш д ат  про апробацпо та впровадження здобутих результатов у практику, 

вишлено положения, ям виносяться на захист.

У першому роздш  - “Теоретичш засади використання украшсько! народно! 

йрашки як засобу формування елементов нащонапьно! культури” -  выявлено м1сце 

народно! прашки в систем! матер1ально! та духовно! культури сустльства, ii роль як 

цшсного культурного феномену, визначет психолого-педагопчш передумови 

формування елементов нащонально! культури у датей дошмльного вжу, з’ясовано. 

педагопчний досвщ та сучасний стан використання украшсько! народно! irpanocH в 

дошгалышх закладах Укра!ни, визначено и значения у виховшй робото з 

доппольниками, розроблена критерп та piem сформованосто елементов нащонально! 

культури засобами украшсько! народно! йраппси у датей шостого року житгя.

На основ! розгляду фундаментальних фтософських праць з icTOpii украшсько! 

культури (Д.Антонович, Д.Дорошенко,Д.Чижевський, I-Крип’якевич, LOriemco, 

В.С1чинський), специфжи нащонально! культури (М.Грушевський, П.Кулпп, 

О.Кульчинський, С.Онацький, В.Плачинда, Б.Цимбал1Стий), сучасних поглядав на 

украшську культуру та и складов! (1.Дзюба, B.K-JIapioHoea, Ю.М.Москаленко, 

В.П.Москалець та ш.) обгрунтовуеться сутшсть та особливосто розвитку укра!нсько! 

культури. АналЬ наукових джерел показав, що нащональна культура е надзвичайно 

складным объектом наукового газнання. Культура -  це матрикс, основа нашого буття, 

“це духовт надбання народу, що виникли Ь  пращ, мислення i життевого досв1ду 

багатьох генеращй, ям дал1 розвиваються або здайснюютъся в шпшх формах.” 

(Ш.Бюглер).



В працях МЛ.Киященко, О.П.ПостшковоУ, М.М.Столович з фшософсько- 

культуролопчних позищй розкриваетъся функщонування нрашки в культур^ 

розглядаеться специфша прашки та и роль в лошедяльнос'п людини.

1сторичш та мистецгвознавш аспекта народно! irpanncH посийно перебувають 

у центр! увагн украшсышх та заруб1жних вчених (М.Д.Бартрам, О.В.Бакушинський, 

Б.С.Бутшк-Овереький, В.М.Василенко, €.Герцик, Г.М.Дайн, Л.Я.Деныпин, 

Р.В.Захарчук-Чугай,М.О.Некрасова, О.О.Сакович, О.О.Чорновський, М.М.Церетелл1 

та ш.). Дослдошки розкриваютъ генезис та основш етапи розвитку народно! йрашки. 

Видшяють и художню специфжу, визначають нрашку як самобутне, глибоко 

житгеве за зшстом, а тому i значке культурне явище, у якому виражеш локальш, 

нащональш та загальнолюдсьи риси матер1ально! i духовно! культури.

Кореш нащонально! психологи, национального характеру, мислення та 

самосвщомосл закладаються в дошктьному дитинств]. В цей перюд активно 

формуються моралып норми поведанки, почутга любов1 до сво!х батъюв, рцщого 

дому, народу, краю, виникають першооснови зв’язшв 3i сво!м юторичним коренем, 

закладаються шдвалини национального менталгтету. Змщнення педагопчних позищй 

родинного i сусшльного виховання, формування шдростаючо! особистоси успшшо 

реал!зу€ться, яйцо дошкшьнята зростають i розвиваються в npoueci використання 

духовних надбань народу (Г.С.Сковорода, Т.Г.Шевченко, К.Д.Ушинський, 

В.О.Сухомлинський, Г.Ващенко, С.Ф.Русова, сучасш Л.В.Артемова, А.М.Богуш, 

М.Г.Стельмахович, Н.В.Рогальська та ш.).

У сучасних педагопчних дослщженнях irpannca розглядаеться як необхздна 

умова для розвитку нрово! даяльносп (Л.В.Артемова, О.К.Васильева, 

Г.Г.Локущевська, С.Л.Новоселова), формування моральних якостей та патрютичних 

почутпв (М.Ф.Виноградова, Л.Х.Давлетшина, О.Б.Горунович, Л.В.Калуська, 

Ф.Ш.Халйсова), естетачного розвитку та творчих здабностей (О.О.Дронова, 

Н.Т.Дяченко, А.А.Грибовська, Ю.В.Максимов, Р.М.Смирнова, Н.Б.Халезова).

Естетичне в црашщ, без специального нашру пристосуватись до смаку датей, 

несе дитиш велику художню культуру народно! творчостт. Д ли шостого роту жнття 

спроможш не ттльки бачити естетичну виразшсть народных вироб1в, зокрема
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народно! 1грашки, а й елементарно розушти к  нащональш особливое!!, характерш 

риси (Л.Я.Орченко, ЛЛ.Скиданова, P.B.Kanicrpy, ГО.Старкова).

Значний штерес мають робота Н.Заглади, €.1.Сявавко, М.ГСтельмаховича, в 

яких розкриваються прогресивш здобутки украшсько! народно! педагопки, 

визначаеться роль народно! йрашки у национальному вихованш, а значить, i у 

формуванш елеменпв нашонально! культури.

Як евщчить анашз педагопчних дослщжень, в npoueci сприйняття i творчо! 

робота з творами декоративно-прикладного мистецтва, зокрема, з народною 

йрашкою, створюються сприяппш умови для формування моральних якостей: 

любов1 до рщного краю, а через не! — до Батыовщини, поваги до творщв 

прекрасного; виховуються дружш вщносини мЪк дпъми, формусться вмння 

використовувати вшьний час для щкаво! i корисно! робота (М.Ф.Виноградова, 

Л.Х.Давлетшина, Р.Ш.Халжова, О.Б.Горунович та ш.). Педагоги (А.А.Грибовська, 

М.Ф.Дубовик, Н.Т.Кириченко, Р.МСмирнова, Ю.В.Максимов, О.О.Дронова, 

Р.В.Калютру) вщшчають, що датам старшого дошкшьного вшу до ступне не тшьки. 

розушння естетично! сторони твор1в народного мистецтва, але й елементарне 

розумшня його особливостей, характерних нащоналышх рис.

Сучасш дослщження ор1ентували нас на те, що народна йрашка мае виступата 

в педагопчному npoueci як тип художньо! творчостт, я кий поеднуе в co6i матер1альш 

i духовш здобутки. Формування знань про не! повинно здшснюватись на основ! 

сприйняття датьми шзнавального, естетичного, морального, емоцшного зшету, 

адекватного розутшння и культуржысторичного значения.

В роздал виевгслюетъея стан застосування украшсько! народно! йрашки в 

практищ суспшьного дошкшьного виховання.

АналЬ ocBiiHbo-виховно! робота з дпъми, анкетування виховател!в, перегляд 

занять, йрово! даяльносп, дитячих po6iT з лишения та малювання заевщчили, що 

виховател1 здайснюють певну роботу по формуванню елемеипв нацюнально! 

культури допшльнигав засобами украшсько! народно! йрашки. Але при цьому у 

дошкшьншов не формуеться вщповщне ставлення до украшсько! народно! йрашки 

як одного i3 найстародавнйпих видав декоративно-прикладного мистецтва, який мае 

сво! давш усталею образи, традицп озлобления, що народились з в1рувань та звичдав
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украшського народу. Саме тому в роботах датей не виявляються нащональш 

особлив ocni розпису, характерне кольорове сполучення, niKaBi художш прийоми у 

декоративному i пластичному оздобленш irpauncH.. Анал1з результата 

зображувально! даяльнос-п датей за мотивами украшсько! народно! йрашки показав 

недостатню образно-естетичну виразшстъ дитячих робгг з лишения та малювання. В 

йровШ даяльносп дошкшьншав народш йрашки також не набули достатнього 

застосування.

Такий стан пояснюеться рядом чинншав. До них ми вщносимо недооцшку 

педагогами-пракгиками можливостей украшсько! народно! йрашки у формуванш 

елеменпв национально! культури; недостатшй р1вень ознайомлення датей i3 

звичаями, художшми та ремесляними традищями, пов'язаними з нею; недостатню 

розробку зшсту, методав та прийом1в, спрямованих на формування у дошкшьншав 

вмшь та навичок ципсного сприйняття >тфа!нсысо! народно! irpannai як культурного 

феномену, пам'ятки нащонально! кулмури.

У другому роз лид -  «Формування елеменпв нащонально! культури засобамн 

укршнсько! народно! йрашки у датей шостого року життя» -  висв1тлено зм1ст, 

оргашзащю та методику формуючого експерименту, виявлеш особливосп засвоення 

елеменпв нащонально! культури засобамн украшсько! народно! йрашки у датей 

шостого року життя.

Експериментальне формування елеменпв нащонально! культури засобамн 

украшсько! народно! йрашки включало три етапи: I етап (шдготовчий) - формування 

у датей уявлень про зв'язок народно! йрашки з побутом, звичаями у|фа!нщв; П етап 

(освоений) - формування у датей уявлень про нащональш особливосп украшсько! 

народно! йрашки та навчання !х засобам художньо! виразносп у створенш 

йрашкових образ1в; Ш етап - творче застосування датъми набутих знань та вм1иь у 

зображувальшй та irpoeift даяльностях.

Основне завдання першого етапу полягало у формуванш у датей вмшь, яда 

виступають передумовою ципсного сприйняття художнього образу украшсько! 

народно! йрашки, а саме: знати i пояснювати деяю в!рування, звича! украшського 

народу, як! пов'язаш з образами украшсько! народно! йрашки; застосовувати набуп 

знания у зображувальшй даяльносп.
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Для виршення поставлених завдань використовувалися р1зномаштш метода 

та прийоми: розповщь про в1рування та звича! украшського народу, пов'язаш з 

украшською народною irpanncoro; газнавальш хвилинки для з’ясування символ! много 

3Micty традищйних йрашкових образ1в: коника, свинки, баранця, швника тощо; 

дидактичш irpn: "Про що дазнався, розкажи", "Музей украшсько! народно! йраппси"; 

загадування загадок. Спочатку дата вщгадували загадки педагога та пояснювали сво! 

вщповцц, а попм самоспйно складали загадки про традищйш irpanncoei образи. 

Також виконувались вправи на доповйення ремень та висловлювань i утворення !х за 

схожютю, розучувались Bipnri, потйпки, яю пов'язаш з украшською народною 

irpanncoro, пригадувались народеп казки i теш , в яких даеться опис традшцйних 

народних образ1в.

Однак, вщзначаючи гадвшцення штересу детей до традшцйних йрашкових 

образш теля проведения першого етапу експериментально! робота, необхщно 

щдкреслити, що в цшому рйвень сформованосп елеменпв нащонально! культури у 

детей залишився недостатшм. У зв’язку з цим нами була проведена робота по. 

навчанню детей засобам художньо! виразносп та формуванню у них уявлень про 

нащональш особливостз украшсько! народно! йраппси.

На другому еташ формуючого експерименту були використаш р1зномаштш 

засоби i прийоми. Цшеспрямоване розглядання укра!нсько! народно! йраппси, 

фотокарток, йпострашй, оргашзащя пошуково! даяльносп детей по визначенню 

засобш художньо! виразносп украшсько! народно! йраппси, вправи на розвиток 

спостережливосп («Вшзнай за формою», «Вгазнай за розписом», «Що слщ змшита», 

«Шдгадай, що позначае певний в1зерунок» i т.ш.); художньо-дидактичш ггри 

(«Розглянь та намалюй», «Огапшянська майстерня», «Майстерня яворшсысо! 

irpannen», «Художнш салон»), виготовлення таблиць основних елеменпв розпису, 

оздоблення шющинних силуепв за мотивами йрашок певного промислу, читання 

художшх TBopie, розглядання виробш народних майстрш (Т.Гончара, О.Селюченко,

О.Железняка), поршняння украшських народних йрашок з росШською (димгавською) 

irpanncoro для виявлення нащоналышх особливостей у пластичному та 

декоративному оздобленш, пояснения, показ cnoco6iB декоратавних засобй*
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художньо! виразнос-п у лшленш та малюванш за мотивами украшсько! народно! 

кратки.
Така багатопланова даяльшсть другого еталу формуючого експерименту 

няпяпя дотам експерименталышх груп можливгсть глибше ознайомитись i3 

художшми та ремкничими традищями украшсько! народно! кратки , виявити 

актившсть, шпцативу, повагу до народних майстр1в, с прияла формуванню 

практичних вмшь та навичок по виготовленню краток за и мотивами та 

використанню вироб1в в кровШ даяльносп. Завдяки проведешй робот!, досвщ дней 

збагатився у явлениями про матер1ал, способи та послщовгасть виготовлення 

укра!нських народних краток з р1зних матер1атв, про пластичт та декоративш 

засоби и озлобления.

Подальший розвиток практичного досв1ду допшльнигав здойснювався на 

третьому еташ формуючого експерименту в npoueci розв’язання творчих зав дань по 

використанню украшських народних irpamox в мовленев1й, зобр ажувальшй, провШ 

дояльностях. У цьому зв’язку був застосований спещальний тематичний цикл 

«Спадкоемщ народних традищй» як коригуюча мккдисциплшарна ланка. Робота на 

заняттях та у повсякдент включала таю основш теми: «У гончаршй майстернЬ), 

«Створимо казку», «Веселий ярмарок». Д1ти виготовляли подарунки, сувешри за 

мотивами укра!нсько! народно! кратки, складали TBOpni розповщ про крашкових 

персоналов, шсцетзували казки з використанням украшських народних краток, 

грали в сюжетно-рольов1 дидактичш при («У музе!», «На виставщ»), брали участь у 

розвагах та святах («Що? Де? Коли?», «Сорочинсышй ярмарок»),

В nponeci формуючого експерименту здойснювали шдивтуальний гадхщ до 

кожно! дитини, цшеспрямовано формували шдив1дуальний досвщ по оволодшню 

зображувальними вмшнями та навичками, оргашзовували пошукову даяльшсть по 

визначенню засоб1в художньо! виразностт укра!нсько! народно! кратки.

Застосовуючи набуп знания ми прагнули, щоб доти в1дчували себе 

спадкоемцями народних традицш, продовжувачами справи народних майстр1в.

Ефектившсть запропоновано! нами методики використання у|фа!нсько! 

народно! 1грашки з метою формування елеменпв нащонально! культури визначалась 

за результатами контрольного експерименту. Перев1рка формуючого впливу
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проводилася за заеданиями, аналопчними констатуючому експерименту, на щцстав1 

визначених piemB сформованосп елеменпв нащонально! кулыури, зпдно таких 

критерив:

виконання завдання (самостийно виконуе; потребуе незначно! допомоги; не може 

виконувати завдання без допомоги);

визначення та розкритгя засоб1в художньо! виразносп украшсько! народно! 

кратки:

а) матер1ал виготовлення (повне розкритгя; часткове; тшьки визначення);

б) декоративне озлобления (повне розкритгя; часткове; тшьки визначення);

в) пластичне вир1шення (повне розкритгя; часткове; тшыси визначення); 

визначення та розкритгя уявлень про призначення украшсько! народно! кратки  

(TBip укра!нського декоративного прикладного мистецгва, пам’ятка icropii 

укратського народу; прикраса, кратка; кратка;

створення po6iT за мотивами украшсько! народно! кратки:

а) т е х тч т  вмшня та навички (гарно розвинуп; середш; слабга);

б) застосування засоб1в художньо! виразносп (широко застосовують i частково; не 

застосовують);

в) творчхсть виконання (творчо та самоспйно виконують завдання; самостийно 

виконують завдання; потребують значно! допомоги з боку вихователя).

По кожному з цих критерив дитиш виставлялося вщ 0 до 3 6aniB. Якшо 

вихованщ отримували 39-32 бали, !х вщносили до I ршня, 31-26 балш -  до П ршня, 

25-19 6aniB -  до Ш, 18-13 бал)в -  до IV. Опишемо ш ршш. Д1ти з I р1внем -  добре 

об1знат з украшською народною краткою . Знають украшську народну irpanncy 

двох-трьох промислтв. Визначають украшську народну краппу за матдналом 

виготовлення. Мають уявлення про способи та послщовтсть виготовлення кратки з 

певного матер1алу. Встановлюють залежтстъ ьаж матер1алом виготовлення кратки  

та природшши умовами певного народного промислу. Визначають пластичш та 

декор ативш засоби художньо! виразносп певного промислу. Пов’язують !х з 

художшм образом кратки. Визначають нащональт особлив осп укра!нсько! 

народно! кратки , знають звича!, пов’язаш з нею. Мають уявлення про символачний 

зм1ст традицшних краппсових образ1в. Адекватно розумкоть призначення украшсько!
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дородно! йрашки в житп людей. Творчо та самостшно застосовують знания про 

украшсьву народну irpanncy у зображувальшй та йровш даяльносп.

Дгги з П ршнем сформованосп елеменпв нашонально! культури мають знания 

про матер1ал, пластична та декоративш засоби художньо! виразносп на середньому 

piem. Вони визначають окрем1 засоби художньо! виразносп. Частково пояснюють 

особливосп застосування !х майстрами певного промислу, але не встановлюють 

едносп засобш художньо! виразносп з художшм образом irpannoi. Уявлення про 

звича!, традицп, пов’язаш з украшсько! народною йрашкою, е, але вони не повш. 

Д1ти частково розумйоть призначення украшсько! народно! йрашки в житп людей. 

Добре володаютъ певними вмшнями та навичками лишения i декоративного 

оздоблення йрашки за мотивами певного промислу, однак, елементи творчосп у 

зображувальшй даяльносп не застосовують.

У датей Ш р1вня сформовашстъ елеменпв нашонально! культури знаходиться 

на низькому piem. Вони слабо об1знаш з засобами художньо! виразносп украГнсько! 

народно! йрашки. Дгги знають i визначають матер1ал, з якого виготовлеш украшсыа 

народш йрашки, окреш пластичт та декоративЕа засоби художньо! виразносп, але 

не вмйоть пояснити !х своерйоость у застосуванш майстрами р1зних промисл1в. Не 

повно розумйоть призначення украшсько! народно! йрашки в житп людей. 

Визначають и тшьки як предмет гри чи прикрасу. У зображувальшй даяльносп 

застосовують деяю засоби художньо! виразносп за гадказкою педагога. Техшчш 

вмгння та навички потребуютъ вдосконалення. В йровШ даяльносп вироби, зроблеш 

за мотивами укрдансько! народно! irpannoi, використовуються не в достатшй Mipi.

ДЦти з IV р1внем сформованосп елеменпв нащонально! культури не вмйоть 

визначнти украгнську народну йрашку серед йшшх. Вони лише вказують на окрем1 

декоративш засоби художньо! виразносп, яга не розкривають, Не повшстю 

розумйоть призначення йрашки, не можуть самостшно застосовувати знания про не! 

у зображувальшй та irpoBift даяльностях. Техшчш вмшня та навички л1плення i 
малювання розвинуп слабо.

Кшьгасш даш про розподш датей за ровнями сформованосп елеменпв 

нащонально! культури в експериментальних та контроль них трупах до i гасля 

експериментально! робота представлеш у таблищ (табл.1).
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Таблиця 1

Зведена таблиця piBHiB сформованосл 

елеменлв нащонально! культури у дггей шостого року життя 

засобами украТнськоТ народно! irpauucu

Етапи навчання Групи Piem (у вшеотках)

I П Ш IV

До навчання ЕГ - 6,6 41,6 51,6

КГ - 5,0 38,3 56,6

Шсля навчання ЕГ 16,6 43,3 40,0 -

КГ - 11,7 45,0 43,3

О ш е, можна ддйти до висновку, що контрольний експеримент виявив значт 

зрушення в сформованосл елеменлв нащонально! культури дггей експериментально! 

групи. Даш контрольного експерименту в сукупносп дозволяютъ штерпретуватн 

cyrreei зшни в р1внях сформованосл елеменлв нащонально! культури.

Визначення середнього балу по кожному критерио та показнику 

сформованосл елеменлв нащонально! кулыури у експериментальних трупах 

виявило билли високий середшй бал, в поршнянш з контроль ними трупами. Отже, 

розроблена методика формування у датей старшого дошкшьного вису сформованосл 

елеменлв нащонально! культури засобом у1фа!нсько! народно! irpanncH с достатньо 

ефективною.

На основ! узагальнених результалв дослодясення зробленно висновки.

1. До слцркення годтвердило у явления, яке склалося в прогресившй педагопщ 

про те, що народна irpannca е важливим i найдоступншшм засобом народно! 

педагогией у  вихованш дошкшьнишв.



Украшська народна irpaunca -  цшсний культурний феномен, виконуе 

р1зномаштга сошокультурш фунюш, яю склалися в нашому сустльствк Украшська 

irpannea нашональна за своею сутшстю. Вона вщбивае етшчну культуру народу - 

його побут, звича!, а значить е засобом национального виховання.

2. Умовою юнування та реал1защ! сощокупьтурних функцш кратки  виступае 

естетична виразна форма, через емоцшне сприйняття яко! суб’ект розум1е и Смыслове 

значения.

У робота простежуються основт тенденцн трансформацп знань про украшську 

народну крашку у доевцц шостацпчно! дитини. 1нформатившсть народно! йрашки 

полягае не тальки в и здатноста повщомляти дитину про певш об’ективш д ат , а й в  

розкригп специф1чно! знаково-символ1чно1 шформацц, завдяки якш дитина 

занурюеться у таемнищ образно! символики, знайомиться з символйчним змютом 

традищйних крашкових образ1в, з елементами-знаками украшського орнаменту, 

встановлюе !х зв’язок з у явлениями прадавньо! людини.

3. Стан проблеми використання украшсько! народно! йрашки у навчально- 

виховному nponeci дитячого садка, евщчить, що практики сусшльного дошкшьного 

виховання розумноть важливють i необхадшеть ознайомлення дагей з украшською 

народною краткою , аде при цьому явно недостатньо використовують н з метою 

формування у дошкшьниюв елементав нащонально! культури та не мають чгпеого 

уявлення про шляхи й застосування. Для виявлення сформованоста елементав 

нащонально! культури у ддтей шостого року життя розроблено критерп та показники, 

яю объективно характеризують р1вень набутих датьми знань, умшь, навичок.

4. Експериментальна робота заевщчила ефекгившеть застосовано! нами 

методики формування елементав нащонально! культури у дней шостого року життя. 

Выявилось доцшьним наповнення змкту навчання шформащею про сощальну 

значупцеть укра!нсько! народно! йрашки в житта людей, а саме: витайр народного 

мистецгва, пам’ятки i стори украшського народу, в яких вщображет естегичт 

уподобання, нащоналый, художт та ремесляш традищ!, в1рування тощо. В 

дослщженш обгрунтовано результатившеть комбшовано! модел1 навчання, за якою 

щлеспрямовано розвиваються творч1 здабноста дитини та вщбуваетъея процес 

набутгя спещалышх навичок та вмшь. Вона передбачае також створення надежного
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середовища для розвитку тзнавально! творчо! активностт дошгальнигав, спрнятливий 

мшроюпмат мик педагогами i дать ми на занятгях i поза ними, сшвпрацю родини з 

дошгальним закладом, доступтсть, вар1атившсть прийом1в i форм оргатзащ ! 

даяльносп датей, доступтсть дитячому сприймаиню годабраного матер!алу, що 

забезпечуе самовияв дитини без прямо! допомоги дорослого, а лише за умови 

опосередкованого кер1вницгва i практично! творчо! дальность

5. Достдження показало ефектившсть експериментально! методики, яка 

сприяе засвоенню дать ми знань про нашональш особливостт украшсько! народно! 

irpanncH. В результат! щлеслрямовано! робота дошкшьники почали адекватно 

розум1ти призначення украшсько! народно! йрашки в житп людей, пояснювати 

символ1чний зм1ст традищйних йрашкових образ1в, визначати декоративш та 

пластичш засоби художньо! виразносп, творчо й самоспйно застосовувати знания 

про не! в йровШ та зображувальшй дальностях

На основ! отриманих результата розроблено методику формування елеменпв 

нащонально! культури у датей шостого року життя засобами украшсько! народно!, 

irpanno»; систему дидактичних irop та занять, яга спрямоваш на сприйняття 

украшсько! народно! йрашки як цшсного культурного явища.

Д ат  дослщження не вичерпують ycix питань, пов’язаних з формуванням 

елеменпв нащонально! культури, яга можуть бути сформоват засобами украгнсько! 

народно! йрашки. Ми припускаемо подальшу розробку та втшчення питань з 

широкого застосування у педагопчному nponeci дитячого садка ваших видав 

украшсько! народно! йрашки та створення методики !х ефективного використання.
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Батугпна О.Г. Формування елементтв нашонально! культури у датей 

шостого року життя засобами украГнсько! народноПграшки. - Рукопис.

Дисертащя на здобуття наукового ступеня кандидата педагопчних наук за 

спешальшспо 13.00.01 - теория та icTopia педагопки. - Нашональний педагопчний 

ушверситет im. М.П.Драгоманова, Кшв, 1999.
В дисертаци висв1тлюеться роль та можливосп використання украшсько! 

народно! йрашки для усшшно! реагазащ! нащонального виховання в дошкшьному 

заклада. Обгрунтовано та експериментально перев1рено педагопчш умови та 

методика формування елеменпв нащонально! культури у датей шостого року життя 

засобами украшсько! народно! йрашки, розроблено критерн та показники, яда 

об’ективно характеризують ршень набутих датъми знань, умшь, навичок, подаш даш, 

яки свщчать про ефекгившсть впровадження експериментально! методики 

ознайомлення датей з украшською народною йрашкою. В дослщженш обгрунтовано 

результатившсть комбшовано! модел1 навчання, за якою щлеспрямовано 

розвиваються творч1 здабносп дитини та вщбуваеться процес набуття спещальних 

навичок та вмшь. Вона передбачае також створення надежного середовшца для 

розвигку шзнавально! творчо! активносп дошюлышдав, сприятливий мйфоклшат 

м1ж педагогами i датъми на заняттях i поза ними, сшвпрацю родини з дошкшышм 

закладом, доступшсть дитячому сприйманню гадабраного Maiepiany, що забеспечуе 

самовияв дитини без прямо! допомош дорослого, а лише за умови опосередкованого 

кер1вництва i практично! творчо! даяльностт.

Ключов] слова: нащональна культура, укра!нська народна йрашка,



формування, дата шостого року життя.

Батухтина О.Г. Формирование элементов национальной культуры у 

детей шестого года жизни средствами украинской народной игрушки. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальное!! 13.00.01 -  теория и история педагогики. - Национальный 

педагогический университет им. М.П.Драгоманова, Киев, 1999.

В диссертации освещаются роль и возможности использования украинской 

народной игрушки для успешной реализации национального воспитания в 

дошкольном учреждении. Обоснованы и экспериментально проверены 

педагогические условия и методика формирования элементов национальной 

культуры у детей шестого года жизни средствами украинской народной игрушки, 

разработаны критерии и показатели, объективно характеризующие уровень 

приобретенных знаний, умений и навыков, представлены данные,

свидетельствующие об эффективности применения экспериментальной методики 

ознакомления детей с украинской народной игрушкой. В исследовании обоснована 

результативность комбинированной модели обучения, согласно которой 

целенаправленно развиваются творческие способности ребенка и происходит 

процесс приобретения специальных умений и навыков. Она предусматривает также 

создание соответствующей обстановки для развития познавательной творческой 

активности дошкольников, благоприятный микроклимат между педагогами и детьми 

на занятиях и вне их, сотрудничество семьи с дошкольным учреждением, 

доступность детскому восприятию подобранного материала, обеспечивает 

самовыражение ребенка без прямой помощи взрослого, а только через 

опосредствованное руководство и практическую творческую деятельность.

Ключевые слова: национальная культура, украинская народная игрушка, 

формирование, дети шестого года жизни.

Batukhtina О.в. Forming of elements of national culture 
at children of the sixth year of life by means of the 
Ukrainian national toy. - The manuscript.
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Pedagogical Sciences Candidate. Specialization 13.00.01. 
Theory and History of Pedagogics. M.P.Dragomanov National 
Pedagogical University, Kyev, 19S9-

In this dissertation the role and significance of the 
elements of national toy as the means of forming some elements 
of national culture in the 6th years old children is exposed. 
The pedagogical conditions of successful realization of up
bringing in the pre-school educational establishments by means 
of national toy are also substantiated there. The given facts 
show the efficiency of using the experimental methodics.

The research has confirmed representation, which has 
developed in progressive pedagogic about that that the 
national toy is the important and most accessible means of 
education children of the sixth year.

The Ukrainian national toy a cultural phenomenon, 
comprises set of functions, which have developed in our 
society(community). She (it) reflects ethnic culture of the 
people his(its) life, customs, so is a means of national 
education.

In work is considered (examined) the basic tendencies of 
transformation of knowledge about the Ukrainian national toy 
at children of the sixth year of life. With the help of a 
national toy children get acquainted with the symbolical 
contents traditional toy of images, with elements by marks 
Ukrainian ornament. The modern condition of a problem of use 
of the Ukrainian national toy in the tutor process of a 
children's garden testifies that of practice of public 
preschool education understand importance and necessity of 
acquaintance of children with the Ukrainian national toy, but 
thus use her (it) with the purpose of formation at children of 
the sixth year insufficiently elements of national culture 
and have not precise representation about ways of its(her) 
use. During research of a level of formation of elements of 
national culture at children of preschool age were low, in 
most cases, carried superficial, there is not enough
differentiate character.
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The experimental work has shown efficiency of the 
technique, used by us, of formation of elements of national 
culture at children of the sixth year of life. Has come to 
light to expedient filling of the contents of training by the 
information about the social importance of the Ukrainian 
national toy in life of the people, namely: product of 
national art, historical memory of the Ukrainian people, in 
which reflection aesthetic preferences, national, art and 
craft traditions. In research the productivity of the combined 
model of training is reasonable, due to which creative 
abilities of the child purposefully develop and there is a 
process of purchase of special skills and skills. She(it) 
provides also creations of the certain environment for 
development of creative activity children, benevolent 
microclimate between the teachers and children on 
employment(occupations) and outside of them, cooperation of 
family with preschool establishment, availability of the 
offered tasks.

For revealing features of formation of elements of 
national culture at children of the sixth year of life the 
diagnostic device in his(its) structure quantitative and 
qualitative parameters is created, that is necessary for the 
objective characteristic of a level of the acquired knowledge, 
skills of skills.

As a result of purposeful work children of the sixth 
year have begun adequately to understand purpose(assignment) 
of the Ukrainian national toy in life of the people to explain 
the symbolical contents traditional toy of images, to 
define(determine) decorative and plastic means of art 
expressiveness, creatively and independently to use knowledge 
about it(her) in game and representational activity.

The key words: a national culture, the Ukrainian 
national toy, forming, the sixth years old children.
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