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АНОТАЦІЯ  

Саврій Ю. Ф. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2020. 

У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і 

практичного розв’язання завдання підготовки майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку, що 

виявляється в обґрунтуванні педагогічних умов забезпечення цього процесу в 

освітньому середовищі педагогічних коледжів. 

Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку у середовищі педагогічного 

коледжу.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

уперше обґрунтовано педагогічні умови (усвідомлення майбутніми 

вихователями важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної 

підготовки; створення у педагогічному коледжі етновиховного середовища, 

орієнтованого на формування етнопедагогічної культури майбутніх 

вихователів; оптимізація етнопедагогічної підготовки студентів через 

забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, наповнених етнопедагогічним 

компонентом). Розкрито сутність і структуру феноменів «формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку», «підготовка майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку»; 

визначено компоненти (когнітивний, мотиваційний, діяльнісний), критерії 

(інформативно-пізнавальний, мотиваційно-спрямувальний, діяльнісно-

результативний) та показники готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей дошкільного віку, схарактеризовано її рівні 
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(достатній, задовільний, низький). Розроблено етапи формування готовності 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей дошкільного 

віку (орієнтувально-цільовий, етнокультурно-спрямувальний, рефлексивно-

практичний етапи), на кожному з яких реалізовувалися обґрунтовані 

педагогічні умови; уточнено поняття: «етнопедагогічна культура майбутнього 

вихователя», «етнокультурне середовище педагогічного коледжу»; подальшого 

розвитку набула методика фахової підготовки майбутніх вихователів.    

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що розроблено й експериментально апробовано діагностувальну й 

експериментальну методики підготовки майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку в освітньому середовищі 

педагогічного коледжу: впроваджено курс «Етнопедагогіка»; доповнено зміст 

навчальної дисципліни «Педагогіка (дошкільна)» додатковими темами 

етнопедагогічної проблематики; постійно діючий семінар-практикум 

«Проектування і реалізація форм і методів етнопедагогіки у формуванні основ 

етнокультури дітей»; програми педагогічних гуртків («Етнопедагогічна 

культура вихователя», «Етнос»); заняття з використанням етнопедагогічних 

тренінгів «Ми однакові чи різні?», «Синтез національного і зарубіжного у 

формуванні етнокультури вихователя»; тренінг для батьків «Народна іграшка 

об’єднує дорослих і дітей»; сценарії етнопедагогічних експедицій («Вивчаємо 

традиції українського дитинознавства»), фольклорних свят («Із бабусиної 

скриньки», «Бабусина казка», «Шануємо наших дідусів»).  

Основні результати дисертації можуть бути використані викладачами 

педагогічних коледжів, аспірантами у процесі підготовки наукових статей, 

методичних рекомендацій тощо; студентами педагогічних коледжів для 

написання кваліфікаційних робіт; студентським самоврядуванням і кураторами 

в освітньо-виховній роботі зі студентами тощо. 

У першому розділі «Теоретичні засади підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку» проаналізовано педагогічну літературу з проблеми 
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формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку; уточнено й 

конкретизовано сутність ключових понять дослідження, а саме: «етнос», 

«культура», «етнокультура», «формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку»; проаналізовано педагогічні дослідження з 

проблем використання засобів етнопедагогіки у процесі виховання дітей 

дошкільного віку, схарактеризовано українські народні засоби та особливості їх 

впливу на особистість дитини.  

Поняття «формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку» розуміємо як організований процес, спрямований на оволодіння дітьми 

культурою свого народу, засвоєння її зразків і цінностей, культурно-

історичного, соціального досвіду свого етносу, формування у дітей відчуття 

приналежності та поваги до рідного краю, розвиток етичних, естетичних і 

моральних якостей особистості дитини на засадах використання в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти засобів етнокультурного виховання. 

Проаналізовано педагогічні дослідження з проблем професійної 

підготовки майбутніх вихователів, що дало підстави стверджувати про 

вивчення науковцями цього питання через уточнення змісту і методик навчання 

студентів окремим складникам професійної діяльності задля досягнення у 

розвитку, навчанні і вихованні дітей дошкільного віку необхідних 

характеристик особистості дитини, її спілкування, поведінки, діяльності тощо. 

У дослідженні поняття «підготовка майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей дошкільного віку» потрактовано як 

цілеспрямований процес формування їхніх знань про виховні традиції, 

накопичені народом, та визнані сучасною етнопедагогічною наукою як дієві, 

що реалізуються через уміння і навички цілеспрямованого і педагогічно 

доцільного використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти 

народної педагогічної спадщини і досягнень етнопедагогічної науки. 

Наголошено, що поряд із засвоєнням загальнолюдських культурних 

цінностей і фахових знань цілі професійної підготовки студентів змінюються у 

напрямі орієнтації на глибоке вивчення і збереження національної, духовної 
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скарбниці, традицій, звичаїв, творчих надбань етнопедагогіки, національної 

системи виховання. 

У другому розділі «Стан готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку» 

визначено компоненти, критерії, показники та схарактеризовано рівні 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку; висвітлено організацію дослідження та методику 

проведення констатувального етапу експерименту.  

У дослідженні готовність майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку розглядаємо як результат 

їхньої професійно-педагогічної підготовки у педагогічному коледжі, яка 

складається з когнітивного, мотиваційного, діяльнісного компонентів, кожному 

з яких відповідають критерії  та відповідні показники. Критеріями оцінювання 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку визначено: інформативно-пізнавальний з 

показниками: обізнаність з компонентами української етнопедагогіки («народне 

родинознавство (фамілологія)», «народне дитинознавство», «масова виховна 

практика», «етнодидактика», «народна деонтологія»); обізнаність з 

етнопедагогічними засобами формування основ етнокультури у дітей; 

обізнаність з особливостями створення етнопростору сучасного закладу 

дошкільної освіти; мотиваційно-спрямувальний критерій з показниками: 

наявність стійкої мотивації на вивчення етнопедагогічного досвіду та його 

використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, усвідомлення 

цінності використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в 

освітньому процесі закладів дошкільної освіти як пріоритет гуманістичних 

цінностей та цілей педагогічної діяльності; налаштованість на етнопедагогічну 

діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та формування основ їхньої 

етнокультури; діяльнісно-результативний з показниками: уміння і навички 

використовувати різні засоби етнопедагогіки для формування основ 

етнокультури у дітей; уміння раціонально організовувати різні види 
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етнокультурної діяльності у закладах дошкільної освіти; уміння методично 

правильно добирати вивірені часом засоби етнопедагогіки та ефективно їх 

інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти. На підставі 

визначених критеріїв і показників схарактеризовано рівні готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку: достатній, задовільний, низький. 

У третьому розділі «Дослідно-експериментальна робота з підготовки 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку» визначено педагогічні умови означеної 

підготовки в освітньому середовищі педагогічного коледжу; подано хід 

формувального і результати прикінцевого етапів експерименту.  

На підставі теоретичного дослідження і результатів констатувального 

етапу експерименту визначено й обґрунтовано педагогічні умови підготовки 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей дошкільного 

віку: усвідомлення майбутніми вихователями важливості етнопедагогічної 

складової їхньої професійної підготовки; створення у педагогічному коледжі 

етновиховного середовища, орієнтованого на формування етнопедагогічної 

культури майбутніх вихователів; оптимізація етнопедагогічної підготовки 

студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, наповнених 

етнопедагогічним компонентом. Кожна з обґрунтованих умов реалізовувалася 

на відповідних етапах підготовки.  

На орієнтувально-цільовому етапі реалізовувалася педагогічна умова 

«усвідомлення майбутніми вихователями важливості етнопедагогічної 

складової їхньої професійної підготовки», завдяки розробці та упровадженню в 

освітній процес спецкурсу «Етнопедагогіка», введенню додаткових тем 

етнопедагогічної проблематики в навчальну дисципліну «Педагогіка 

(дошкільна)»; запровадженню постійно діючого семінару-практикуму 

«Проектування і реалізація форм і методів етнопедагогіки у формуванні основ 

етнокультури дітей». Ефективними формами та методами реалізації стали: 

традиційні та проблемні лекції, семінари-конференції, семінари-дискусії із 
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питань етнопедагогічної науки, лабораторні заняття із завданнями творчо-

пошукового характеру, дискусії-обговорення, ділові ігри, вправи, конкурси 

етномайстерності майбутніх вихователів, круглі столи з вихователями, які 

застосовують етнопедагогічну спадщину, семінари-диспути, інсценізації 

обрядів, розробка сценаріїв свят тощо. 

Реалізація другої педагогічної умови – створення у педагогічному 

коледжі етновиховного середовища, орієнтованого на формування 

етнопедагогічної культури майбутніх вихователів – здійснювалася на 

етнокультурно-спрямувальному етапі через участь студентів у роботі 

педагогічних гуртків «Етнопедагогічна культура вихователя», «Етнос», 

використання інтерактивної технології «Жива Бібліотека»; занять з 

використанням етнопедагогічних тренінгів «Ми однакові чи різні?» та «Синтез 

національного і зарубіжного у формуванні етнокультури вихователя». 

Реалізація третьої педагогічної умови – оптимізація етнопедагогічної 

підготовки студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, 

наповнених етнопедагогічним компонентом – здійснювалася на рефлексивно-

практичному етапі завдяки залученню студентів у діяльність етнопедагогічного 

лекторію, основними формами якого виступили: лекція-діалог, мозковий штурм, 

круглі столи, практикуми, міні-дослідження та їх презентація; проведення 

етнопедагогічної експедиції «Вивчаємо традиції українського дитинознавства», 

різних форм етнопедагогічного спрямування з батьками вихованців; Сімейного 

клубу, тренінгу для батьків «Народна іграшка об’єднує дорослих і дітей», 

конкурсів («Моя улюблена бабуся», «Шануємо наших дідусів») тощо. 

Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни 

показників готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку під впливом поетапно 

зреалізованих педагогічних умов. 

Ключові слова: майбутні вихователі, етнокультурна, етнопедагогічна 

культура, готовність, формування основ етнокультури, діти дошкільного віку,  
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Savriy Y. F. Educational Conditions for Training Future Preschool 

Teachers to Teach Ethnoculture Basics to Senior Preschool Children. Qualifying 

research work on the right of a manuscript. 

The thesis for obtaining the Philosophy Doctor Degree in speciality 

011 Educational, Pedagogical Sciences. Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 

University, Uman, 2020. 

The thesis presents the results of theoretical analysis and practical solution to 

the problem of training future preschool teachers to teach Ethnoculture basics to 

senior preschool children. The results are presented through revealing educational 

conditions for this process in pedagogical college educational environment.  

The purpose of the research is to justify and experimentally verify 

educational conditions for  training future preschool teachers to teach Ethnoculture 

basics to senior preschool children in pedagogical college environment. 

The scientific novelty of the obtained results is that: for the first time, 

pedagogical conditions are substantiated (awareness of future educators of the 

importance of ethnopedagogical component of their professional training; creating in 

the  pedagogical college ethno-educational environment focused on formation of 

future teachers’ ethnopedagogical culture; optimization of students’ ethnopedagogical 

training through interconnection of theory and practice focused on Ethno-education).  

The author has explained the essence and structure of the notions «formation of the 

basics of ethnoculture in senior preschool children», «training future preschool 

teachers to form Ethnoculture basics in preschool children», as well as identified the 

components (cognitive, value-motivational, action), the criteria (informative-

axiological, motivational-directional, action-effective) and indicators of future 

preschool teachers’ readiness to form Ethnoculture basics in preschool children, 

characterized its levels (sufficient, satisfactory, low). The author has described the 

stages of future preschool teachers’ readiness to form ethnoculture basics in senior 
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preschool children (target-oriented, ethnoculture-directed, reflective-practical stages), 

at each of which the proved pedagogical conditions were realized. The concepts 

«future preschool teachers’ ethnopedagogical culture», «pedagogical college 

ethnocultural environment» have been specified; methodology of future preschool 

teachers’ professional training has been further developed. 

The practical significance of the obtained research results is that the 

diagnostic and experimental methods of future educators for the formation of 

Ethnoculture basics in children of senior preschool age in the pedagogical college 

educational environment have been developed and experimentally tested; the special 

course «Ethnopedagogy» has supplemented the content of the Preschool Pedagogy 

course with additional Ethnopedagogy related  topics; the permanent workshop 

«Design and implementation of forms and methods of ethnopedagogy in the 

formation of the foundations of children’s ethnoculture»; the program of pedagogical 

circles («Preschool teacher’s Ethnopedagogical Culture», «Etnos») have been 

introduced; classes with the use of ethnopedagogical trainings «Are we the same or 

different?», «Synthesis of national and international in the formation of preschool 

teachers’s ethnoculture» have been designed; training for parents «Folk toy unites 

adults and children», scenarios of ethnopedagogical expeditions («Studying the 

traditions of Ukrainian children’s studies»), folklore festivals («From Grandma’s 

box», «Grandma’s fairy tale», «We honor our grandfathers») have been conducted. 

The main results of the dissertation can be used by teachers of pedagogical 

colleges, graduate students in the process of preparing scientific articles, guidelines, 

etc.; students of pedagogical colleges for writing qualifying works; student 

government and curators in educational work with students, etc. 

The first section «Theoretical principles of future preschool teachers’ training 

to form ethnoculture basics in senior preschool children» presents literature review on 

the formation of ethnoculture  basics in senior preschool children. In it, the essence of 

key research concepts have been specified and concretized, namely: «ethnos», 

«culture», «ethnoculture», «formation of ethnoculture basics in senior preschool 

children». Research on ethnopedagogy in educating preschool children has been 
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analyzed. Ukrainian national means and features of their influence on the child’s 

personality have been characterized. 

The concept of «forming the foundations of ethnoculture in older preschool 

children» is understood as an organized process aimed at mastering the culture of 

their people, learning its patterns and values, cultural, historical, social experience of 

their ethnic group, forming in children a sense of belonging and respect for their 

homeland, development of ethical, aesthetic and moral qualities of the child’s 

personality on the basis of the use of ethnocultural education in the educational 

process of preschool education institutions. 

Research on future preschool teachers’ professional training has been analyzed.  

As a result, the author has come to the conclusion that researchers study the issue by 

clarifying the content and methods of teaching students certain components of 

professional activity that focus on the preschool children’s development, education, 

upbringing, activities, behavior, character traits etc. The study of the concept “future 

preschool teachers’ training to form ethnoculture basics of in preschool children” has 

been interpreted as a purposeful process of forming their knowledge of educational 

traditions accumulated by the people and recognized by modern ethnopedagogical 

science as effective for pedagogical use in educational process of preschool education 

institutions through folk pedagogical heritage and achievements of ethnopedagogical 

science. 

It is emphasized that along with the acquisition of universal cultural values and 

professional knowledge, the goals of students’ professional training students are 

changing in the direction of focusing on deep study and preservation of national 

spiritual treasury, traditions, customs, creative heritage of ethnopedagogy, as well as 

national education system. 

The second section «Future preschool teachers’ readiness to form ethnoculture 

basics in senior preschool children» identifies the components, criteria, indicators and 

characterizes the levels of future preschool teachers’ readiness to form the 

ethnoculture basics in senior preschool children. In it, the organization of research 

and the methodology of carrying out a statement stage of experiment are covered. 
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In the study, the future preschool teachers’ readiness to form ethnoculture 

basics in senior preschool children is considered as a result of their professional and 

pedagogical training in pedagogical college, which consists of cognitive, value-

motivational, action components, each of which meets the criteria and indicators. 

Criteria for assessing the future preschool teachers’ readiness to form ethnoculture 

basics in senior  preschool children are: informative-axiological with indicators: 

familiarity with the components of Ukrainian ethnopedagogy («folk genealogy 

(familology)», «folk child science», «common educational practice», «ethnics», 

«Folk deontology»); familiarity with ethnopedagogical means of forming 

ethnoculture basics in children; awareness of the peculiarities of creating an ethno-

space of a modern preschool institution; motivational-guiding criterion with 

indicators: the presence of stable motivation to study ethnopedagogical experience 

and its use in the educational process of environmental education, awareness of the 

value of using the achievements of regional ethnopedagogy in the educational process 

of preschool institutions as a priority of instilling humanistic values and goals of 

pedagogical activity; attitude to ethnopedagogical activities with senior preschool 

children and formation of their ethnoculture basics; action-effective with indicators: 

ability and skills to use various means of ethnopedagogy for formation of 

ethnoculture basics in children; ability to efficiently organize different types of 

ethnocultural activities in preschool institutions; ability to apply methodology to 

select time-tested means of ethnopedagogy and effectively integrate them into the 

educational process of preschool education institutions. Based on certain criteria and 

indicators, the levels of future preschool teachers’ readiness to form ethnoculture 

basics in senior preschool children are characterized as sufficient, satisfactory, and 

low. 

In the third section «Experimental work on future preschool teachers’ 

training to form ethnoculture basics  in senior preschool children» the author 

defines the pedagogical conditions of this training in the pedagogical college 

educational environment. In the chapter, the course of forming and results of final 

stages of experiment are given. 
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On the basis of theoretical research and results of the ascertaining stage of the 

experiment, the pedagogical conditions of future preschool teachers’ training to form 

ethnoculture basics in preschool children are defined and substantiated. The 

conditions are as follows: future preschool teachers’ awareness of importance of 

ethnopedagogical component in their professional training; creating in the  

pedagogical college ethno-educational environment focused on formation of future 

teachers’ ethnopedagogical culture; optimization of students’ ethnopedagogical 

training through interconnection of theory and practice focused on Ethno-education. 

Each of the above-mentioned conditions was implemented at the appropriate stages 

of preparation. 

At the tentative stage, the pedagogical condition «awareness of future 

educators of the importance of ethnopedagogical component of their professional 

training» was realized through the development and implementation of the special 

course «Ethnopedagogy» in the educational process, introduction of additional topics 

of ethnopedagogy in teaching; introduction of a permanent workshop «Design and 

implementation of forms and methods of ethnopedagogy in the formation of 

ethnoculture basics in children». Effective forms and methods of implementation 

were: traditional and problem lectures, seminars-conferences, seminars-discussions 

on ethnopedagogical science, laboratory classes with creative and exploratory tasks, 

discussions, business games, exercises, ethno-skills competitions of future preschool 

teachers, round tables with educators who use ethno-pedagogical heritage, seminars-

debates, staging of rites, development of holiday scenarios, etc. 

The implementation of the second pedagogical condition – creating in the  

pedagogical college ethno-educational environment focused on formation of future 

teachers’ ethnopedagogical culture – was carried out through the participation of 

students in the pedagogical circle «Preschool teacher’s ethnopedagogical culture» 

with the use of Living Library interactive technology; classes with the use of 

ethnopedagogical trainings «Are we the same or different?» and «Synthesis of 

national and international in the formation of ethnoculture educator». 
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Implementation of the third pedagogical condition – optimization of students’ 

ethnopedagogical training through interconnection of theory and practice focused on 

ethno-education – was carried out at a reflective-practical stage by involving students 

in ethnopedagogical lecture hall, the main forms of which were: lecture-dialogue, 

workshops, mini-research and its presentation; conducting an ethnopedagogical 

expedition «Studying the traditions of Ukrainian child science», various 

ethnopedagogical activities for senior preschool children’s parents; Family club, 

training for parents «Folk toy unites adults and children», competitions («My loved 

grandmother», «We honor our grandparents»), etc. 

The results of the study have demonstrated the dynamic positive changes in the 

indicators of future preschool teachers’ readiness to form ethnoculture basics in 

senior preschool children under the influence of gradually implemented pedagogical 

conditions. 

Key words: future preschool teachers, ethnoculture, ethnopedagogical culture, 

readiness, formation of ethnoculture basics, preschool children, pedagogical 

conditions, pedagogical college, ethnocultural environment. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У сучасному поступі світової 

цивілізації, яка вступає у нову епоху соціально-наукового прогресу, коли 

феномени інформатизації, технологізації та глобалізації стають реальністю 

сучасності, особливої актуальності набувають проблеми окультурення життя, 

забезпечення органічного зв’язку з національною культурою України. 

Українському етносу притаманний унікальний історико-культурний досвід, в 

основі якого лежать виховні звичаї і традиції, що зберігали авторитет родини, 

материнства і дитинства. Значний виховний потенціал української родинної 

етнопедагогіки визначається виключним значенням, яке відіграє родина і 

родинне виховання в людському житті і, зокрема, в житті дитини дошкільного 

віку. Ось чому вирішення низки актуальних освітніх проблем має 

безпосередній зв’язок з використанням української родинної педагогіки, яка 

закладає основи етнокультури у дітей старшого дошкільного віку. Висока 

результативність використання засобів реалізації різнобічного виховання 

дитини в українській родині у вихованні дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку доведена багатьма вченими (І. Бабій, Л. Бєльська, А. Богуш, 

І. Бех, Н. Лисенко, Н. Рогальська, С. Світлична, О. Шевчук та ін.).   

Зважаючи на актуальність проблеми, у державних документах із питань 

освіти (закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року», «Діти України», Базовий компонент дошкільної освіти тощо) одним 

із пріоритетних завдань визначено використання в національній системі освіти 

на всіх її рівнях традиційної культури виховання, збереження та упродовження 

українських історико-культурних традицій, використання ідей української 

етнопедагогіки в освітніх закладах. 

У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговує проблема розроблення 

теоретичних і практичних засад використання досвіду етнопедагогіки, орієнтації 

на загальнолюдські та національні цінності, глибокого осмислення їх 

взаємозв’язку в професійній підготовці майбутніх вихователів дітей дошкільного 
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віку. З огляду на це, поряд із засвоєнням загальнолюдських  культурних 

цінностей і фахових знань цілі професійної підготовки студентів у педагогічних 

коледжах змінюються у напрямі орієнтації на глибоке вивчення і збереження 

національної, духовної скарбниці, традицій, звичаїв, творчих надбань 

етнопедагогіки, національної системи виховання. Тому важливого значення 

набуває завдання використання надбань етнопедагогіки в сучасних умовах 

професійної підготовки майбутніх вихователів до розуміння національного 

культурного джерела як засобу формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку.  

Ученими здійснено дослідження теоретичних засад фахової підготовки 

майбутніх вихователів, підкреслено специфіку їхньої професійної діяльності 

(Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Жаровцева, Л. Зданевич, Л. Іщенко, 

І. Казанжи, І. Княжева, С. Кондратюк, Ю. Косенко, Н. Лисенко, І. Луценко, 

В. Ляпунова, Н. Маковецька, Н. Мельник, В. Нестеренко, І. Рогальська-

Яблонська, Т. Танько та ін.); акцентовано важливість забезпечення зв’язку 

професійної та етнопедагогічної складових підготовки  майбутніх фахівців у 

закладах вищої освіти (О.  Будник, О. Вашак, Г. Волков, Л. Йовенко, Г. Лозко, 

Л. Плетеницька, Н. Сивачук, О. Ткаченко, К. Юр’єва та ін.), розроблено 

концептуальні основи використання надбань етнопедагогіки (І. Бех, 

В. Борисенко, Г. Ващенко, О. Вишневський, Г. Волков, П. Кононенко, 

Ю. Руденко, Р. Скульський, М. Стельмахович, В. Струманський, Є. Сявавко 

та ін.), засади використання традицій етнопедагогіки у вихованні дітей 

(М. Бондарик, Н. Денисенко, М. Єпіхіна, Г. Кіт, Т. Кочубей, Н. Кудикіна, 

В. Лаппо, Н. Левінець, Н. Рогальська, Ю. Руденко, С. Русова, С. Світлична, 

В. Сухомлинський, Г. Тарасенко та ін.).  

Отже, значна кількість наукових пошуків щодо використання надбань 

етнопедагогіки в сучасних умовах фахової підготовки майбутніх педагогів у 

закладах освіти засвідчує підвищений інтерес науковців до досліджуваної 

проблеми. Водночас аналіз науково-педагогічних джерел дозволив з’ясувати, що 

проблема підготовки майбутніх вихователів в освітньому процесі педагогічного 
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коледжу до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку 

не була предметом спеціального дослідження, що засвідчує необхідність 

вирішення низки суперечностей, зокрема між: запитами суспільства на 

особистість педагога із високим рівнем етнопедагогічної культури, 

усвідомленням культурно-історичних цінностей, традицій і звичаїв свого народу 

і традиційною системою професійної підготовки студентів у педагогічному 

коледжі; вагомим потенціалом засобів етнопедагогіки у формуванні основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку і реальним станом фахової 

підготовки майбутніх вихователів до розв’язання окресленої проблеми; 

необхідністю посилення етнопедагогічної складової у процесі фахової 

підготовки та відсутністю обґрунтованих педагогічних умов її реалізації у 

професійній підготовці майбутніх вихователів у педагогічних коледжах. 

Соціокультурна і практична значущість означеної проблеми, а також її 

недостатня теоретична й методична розробленість педагогічною наукою 

зумовили вибір теми дослідження: «Педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідницької роботи кафедри дошкільної освіти «Удосконалення змісту, форм 

та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у закладах 

вищої освіти на засадах компетентнісного підходу» (номер державної 

реєстрації № 0111U007533). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 5 від 

22.12.2015 р.) й узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук при НАПН України (протокол 

№ 3 від 29.03.2016 р.). 
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Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку.  

Відповідно до мети й гіпотези визначено такі завдання дослідження: 

1. Розкрити сутність феноменів «формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку», «підготовка майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей дошкільного віку»; уточнити поняття 

«етнопедагогічна культура майбутнього вихователя», «етнокультурне 

середовище педагогічного коледжу».  

2. Розглянути виховну цінність компонентів української етнопедагогіки 

та схарактеризувати особливості використання надбань української 

етнопедагогіки у фізичному, розумовому, моральному, трудовому, естетичному 

вихованні дітей старшого дошкільного віку. 

3. Визначити компоненти, критерії, показники та схарактеризувати рівні 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

дошкільного віку в освітньому середовищі педагогічного коледжу. 

4. Розробити й експериментально апробувати педагогічні умови 

підготовки майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку.  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх вихователів у 

педагогічних коледжах. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння і класифікація 

наукових джерел із проблеми дослідження для визначення об’єкта, предмета, 

мети дослідження, формулювання його завдань, уточнення сутності ключових 

дефініцій, аналіз змісту і результатів діяльності закладів дошкільної освіти; 

емпіричні – бесіда, спостереження, опитування, анкетування, педагогічний 

експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) – для 
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визначення вихідного стану готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку, перевірки ефективності 

педагогічних умов підготовки студентів у педагогічному коледжі до формування 

основ етнокультури у дітей; статистичні – методи математичної статистики 

для кількісного та якісного аналізу експериментальних даних, визначення 

достовірності отриманих результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено на базі Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

Михайла Грушевського, Комунального закладу вищої освіти «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж», Педагогічного коледжу Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини.  

Експериментальним дослідженням було охоплено 250 студентів 

педагогічних коледжів – майбутніх вихователів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

уперше обґрунтовано педагогічні умови (усвідомлення майбутніми 

вихователями важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної 

підготовки; створення у педагогічному коледжі етновиховного середовища, 

орієнтованого на формування етнопедагогічної культури майбутніх 

вихователів; оптимізація етнопедагогічної підготовки студентів через 

забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, наповнених етнопедагогічним 

компонентом). Розкрито сутність і структуру феноменів «формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку», «підготовка майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку»; 

визначено компоненти (когнітивний, мотиваційний, діяльнісний), критерії 

(інформативно-пізнавальний, мотиваційно-спрямувальний, діяльнісно-

результативний) та показники готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку, схарактеризовано її 

рівні (достатній, задовільний, низький). Розроблено етапи підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури в дітей дошкільного віку 
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(орієнтувально-цільовий, етнокультурно-спрямувальний, рефлексивно-

практичний етапи), на кожному з яких реалізовувалися обґрунтовані 

педагогічні умови;  

уточнено: особливості використання надбань української етнопедагогіки 

у фізичному, розумовому, моральному, трудовому, естетичному вихованні 

дітей старшого дошкільного віку; поняття «етнопедагогічна культура 

майбутнього вихователя», «етнокультурне середовище педагогічного 

коледжу»;  

подальшого розвитку набула методика професійної підготовки майбутніх 

вихователів.    

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що розроблено й експериментально апробовано діагностувальну й 

експериментальну методики підготовки майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку в освітньому середовищі 

педагогічного коледжу: курс «Етнопедагогіка»; доповнено зміст навчальної 

дисципліни «Педагогіка (дошкільна)» додатковими темами етнопедагогічної 

проблематики; постійно діючий семінар-практикум «Проектування і реалізація 

форм і методів етнопедагогіки у формуванні основ етнокультури дітей»; 

програми педагогічних гуртків («Етнопедагогічна культура вихователя», 

«Етнос»); заняття з використанням етнопедагогічних тренінгів «Ми однакові чи 

різні?», «Синтез національного і зарубіжного у формуванні етнокультури 

вихователя»; тренінг для батьків «Народна іграшка об’єднує дорослих  і дітей», 

сценарії етнопедагогічних експедицій («Вивчаємо традиції українського 

дитинознавства»), фольклорних свят («Із бабусиної скриньки», «Бабусина 

казка», «Шануємо наших дідусів»).  

Основні результати наукової роботи можуть бути використані викладачами 

педагогічних коледжів в процесі розробки програм, методичних рекомендацій 

тощо; аспірантами під час підготовки наукових статей; студентами педагогічних 

коледжів для написання бакалаврських досліджень; кураторами академічних груп 

в освітній роботі зі студентами тощо.  
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Результати дослідження впроваджено в освітній процес Барського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (довідка 

 № 01-09/91 від 17.06.2020 р.), Комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (довідка № 65/20-03-28-03 від 

22.06.2020 р.), Педагогічного коледжу Львівського національного університету 

імені Івана Франка (довідка № 15 від 17.06.2020 р.), Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 987/01 

від 19.06.2020 р.). 

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві. У 

статті «Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку» (співавтор Т. Кочубей) 

автором розкрито питання створення в педагогічному коледжі етновиховного 

середовища, орієнтованого на формування етнопедагогічної культури 

майбутніх вихователів та наповнення етнопедагогічним компонентом теорії та 

практики професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічному 

коледжі. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження були представлені на науково-практичних 

конференціях, педагогічних читаннях різного рівня, виступах на засіданнях 

кафедри: міжнародних – «Формування патріотизму та полікультурної 

компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» (Бар, 

2015 р.), «Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на 

засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді» 

(Вінниця-Бар, 17-19 березня 2016 р.), «Теорія і практика формування та 

розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної 

освіти» (Бар, 6-8 квітня 2017 р.); «Потенціал сучасної науки» (Київ,             

 16-17 листопада 2017 р.), «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» 

(Переяслав-Хмельницький, 26-27 лютого 2018 р.), «Modern educational space: 

the transformation of nation models in terms of integration» (Лейпціг, 

26 жовтня 2018 р. (Німеччина)), «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-
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методологічні та  прикладні аспекти» (Бар, 15-17 квітня 2019 р.), «Тенденції 

розвитку педагогічної освіти в Україні» (Житомир, 21-22 листопада 2019 р.); 

всеукраїнських – «Науково-дослідна лабораторія «В. О. Сухомлинський і школа 

ХХІ століття»: історія і традиції» (Умань, 20 жовтня 2016 р.), «Академічна 

культура дослідника в освітньому просторі» (Суми, 18 травня 2017 року).  

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 10 публікаціях 

автора (9 ‒ одноосібних), з яких: 6 – у фахових виданнях України, 1 – у 

періодичному науковому зарубіжному виданні, 8 – апробаційного характеру, 2 – 

додатково відображають результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, списку використаних джерел до розділів (232 найменування, 

з них 8 – іноземною мовою), висновків, 8 додатків на 39 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 266 сторінок, із них 227 сторінок основного тексту. Робота 

містить 12 таблиць, 6 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕТНОКУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

1.1. Формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку як педагогічна проблема 

 

Для вирішення проблеми підготовки майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку, 

насамперед, необхідно уточнити сутність понять «етнос», «культура», 

«етнокультура», проаналізувати педагогічні дослідження з проблем 

використання засобів етнопедагогіки в процесі виховання дітей дошкільного 

віку, схарактеризувати українські народні засоби та особливості їх впливу на 

особистість дитини.  

Поняття «етнос» грецького походження має декілька значень, зокрема: 

народ, плем’я, натовп, група людей та ін., тобто воно вказує на будь-яку 

сукупність однакових живих істот, що мають деякі спільні характеристики. 

У сучасному розумінні термін «етнос» з’явився в другій половині XIX ст., 

проте, до цього часу в науковій спільноті немає усталеної точки зору на його 

сутність та значення.  

Поняття «етнос» потрактовано у філософському словнику як «спільноту, 

в якій люди об’єднані вірою у спільне походження та наявністю культурної 

єдності – мови, звичаїв, міфів, епосу і т.п.» [210, с. 208].  

Соціологічний словник трактує поняття «етнос» як «особливий вид 

спільноти людей, яка утворилася історично і є особливою формою їхнього 

колективного існування. Ця спільнота формується і розвивається об’єктивним 

історичним шляхом, вона не залежить від волі окремих людей, які до неї 

входять і здатна до стійкого багатовікового існування за рахунок 

самовідтворення» [189, с.115–116].   
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В «Етнокультурологічному словнику-довіднику» (автор-укладач 

Л. Маєвська) дефініція «етнос» визначається як:  

– специфічна форма існування людської спільноти на певній стадії 

цивілізаційної зрілості (рід → плем’я → народність → нація), носій 

оригінальної культури, яка обумовлює стереотипи поведінки, спрямовані на 

збереження і розвиток цієї культурної моделі, як способу буття спільноти; 

– стійка сукупність людей, що історично склалася на певній території, 

володіє єдиною мовою, спільними, відносно стабільними особливостями 

культури і психіки, а також спільною самосвідомістю (усвідомленням своєї 

єдності і відмінності від інших подібних утворень), зафіксованою в самоназві; 

– група людей, що проживає на певній території, і характеризується 

особливими культорологічними, конфесійними, мовними ознаками; 

– сталий колектив людей, який склався в результаті природного розвитку 

на основі специфічних стереотипів свідомості й поведінки; 

– специфічний вид соціальної групи, котра виникає в результаті 

природно історичного процесу [68, с. 19–120].  

Як бачимо, вищеозначені автори по-різному трактують поняття «етнос». 

Це підтверджується і в працях академіка Ю. Бромлей, який вказував на 

складність завдання щодо визначення місця етнічних спільнот серед різних 

людських об’єднань; «…про це наочно свідчать значні розбіжності в існуючих 

дефініціях етносу. Одні автори, наприклад, в якості головних ознак етносу 

називають мову і культуру, інші додають до цього територію і етнічну 

самосвідомість, деякі вказують, крім того, на особливості психічного складу; 

інші включають також в число етнічних ознак спільність походжень і державну 

приналежність» [23, с. 38].  

За Ю. Бромлеєм «етнос – це сукупність людей, яка склалася історично і 

володіє загальними відносно стабільними особливостями культури і окремими 

відповідними рисами психіки, а також усвідомленням свої єдності й 

відмінностей від інших таких утворень» [23, с. 37]. Як бачимо, автор вважає 

істотними ознаками, що  визначають зміст поняття «етнос»,  культурні і 
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психологічні, тобто духовні. Можна погодитися, що саме культурні відмінності 

і є чинниками виникнення і становлення етносу. Дослідження Ю. Бромлея 

доводять, що сам культурний чинник є вирішальним у становленні етносу. 

Серед культурних компонентів виокремлюють мову, звичаї, своєрідний побут 

людей тощо, завдяки чому і формується етнос. Водночас, варто зауважити, що 

без спілкування людей, без передавання наступним поколінням накопичених 

духовних цінностей, тобто без соціалізації дітей і молоді, неможливо було б не 

лише формування етносу, але і набуття ним відносної стійкості протягом 

багатьох століть. Обґрунтованою в цьому контексті є думка І. Рогальської, яка 

досліджувала особливості соціалізації особистості в дошкільному віці та вважає 

дитинство – найпродуктивнішим періодом життя людини для засвоєння 

соціокультурного досвіду. Як стверджує вчена, «таке засвоєння, відбувається 

через оволодіння дитиною у процесі діяльності культурними надбаннями, 

виробленими людством протягом багатьох століть. Функцією соціалізації є 

прилучення дитини до загальнолюдських цінностей, соціальних норм, 

суспільних вимірів буття, а також розвиток в неї національних, духовних та 

інших типологічних рис та якостей. Тому метою соціалізації можна визначити 

саморозкриття творчого потенціалу кожної особистості через створення 

широких соціокультурних умов для «вростання» дитини в культуру 

суспільства» [160, с. 71]. Тому, варто наголосити, що хоча сутнісною для етносу 

є культурна складова, без соціального компонента було б неможливе його 

існування.  

Як відомо, концепція етносу як сукупності людей, яким, крім спільної 

самосвідомості, притаманний спільний стереотип поведінки, що сформувався в 

специфічних ландшафтно-кліматичних умовах, була розроблена Л. Гумільовим.  

Погоджуємося з думкою вченого, що саме у стереотипі поведінки виявляються 

динамічні особливості існування етносу. Адже зміни (довготривалість яких не 

завжди можна зафіксувати протягом одного людського життя), що 

відбуваються у культурно-психічних особливостях і способі життя етносу 

протягом його існування, виявляються саме через  стереотипи поведінки. 
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Етнос, як і будь-яка соціокультурна система, потягом життя втрачає певну 

частину своєї культурної спадщини, але водночас набуває нових цінностей і 

особливостей свого існування, які виявляються у стереотипах поведінки. Такі 

зміни, що відбуваються протягом життя етносів, продемонстровані в роботах 

Л. Гумільова [53].  

Таким чином, аналіз категорії «етнос» дозволяє розглядати етнос як 

соціальну спільноту людей, об’єднану низкою істотних якісних характеристик, 

серед яких: мова, специфічні елементи матеріальної і духовної культури 

(звичаї, обряди, традиції, норми поведінки), релігія, етнічна самосвідомість.  

Етнічна самосвідомість ‒ особливий динамічний складник самосвідомості 

особистості, який включає в себе усвідомлення індивідом своєї належності до 

певної етноспільноти, специфічних рис власного етносу, відмінних від інших, 

його історичного минулого, а також відношення до цінностей, які етнос 

напрацював у процесі свого розвитку [68, с. 108]. 

Етнічна самосвідомість індивіда – це сума уявлень, знань про цінності 

свого етносу, культуру, ідеали, традиції, усвідомлення себе членом свого 

етносу, а також місця свого етносу серед інших. Особистість діє, мислить, 

відчуває, бажає, усвідомлює, як представник певної спільноти, соціально-

культурної цивілізації, історичної епохи. Етнічна самосвідомість розуміється як 

відносно стійка система усвідомлених уявлень і оцінок реально існуючих 

етнодиференційних та етноінтегруючих ознак етнічної спільноти, тобто 

особливостей етнокультурного середовища [173]. 

Зазначимо, що у формуванні, підтриманні та розвитку етнічної 

самосвідомості, як і в існуванні самого етносу, вирішальну роль відіграють 

діахронні інформаційні зв’язки, що забезпечують протяжність етнічної 

інформації. Ця особливість буття етносу відрізняє його від нації, для якого 

визначальними є синхронні зв’язки, які існують в одному часовому просторі. 

Етноси можуть існувати компактно і дисперсно, зберігаючи безпосередньо чи 

опосередковано інформаційні зв’язки, у межах однієї або кількох держав.  

Вартим дослідницької уваги також є поняття «культура», що має давнє 
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походження та в перекладі з латинської мови означає «обробка»; більш пізнє 

тлумачення  стало означати «виховання, освіта, розвиток»; водночас існує 

понад 250 його визначень.  

У «Філософському енциклопедичному словнику» подано кілька варіантів 

трактування цього поняття:  

1) «історично вихідне значення ‒ обробіток і догляд за землею;  

2) догляд, поліпшення, ушляхетнювання тілесно-душевно-духовних сил, 

схильностей і здібностей людини, а отже ‒ і ступінь їх розвитку;  

3) сукупність способів і прийомів організації, реалізації та поступу 

людської життєдіяльності, способів людського буття;  

4) сукупність матеріальних і духовних надбань на певному історичному 

рівні розвитку суспільства і людини, які втілені в результатах продуктивної 

діяльності;  

5) локалізоване у просторі та часі соціально-історичне утворення, що 

специфікується або за історичними типами, або за етнічними, 

континентальними чи регіональними характеристиками суспільства та ін.» 

[210, с. 313].  

Ближчим до проблеми дослідження є тлумачення понять у педагогічному 

словнику, який трактує поняття «культура» як «історично визначений рівень 

розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і 

формах організації життя і діяльності людей, в їхніх взаєминах, а також у 

створюваних ними матеріальних і духовних цінностей [90, с. 68].  

Словник-довідник з дошкільної освіти визначає «культуру» як «корисний 

особистий колективний і спільний досвід, представлений у продуктах 

матеріальної і духовної праці, дібраний для зберігання і передачі з покоління у 

покоління» [64, с. 128]. 

Отже, незважаючи на розмаїття визначень поняття «культура», спільним 

для них є те, що культура – це універсальний соціальний механізм, спосіб 

засвоєння молодим поколінням духовних цінностей, що передбачає їх 

збереження, відбір, трансляцію, трансформацію, творення тощо. Тобто 
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культура є специфічною галуззю культурної практики, що спрямована на 

розвиток знаково-комунікативної діяльності, оскільки вона характеризує вищі 

досягнення людей – опредметнення  результатів свої діяльності і використання 

їх в різних сферах життя. Отже, культура упорядковує, організовує, спрямовує, 

підтримує потік духовних цінностей – їх створення, засвоєння, трансляцію, 

збереження, накопичення і передачі від покоління до покоління. Її головне 

призначення у підтриманні інтерсуб’єктивної комунікації цінностей. Як 

стверджують В. Добреньков та В. Нечаєв, «культура налагоджує взаємодію 

ціннісних потоків окремих суб’єктів, розширює внутрішнє індивідуальне «Я» 

до граничних меж соціуму, «вкладає» досягнення соціуму в межі 

індивідуального «Я». Культура акцентує увагу суб’єкта на тих цінностях, які 

найбільш важливі для його способу дій, його життєздатності» [63, с. 410].  

Як відомо, свої функції культура реалізує через засоби соціальних 

інституцій, які склалися в процесі суспільної практики, а саме: форми праці, 

мова, форми побуту, звичаї, традиції, мораль, релігія, мистецтво, наука, 

технології тощо. Підкреслимо, одним з провідних соціальних інституцій є 

освіта, яка спрямована на трансляцію і засвоєння молодим поколінням 

культурних цінностей народу.  

Поняття «українська етнічна культура» вказує на культуру, створену 

українським етносом протягом тривалого історичного часу, яка передавалася із 

покоління в покоління, збагачувалася і розвивалася, репрезентуючи етнічну 

картину світу власного народу.  

У філософському словнику дефініція «етнокультура» визначається як 

«культура, першоджерелом якої є колективна творчість даної спільноти, що 

включає спосіб життя, світогляд, мову, народне мистецтво» [210, с. 208]. 

Соціологічний словник подає таке визначення дефініції «культура 

етнічна» ‒ «певна організація духовної, соціальної та матеріальної 

життєдіяльності та світосприйняття» [189]. Основу етнокультури складають 

звичаї, традиції, норми та цінності, притаманні саме цьому етносу.  
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У дослідженнях Г. Лозко «етнічна культура – це сукупність матеріальних 

і духовних цінностей, вироблених певним етносом впродовж його історії на 

його власній території засобами етнічного самовираження (рідна мова, рідна 

релігія) і не містить імпортних зразків (напр., світові релігії)» [116].  

У вітчизняній науці цю думку відстоює О. Лозова, яка підкреслює, що 

етнічна культура – це система знаків, що репрезентує людині світ [119]. «Мову 

етнічної культури характеризують як сукупність знакових засобів вираження 

людської діяльності, взятої на етнокультурному рівні. Здебільшого такі знакові 

засоби йменують етнознаковими» [119]. До них можуть належати витвори 

народного мистецтва, мова, звичаї, усна народна творчість, традиції, релігія, 

культура тощо, що є складовими етнічної картини світу [119, с. 18].  

Сучасні дослідники, зокрема А. Афанасьєва пропонує наступне 

трактування поняття: «етнокультура ‒ це сукупність традиційних цінностей, 

відношень і поведінкових особливостей, втілених у матеріальній та духовній 

життєдіяльності етносу, що склалися в минулому та розвиваються в історичній 

соціодинаміці, і постійно збагачуються етнічною специфікою культури в різних 

формах діяльності і самореалізації людей» [4, с. 79].  

Зауважимо, що поняття «етнокультура» багатогранне за своєю 

структурою і є предметом вивчення різних галузей наук, насамперед, етнології, 

етнопедагогіки, етнопсихології та інших. Крім того, багатогранність, 

поліструктурність та синкретизм цього поняття обумовлюють появу різного 

роду міждисциплінарних досліджень в освоєнні етнокультури на сучасному 

етапі.  

Як стверджує О. Березюк, етнокультура створює не тільки почуття 

кровної, але й духовної спорідненості народу. Науковець вважає, що 

етнокультура повинна включати в себе такі напрямки виховання особистості:  

‒ формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого 

народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;  

‒ забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

жінки-матері, культури та історії рідного народу;  
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‒ формування високої мовної культури, оволодіння сучасною 

українською, літературною мовою;  

‒ прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій 

усіх етносів, що населяють Україну;  

‒ утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, 

справедливості, патріотизму, добра, працелюбності та інших доброчинностей; 

‒ формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями 

свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю [9, с. 285].  

Слід підкреслити, що етнокультура є мовним варіантом терміну «етнічна 

культура» і широко застосовується поряд з термінами народна культура, 

національна культура, фольклор, культура етносу.  

У результаті історичного розвитку, економічного, політичного, 

духовного, суспільного й сімейного життя народу, українська етнокультура 

набула свого самобутнього національного забарвлення й своєрідного творчого 

обличчя з властивими їй особливостями мови, фольклору, звичаїв, родинно-

побутових відносин. Зважаючи на те, що поняття «українська етнічна 

культура» досить широке, вважаємо, що стосовно дітей старшого дошкільного 

віку більш доцільно оперувати поняттям «формування основ етнокультури в 

дітей старшого дошкільного віку», під яким розуміємо організований процес, 

спрямований на оволодіння дітьми культурою свого народу, засвоєння її зразків 

і цінностей, культурно-історичного, соціального досвіду свого етносу, 

формування у дітей відчуття приналежності та поваги до рідного краю, 

розвиток етичних, естетичних і моральних якостей особистості дитини на 

засадах використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти засобів 

етнокультурного виховання. Серед них: рідна мова, традиції рідного краю, 

родинно-побутова звичаєвість, фольклор, народні ігри та іграшки, знання 

родоводу та історії, педагогіка народного календаря, національна символіка й 

народні символи, основи народної моралі. Підкреслимо важливість цієї 

невід’ємної складової формування особистості дитини, адже не знаючи і не 

шануючи етнокультурної спадщини свого народу молодь втрачає духовний 
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зв’язок з попереднім поколінням – тим підґрунтям, на якому повинна 

вибудовувати своє життя.  

Отже, надалі вважаємо необхідним звернутися до традицій батьківської 

виховної практики. Зазначимо, що предметом етнопедагогіки ‒ науки, яка, як 

вважає Г. Волков, що вперше ввів цей термін у науковий обіг, є наукою «про 

досвід народних мас у вихованні підростаючого покоління, їхні педагогічні 

погляди; це наука про педагогіку побуту, педагогіку сім’ї, роду, племені, 

народності нації. Етнічна педагогіка досліджує особливості національного 

характеру, що склався під впливом історичних умов» [38, с. 7]. На його 

переконання народна педагогіка накопичує емпіричні педагогічні знання 

незалежно від етнічної спільноти, натомість етнопедагогіка обов’язково 

накопичує знання про виховні традиції конкретної етнічної спільноти.  

Таку ж думку висловлює у праці «Етнопедагогіка дитинства» Н. Лисенко, 

яка визначає народну педагогіку як «сукупність накопичених і перевірених 

практикою емпіричних знань, умінь, навичок, що передаються від покоління до 

покоління здебільшого в усній формі як скарбниця історичного і соціального 

досвіду народу. Пам’ятки народної педагогіки зберігаються в казках, легендах, 

епосах, прислів’ях, приказках, які створив сам народ, відбиваються у 

національних звичаях, традиціях різних народів, передбачають цілеспрямоване 

виховання та навчання молоді на кращих ідеалах народу» [107, с. 97, 98].  

Сучасні вчені вважають, що сьогодні «етнопедагогіка викристалізувалася 

як окрема галузь педагогічних знань, яка має своє обличчя, свою історію. 

Українська етнопедагогіка досліджує виховний досвід українців, з’ясовує 

можливості й шляхи реалізації прогресивних педагогічних ідей українського 

народу, аналізує педагогічне значення тих чи інших явищ життя українського 

суспільства, з’ясовує їх відповідність сучасним навчально-виховним засадам» 

[84, с. 15].  

Слід підкреслити, що українська етнопедагогіка є тією основою, що 

склалася в результаті формування української народності як синтез любові й 

мудрості старших поколінь. У процесі історичного розвитку вона набула свого 
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національного колориту й своєрідності. Достовірним є той факт, що 

становлення духовності відбувається через етнопедагогіку, а зміцнення 

педагогічних позицій родинно-суспільного виховання і формування 

підростаючої особистості оптимально реалізується тоді, коли діти 

розвиваються, засвоюючи духовні надбання народу. Звернімося до поглядів 

С. Русової, котра зазначала: «після правдивого національного виховання дитина 

звикає кохатися в народних скарбах і шукатиме цих культурних скарбів у 

других народів; кохаючи свою національну культуру, дитина поважатиме і 

другі нації» [168, с. 265]. 

Важливого значення для дослідження української народної педагогіки та 

її місця у навчанні та вихованні дітей мали наукові праці М. Стельмаховича, за 

визначенням якого народна педагогіка – це галузь емпіричних педагогічних 

знань і досвіду трудящих мас, що виробляється в домінівних серед народу 

поглядах на мету і завдання виховання, у сукупності народних засобів, умінь і 

навичок виховання та навчання [190]. За визначенням вченого «українська 

народна педагогіка – це багатотомний усний підручник навчання і виховання 

дітей, який зберігається в пам’яті народу, постійно ним удосконалюється і 

збагачується» [190, с. 13].   

Серед принципів, на яких базується українська етнопедагогіка, вченим 

виокремлено такі: природовідповідності, культуровідповідності, народності 

виховання, гуманізму, єдності виховання і навчання, зв’язку із життя рідного 

народу, активності та ініціативності дитини в процесі виховання, орієнтування 

на загальнолюдські цінності. Основними засобами української етнопедагогіки є 

рідна мова, народний календар, історія, народна символіка, фольклор, народні 

ігри та іграшки, національне мистецтво, народні традиції, звичаї та обряди, 

родинно-побутова культура.  

У системі української етнопедагогіки вченими виокремлено цілу низку 

компонентів, проте у їхніх поглядах спостерігається деяка розбіжність. 

Зокрема, М. Стельмахович виділив п’ять провідних компонентів, серед яких: 

«народне родинознавство (фамілологія)», «народне дитинознавство», «масова 
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виховна практика», «етнодидактика», «народна деонтологія» [190, с. 8]. 

Натомість автори монографії «Основи національного виховання» (В. Кузь, 

Ю. Руденко, З. Сергійчук) визначають такі компоненти етнопедагогіки, як-от: 

«народне дитинознавство», «народна дидактика», «народна виховна практика», 

основою якої є «батьківська педагогіка» і «народна педагогічна деонтологія» 

[142, с. 74].  

Ще один дослідник української етнопедагогіки В. Струманський 

виокремлює такі компоненти: фамілогія, дитинознавство, батьківське 

виховання, материнська школа, етнодидактика, педагогіка добросусідства, 

педагогічна деонтологія, українознавча едукція, козацька педагогіка, січова 

педагогіка, педагогіка дитячих гуртів, педагогіка народознавства, народна 

характерологія [195].  

Аналіз дозволяє стверджувати, що в етнопедагогіці можна виокремити 

два основних розділи: національний зміст і етнічно зумовлені методи 

виховання і навчання дітей. До першого зараховується власне етнокультура і 

загальнолюдські знання, що розглядаються саме в її аспекті (за 

М. Стельмаховичем – це піклування про здоров’я і фізичний розвиток, трудові 

уміння і навички, знання про домашній побут, підготовка до сімейного життя, 

формування духовного світу на основі моралі трудящих); до другого ‒ методи і 

засоби навчання і виховання, які забезпечують урахування  психологічних 

особливостей  української дитини. 

Актуальними та цінними для дослідження є погляди на них С. Русової  – 

педагога-філософа, яку справедливо вважають основоположником української 

дошкільної педагогіки: «Українська дитина не дуже експансивна, вона занадто 

вразлива, часто-густо ховається од інших зі своїми переживаннями; до неї треба 

підходити з ласкою, привернути її до себе повагою до її  індивідуальності, 

треба збудити її цікавість, тоді виявиться талановита вдача дитини й озветься 

глибока чулість [170, с. 7].  

У дослідженні дотримуємося визначених М. Стельмаховичем складових 

української етнопедагогіки, на яких далі зосередимо свою увагу.  
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Перший компонент – «народне родинознавство (фамілологія)» втілює 

народні знання про створення міцної здорової сім’ї. М. Стельмахович 

наголошував, що «народна педагогіка емпіричним шляхом прийшла до цілком 

матеріалістичних висновків про функцію сім’ї в суспільстві – відтворення 

людського роду і виховання дітей, організація господарської діяльності, побуту 

і дозвілля. Це яскраво простежується на прикладі української весільної 

обрядовості, а також родинно-побутового фольклору» [190, с. 100]. Варто 

звернути увагу на те, що у цих звичаєвостях обов’язково  брали участь і діти 

дошкільного віку. Вони були учасниками родинних свят, рано залучалися до 

трудових і землеробських процесів, були учасниками релігійних обрядів тощо. 

На переконання М. Стельмаховича народна педагогіка передбачливо 

піклувалася про те, щоб українці будували дружну, здорову і міцну сім’ю, 

здатну мати дітей і правильно їх виховувати.  

Важливим для формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку 

є другий компонент етнопедагогіки – «народне дитинознавство», яке розкриває 

вікові та психологічні особливості дітей, специфіку їхнього мислення, 

своєрідність світосприймання, емоційне життя тощо. За визначенням 

М. Стельмаховича народне дитинознавство «концентрує в собі усталені 

погляди на дітей, емпіричні знання про умови й рушійні сили онтогенезу, 

закономірності перебігу фізіологічних, сенсорних процесів в дитячому віці, 

особливості формування дитини як особистості від народження до 

фізіологічного дозрівання й включення в доросле життя [190, с. 5]. 

Виховуюча сила українського народного дитинознавства акцентує на 

необхідності гуманного ставлення до дітей, повсякденній турботі дорослих про 

їхній гармонійний та психофізіологічний розвиток, усвідомлення дитини як 

найвищої цінності в житті родини і суспільства, глибокому знанні її 

індивідуальних особливостей, здібностей, анатомо-фізіологічних особливостей 

віку. Насправді народне дитинознавство є невичерпною скарбницею 

етнопедагогіки, зокрема, дошкільної. Саме тому в українському дитинознавстві 

важливе місце у вихованні належить урахуванню психологічних та 
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індивідуальних особливостей розвитку дітей дошкільного віку. За 

переконанням дослідниці української народної дошкільної етнопедагогіки 

Н. Рогальської «правильна організація виховання дітей дошкільного віку в 

значній мірі залежить від знання і активного використання засобів народного 

дитинознавства, поєднання народної дошкільної педагогіки з досягненнями 

сучасної науки забезпечить реальні можливості для перебудови родинно-

суспільного виховання» [161, с. 48].  

Третім компонентом, вартим дослідницької уваги, є «масова виховна 

практика», яка, за визначенням М. Стельмаховича, «репрезентує народну 

мудрість і засоби етнізації дитини, формування її національної самосвідомості» 

[192, с. 8]. Учений стверджував, що в дошкільному віці особистість дитини 

формується в родині, де її виховують усі члени сім’ї. Тому, як вважав учений, 

дитина є об’єктом і одночасно суб’єктом засвоєння усіх культурних традицій, 

звичаїв і обрядів української родини. Тому цей розділ складає досвід 

національного виховання дітей в сім’ї, де дитині прищеплювали національну 

самосвідомість, формували перші моральні почуття, культуру поведінки. 

Насправді кожна виховна практика базується на моральному кодексі народу. 

Проведений аналіз морального виховання української дитини показує, що діти 

в роки дошкільного дитинства оволодівають засадами народної культури, 

духовними надбаннями української нації, до якої вони належать. І це 

забезпечує природне входження дитини в традиційне життя рідного народу та 

культуру нації як складову загальнолюдської культури. Також важливого 

значення в українській родині надавалося привчанню дитини до праці. Народна 

педагогіка додержувалася принципу виховання у праці, в активній трудовій 

діяльності з малих років. Як вказує М. Стельмахович, «народна мудрість 

розглядає працю як могутній виховний засіб і мірило людської порядності» 

[190, с. 53]. При цьому виховний вплив праці на дитину дошкільного віку має 

відповідати її віку, життєвому досвіду, силам і можливостям.  

Четвертий компонент – «етнодидактика», яку М. Стельмахович трактує 

як «частину народної педагогіки, яка відображає здобутки певного народу  в 
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галузі освіти і навчання, що виражаються в поглядах на принципи, зміст, 

методи навчання та втілення в народній практиці форм і методів озброєння 

підростаючих поколінь знаннями, уміннями й навичками, розвитку їхніх 

пізнавальних сил і здібностей» [190, с. 225]. Основоположною метою народної 

дидактики вчений вважав «розумову освіту, як основний важіль піднесення 

загальної культури народу, провідний засіб формування світогляду і 

забезпечення загального розвитку молоді, її підготовки до життя і праці» [190, 

с. 226]. Важливим засобом етнодидактики щодо розумового виховання дітей 

дошкільного віку є різні види дитячих ігор, в яких діти відображають уявлення 

про довкілля, природу, наслідують взаємини людей, їхню працю, поведінку в 

різних ситуаціях, вчинки та діяльність. Як відомо, ігрова діяльність дітей є 

провідною для дошкільників; вона позитивно впливає на психічний та 

розумовий розвиток, формує сенсорну культуру, сприяє формуванню 

допитливості, спостережливості, цілеспрямованості, ввічливості, самостійності, 

уміння діяти відповідно до затверджених у суспільстві моральних норм і 

правил поведінки.  

Вважаючи знання необхідною умовою для розвитку розуму дитини, 

народ дбав про формування у дітей основ світогляду, зокрема елементарних 

знань про сфери дійсності: природу, суспільство, світ людей і речей, власного 

Я. Як влучно стверджує Н. Лисенко: «на відміну від наукової дидактики, де 

основним джерелом знань є книга, в етнодидактиці освітнє значення має усе, 

що оточує дитину. Вона забезпечує вільний творчий вибір джерел знань, які 

змінюються відповідно до навчальної ситуації. Нерідко народ віддає перевагу 

таким могутнім освітнім джерелам як навколишнє середовище, стосунки між 

людьми, спілкування з мудрими людьми тощо [107, с. 111].  

П’ятим компонентом народної етнопедагогіки є «народна деонтологія» 

(грецької мови – потрібне, необхідне), що стверджує реалізацію у вихованні 

дитини насамперед того загальнолюдського вічного ціннісного, без чого дитина 

не сформується як особистість, як спадкоємець культури, накопиченої народом. 

Це ті закони, за якими молоде покоління має будувати своє життя. Українські 
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вчені (І. Білінська [14], А. Богуш [17], Л. Калуська [83], Н. Лисенко [111], 

Т. Науменко [135], В. Ніколаєнко [138], О. Павлушкіна [143], В. Постовий 

[152], Н. Рогальська [163], Ю. Руденко [166], М. Стельмахович [191], 

В. Струманський [195], Г. Філіпчук [209],  О. Яницька [221] та ін.), вважають, 

що народна деонтологія обстоює сферу обов’язку в думках і вчинках кожної 

людини; це те обов’язкове, без чого не можливе виховання справжньої людини, 

чого «неодмінно треба дотримуватися в інтересах розвитку особистості, її 

етнізації» [107, с. 112]. Вченими відзначаються такі критерії, як любов до рідної 

мови народу, його культури, історії, повага до праці та людей праці; повага до 

батьків, родини та рідної землі; ставлення до себе; цінування таких рис і 

якостей як честь, совість, доброта, чесність, щирість, скромність, 

справедливість, милосердя,  співчуття, ввічливість тощо, а також повага до 

пам’яті померлих предків. Приєднуємося до думки Н. Лисенко про те, що «ідеї 

народної деонтології сприймаються як заповіді предків, закони життя, без яких 

воно втрачає сенс, гуманну сутність. Завдяки її принципам людина змалку 

відчуває належність до рідного народу, його мови й культури, землі, у неї 

формується почуття гордості за свою Батьківщину, вона прагне виховати своїх 

дітей свідомими українцями» [107, с. 113].  

Отже, розглянувши виховну цінність компонентів української 

етнопедагогіки доходимо висновку, що ця галузь науки сьогодні має займати 

особливе місце серед педагогічних наук, покликаних забезпечити наявність 

етнокультурної складової в усіх сторонах виховання дітей в закладах 

дошкільної освіти, що виступає серцевиною національного виховання в 

Україні. Сьогодні відбувається зміна сенсу і змісту дошкільної етнокультурної 

освітньої парадигми: вона передбачає цілеспрямовану систему розвитку, 

виховання і навчання, що розвиває потенційні можливості дошкільника, 

здійснює його «окультурення» [20].  

Акцентуємо, що одним із завдань дошкільної освіти є виховання у дітей 

любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 



 

 

42 

 

українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого 

ставлення до себе, оточення та довкілля [75]. Відтак, заклади дошкільної освіти, 

як первинна ланка освітньої системи, покликані брати активну участь в 

процесах модернізації, гуманізації, демократизації та етнізації освіти, що 

сприятиме формуванню основ етнокультури зростаючої особистості. 

Тому надалі вважаємо за необхідне розглянути особливості використання 

надбань української етнопедагогіки у фізичному, розумовому, моральному, 

трудовому, естетичному вихованні дітей старшого дошкільного віку, що має 

сьогодні важливе значення для формування у них основ етнокультури як 

стрижня духовності дитини.  

В українській етнопедагогіці вважалося, що основою формування дитини 

як особистості є своєчасний і повноцінний фізичний розвиток, спрямований 

насамперед на охорону життя і зміцнення здоров’я, формування рухових 

навичок і розвиток фізичних якостей та засвоєння культурно-гігієнічних 

навичок. Фізична культура – це сформований спосіб життя людини, що 

спрямований на зміцнення здоров’я, загартування організму, гармонійний 

розвиток, формування життєво важливих рухових вмінь і навичок. В основі 

процесу формування фізичної культури дітей повинні бути світоглядні ідеї про 

сенс людського життя, правильне ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших, турбота про нього як найвищу цінність [146]. З метою здійснення 

гармонійного фізичного розвитку дитини етнопедагогіка звертає увагу на 

необхідність дотримання режиму дня, загартування дитини, навчання плаванню 

і пірнанню, здорового харчування та міцного сну, рівномірного ритму 

чергування діяльності та відпочинку, профілактики шкідливих звичок. Як 

вказує М. Стельмахович народна педагогіка вимагала, щоб батьки, піклуючись 

про фізичний розвиток всіляко заохочували її до рухів. Для цього 

виготовлялося різноманітні пристрої, що вчили дитину різних рухів. В умовах 

сьогодення, коли діти багато часу проводять за переглядом засобів масової 

інформації, особливого значення набуває твердження вченого про те, що «чим 

більше дитина рухається, тим краще розвивається» [190, с. 214].  
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Заслуговує на увагу в практичному застосуванні різноманітність засобів, 

які народ використовував з метою загартування дітей. Так, кожну дитину 

прагнули навчити плавати і пірнати, заохочували ходити босоніж по росі, не 

переобтяжували ні одягом, ні взуттям, привчали до зимових розваг на свіжому 

повітрі, зміцнювали здоров’я переважно природними засобами: сонцем, 

повітрям і водою, травами, глиною. Передбачливо народ підходив до 

привчання дітей до культурно-гігієнічних навичок. 

Створена народом ціла система ігор-вправ для фізичного розвитку дітей 

покликана була забезпечувати фізичну силу, спритність, витривалість, які 

цінувалися на рівні з духовними якостями. Зокрема, створені народом рухливі 

ігри, різноманітні забави (імпровізовані та ігри з правилами) формують у дітей 

різні рухи, вправляють у фізичних якостях, сприяють виявленню позитивних 

емоцій, життєрадісності [221]. Окремі з них є театралізованим дійством для 

цілої групи дітей, мають поетичні тексти, пісні та містять танцювальні рухи. У 

цих іграх («Подоляночка, «Гуси-гуси», «Коза-дереза») усі діти-учасники, які 

співають, рухаються у певному темпі, імпровізують. Інші ігри («Латка-битка», 

«Довга лоза», «Дрібушечки», «Шкандибки», «Перевозити бабусю») розвивають 

рухову активність дитини, сприяють її фізичному розвитку, вчать тримати 

рівновагу, навчають різним рухам, удосконалюють їх.  

Отже, народна етнопедагогіка накопичила цінний досвід для формування 

у дітей фізичної складової основ етнокультури. Водночас наголосимо, що 

ефективність цього процесу повною мірою залежить від обізнаності 

вихователів із надбаннями української народної етнопедагогіки з фізичного 

виховання дітей та готовності їх використовувати в освітньому процесі закладів 

дошкільної освіти.  

Важливим стрижнем сформованості основ етнокультури дітей старшого 

дошкільного віку є розумове виховання, якому в українській етнопедагогіці 

приділено особливу увагу. Розумовий розвиток дітей дошкільного віку 

відображає сукупність кількісних і якісних змін в мислиннєвій діяльності, які 

обумовлені їхніми віковими особливостями у процесі виховання і навчання. З 
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позицій установлених в сучасній дошкільній педагогіці завдань розумового 

виховання дітей в надбаннях народної етнопедагогіки фактично усі з них 

знаходять свою реалізацію. Першоосновою в розумовому вихованні народна 

етнопедагогіка вважає сенсорну культуру дитини, задля чого виготовляли різні 

іграшки-саморобки для розвитку слуху, нюху, смаку, тактильних відчуттів 

«щоб на розум наводили» (М. Грушевський).  

Народ дбав про ознайомлення дітей з природою, життям громади, світом 

речей і власного Я. Основи світогляду дитини в громаді розвивали широким 

використанням традицій народного календаря, за допомогою якого дітей 

знайомили з життям, працею, святами народу, привчали до народних традицій і 

звичаїв, які відбувалися протягом року. Протягом багатьох століть народ 

накопичував досвід у встановленні зав’язків між об’єктами природи і світом 

людей. Цей досвід трансформувався ним у формах прикмет, прислів’їв, 

приказок, загадок, закличок, мирилок, лічилок, пісень, казок, легенд, що 

становлять невичерпну скарбницю фольклору, важливу для розумового 

розвитку сучасних дітей. Прислів’я і приказки – короткі влучні вислови, які в 

образній і лаконічній формі передають молодому поколінню набутий досвід 

предків як результат їхніх спостережень над природним довкіллям і суспільним 

життям [80]. Обираючи фольклорні твори вихователі мають керуватися такими 

принципами: доступність і доцільність їх змісту дітям дошкільного віку, їх 

пізнавальна і моральна значущість, можливість формування на їх основі уміння 

відчувати довкілля. Прислів’я і приказки використовують такі, щоб їх сенс 

можна було перевірити шляхом спостережень, в процесі бесіди, для проведення 

дослідів, розкриття причинно-наслідкових зв’язків у природі, а також 

формування поглядів на етику, мораль, естетичні почуття, гострий розум, 

основи етнокультури. Наприклад, діти можуть зрозуміти сенс таких виразів 

тільки в процесі спостережень: «без роси і трава не виросте», «не родить верба 

на груші», «червона ягода, а на смак – гірка», «чим темніша ніч – тим ясніші 

зорі» тощо.  

Також важливою формою фольклору є загадки – дотепне метафоричне 
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запитання, що передбачає відповідь дитини на нього, які використовуються для 

перевірки знань, спостережливості і кмітливості. Погоджуємося з думкою, 

Н. Рогальської про те, що «загадка, як правило, відображає родинну сферу, але 

як складова народної культури, завжди має і національні ознаки» [161, с. 69]. 

Дослідниця підкреслює, що особливо привабливим для дітей є загадки-жарти 

(Чого не можна наздогнати?, Що у людині найшвидше? Скільки картоплин в 

горщик влізе? тощо). Для відповіді на них дитині потрібно вміти зіставляти 

життєві явища на основі їх спорідненості чи подібності за певними ознаками, 

рисами, характеристиками. Доцільно підбирати такі загадки, які 

спрямовуватимуть дітей на усвідомлення багатогранності світу, де явища 

природи і реалії дійсності порівнюються з людьми і людськими взаєминами, в 

яких неживі предмети, сили і явища природи представлені як живі істоти, тобто 

персоніфіковані чи одухотворені. Робота із загадками обов’язково передбачає 

попередній цикл спостережень, як у природі, так і в суспільному житті. 

Розбираючи загадки необхідно звертати увагу на порівняння, образні вирази 

(«небо – килим», «ніч – чорний лебідь, день – білий лебідь» тощо), які у 

подальшому будуть слугувати для створення дітьми власних образних загадок.  

Ще однією улюбленою дітьми формою фольклору, що особливо важлива 

у роки дошкільного дитинства – є казка. В народній творчості казка є одним з 

основних жанрів, де постає як переважно прозаїчний твір чарівного, 

авантюрного чи побутового характеру усного походження з настановою на 

вигадку [115]. Казки знайомлять дитину зі світом дорослих, формують певні 

правила поводження в суспільстві, застерігають від зарозумілості, вчать 

шанувати людську гідність, розпізнавати і цінити справжню мудрість, якою 

найчастіше наділена скромна людина, виховують гідного громадянина нашої 

держави, тобто закладають основи етнокультури. Особливу роль казки 

підкреслював В. Сухомлинський, який з цього приводу зазначав: «Казка 

невіддільна від краси, сприяє розвиткові естетичних почуттів, без яких 

неможливе благородство душі, щира чуйність до людського нещастя, горя, 

страждань. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. І не 
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тільки пізнає, а й відгукується на події і явища навколишнього світу, виявляє 

своє ставлення до добра і зла. З казки бере дитина перші уявлення про 

справедливість і несправедливість» [198, с. 177]. У контексті сказаного 

підкреслимо, що казка, як вироблена народом форма фольклору, містить чітку 

систему цілеспрямованого впливу дорослих на розвиток усіх психічних 

процесів та активної розумової діяльності дітей, їхнє ознайомлення з 

довколишнім, формування основ етнокультури. Використовуючи потенціал 

народних казок вихователі отримують можливість наочно і доступно 

ознайомити своїх вихованців з однією із провідних ознак у вивченні народу – 

рідною мовою, показати розмаїття етнокультури народу, ознайомити з його 

традиціями і звичаями, презентувати важливі морально-етичні норми поведінки 

героїв, що має становить засади формування основ етнокультури дітей 

старшого дошкільного віку. 

Дбаючи про розумовий розвиток дітей, народ використовував 

різноманітні народні ігри («У вишневому садочку», «Ой, у полі – жито», 

«Вітряк», «Мак», «Квочка», «Ходить гарбуз по городу», «Подоляночка» тощо), 

що спрямовані на практичне пізнання предметного довкілля і суспільних явищ 

шляхом наслідування дій та стилю взаємин дорослих. Сюжети народних ігор 

необмежено різноманітні, вони обумовлені життям, працею і поведінкою 

дорослих членів сільської громади. Як стверджує Н. Лисенко, народна 

педагогіка виділяє дві основні групи ігор: ігри першої групи виникають 

самотужки, у них діти наслідують функції дорослих, те, що у майбутньому 

стане для них серйозним обов’язком – трудовим, сімейним, громадським. Друга 

група – ігри, спеціально вигадані дорослими для розваг дітей [107, с. 554]. Усі 

ці ігри закономірно ведуть до позитивних зрушень у розвитку усіх психічних 

процесі – сприймання, пам’яті, уяви, мислення, які поступово набувають 

довільного характер, збагачуються за своїм змістом та вдосконалюються за 

своїми регулятивними функціями.  

Отже, народна педагогіка, дбаючи про розумовий розвиток дітей, 

створила засоби, використовуючи які вихователі стимулюють у дітей цікавість, 
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допитливість розуму, формують пізнавальні інтереси, усіляко заохочують їх до 

самостійної розумової діяльності. 

Наступним важливим стрижнем сформованості основ етнокультури дітей 

старшого дошкільного віку є моральне виховання, яке в українській 

етнопедагогіці посідало одне із найважливіших місць. Важливо зазначити, що в 

моральній та духовній сферах особистості саме етнокультурний компонент є 

істинним незмірним джерелом закріплення національної самосвідомості та 

самоцінності українського народу [27]. Посилення ролі культури в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема в освіті, вимагає пізнання та збереження 

особистістю своєї національної культури. Сучасний дослідник Н. Рогальська, 

здійснюючи ретроспективний аналіз надбань української етнопедагогіки в 

галузі морального виховання дітей, визначила його наступні складові частини: 

побутове виховання малої дитини засобами відповідної організації її побуту; 

звичаєве виховання дітей, яке прилучало їх до звичаїв, обрядів і традицій як 

вияв у високої духовної культури українського народу; формування 

громадянськості, лицарської честі, шляхетних якостей молоді [163, с. 175]. 

Науковець наголошує на надзвичайній актуальності відродження властивих 

українському народові уявлень про свій рід, родовід, народ і Батьківщину і 

стверджує, що «сільська громада, зберігаючи рідну мову, традиції, свої 

повчання, формувала своєрідний світогляд народу як систему поглядів на 

релігійні, морально-етичні і звичаєві норми поведінки і домагалася їх 

дотримання підростаючим поколінням» [161, с. 75]. Проаналізувавши надбання 

народної етнопедагогіки, що стосуються морального виховання, дослідниця 

дійшла висновку, що «в них надається належна увага реалізації трьох головних 

напрямів: виховання моральних почуттів, формування моральних уявлень і 

моральних звичок поведінки та формування моральної свідомості дітей [161, 

с. 75]. У змісті морального виховання дітей в українській етнопедагогіці можна 

виокремити такі складові:  

‒ Побутове виховання дитини засобами відповідної організації її побуту. 

За традицією народної педагогіки дітям в сім’ї прищеплювали розуміння 
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необхідності поваги до старших, до батьків, неможливість обману, глузування 

зі старості, каліцтва, лицемірства, байдужості до чужого горя.  

‒ Звичаєве виховання, яке прилучало дитину до звичаїв, обрядів і 

традицій українського народу, що є виявом високої духовної культури 

української культури. Зміст його полягав у збагаченні індивідуального 

морального досвіду дитини засвоєння звичаїв, обрядів і традицій рідного 

народу. За Г. Ващенко, особливе значення мали святочні традиції, колядки, 

щедрівки, великодні звичаї, які формували моральну свідомість, благородство, 

віру в честь роду, вірність традиціям предків, доброта та милосердя [31]. 

‒ Лицарське виховання, яке формувало майбутніх громадян, патріотів 

рідної Батьківщини. Ефективними засобами формування лицарських почуттів є 

українські народні думи, легенди, пісні на патріотичну тематику, де славляться 

Запорізькі козаки, мужність і відвага тих, хто відстоює честь і незалежність 

Батьківщини, їхня шляхетність і мудрість, милосердя і ніжність у ставленні до 

добрих людей, дітей, жінок і старших людей. 

Отже, головними чинниками, завдяки яким родина реалізовувала усі 

напрями морального виховання дітей виступала відповідна організація побуту 

сім’ї, дотримання традицій, звичаїв, обрядів українського народу відповідно 

річного сільськогосподарського календаря, а моральна поведінка регулювалася 

внутрішніми моральними почуттями і переконаннями, задля чого апелювали до 

совісті і сорому («Де совість, там і любов», «Совість гризе без зубів», 

«Догоджай не людям, а совісті своїй»). М. Стельмахович стверджував, що 

«засвоєння моральної істини повинно проходити через почуття, переживання та 

розум людини, і втілювати у її благородних вчинках. З цією метою 

педагогічний геній народу створив багатющу фольклорну скарбницю, насичену 

змістовним, зворушливим емоційним матеріалом, який став мудрим 

помічником батьків у моральному вихованні дітей. Образи народної поезії є 

зразками для поведінки людини в житті» [190, с. 171].  

В аспекті означеного важливе значення має дисертаційне дослідження 

І. Бабій, присвячене моральному вихованню дошкільників засобами народної 
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педагогіки. Науковець визначила, теоретично обґрунтувала та 

експериментально перевірила такі педагогічні умови морального виховання 

старших дошкільників засобами народної педагогіки: удосконалення 

теоретико-методичної підготовки вихователів дошкільних закладів до 

використання комплексу засобів народної педагогіки у моральному вихованні 

старших дошкільників; наукове обґрунтування та впровадження технології 

морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки; 

супровід виховного процесу систематичною діагностикою рівнів прояву 

моральної вихованості старших дошкільників.  

Водночас, важливо зважати на те, що процес морального виховання 

здійснюється у взаємозв’язку з розумовим розвитком особистості дитини та 

формуванням її соціально-вольових якостей, які у комплексі становлять 

фундамент формування основ етнокультури дітей старшого дошкільного віку. 

Трудові традиції української народної етнопедагогіки є головним засобом 

створення матеріальної  і духовної культури народу («Без труда нема добра», 

«Та дитина ледача, якої батько не вчив», «Коли батько каже «так»,  а мати – 

«сяк», росте дитина як будяк», «Роботящі руки гори вернуть» тощо). Чітко 

усвідомлюючи психологічні і фізичні можливості дітей молодшого, середнього  

і старшого дошкільного віку, народна педагогіка умовно поділяє трудове 

виховання і навчання на три етапи: вступний (до 3 років), ігровий (до 5 років), 

допоміжний (до 7 років), кожен з яких вимагав використання різних  методів 

трудового виховання і навчання праці. Як відмічає М. Стельмахович, «народні 

традиції родинного виховання відображають жагуче прагнення батьків до того, 

щоб забезпечити якомога вищий рівень трудової підготовки дітей, будити в 

молоді як психологічно, так і морально постійний потяг до праці, при чому 

такий сильний, щоб вихованець соромився власного байдикування, обурливо 

ставився до ледарів і нероб, в умовах бездіяльності почував себе ненормально, 

та й навіть в уяві не припускав собі такого, що можна жити, не працюючи» 

[190, с. 175]. Дітей з наймолодшого віку залучали до праці, уже з дошкільного 

віку вони ставали помічниками батьків і набували певної професійної 
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підготовки відповідно до ремесла, яким володіли батьки. Дівчатка пряли, 

вишивали, допомагали по господарству; хлопчики освоювали гончарну справу, 

плетіння лози, щепи, вичинку шкіри або інші ремесла та прилучалися до праці 

землероба. Але найголовніше в трудовому вихованні дітей була підготовка 

дітей до господарської діяльності, оскільки дбайливий господар завжди 

користувався повагою та шаною в культурі українського народу («господар» є 

синонімом найкращих чеснот людини, а його якості – працьовитість, 

ощадливість, бережливе ставлення до землі, води, довкілля найбільш шановані 

у сільській громаді) [21]. Тому дітям прагнули прищепити господарський хист 

змалечку, що демонструють цілий пласт примовок, приказок, прислів’їв («Щоб 

людиною стати, треба працювати», «Хто рано встає, тому Бог дає» тощо). У 

роботі з дітьми й сьогодні можна використовувати набір засобів, які народ 

застосовував для ознайомлення із працею дорослих: гра-імітація, показ, 

спостереження, вправляння, навчання способу дій з елементарними 

предметами-знаряддями, фольклор педагогічного змісту й спрямованості, який 

оспівує велич й красу рідної землі, приклад дорослих, хліборобські професії, 

залучення дітей до сільськогосподарської праці.  

Основним кредо народної етнопедагогіки в галузі естетичного виховання, 

на переконання М. Стельмаховича, стало – «навчити дітей жити за законами 

краси і благородства», а також забезпечити єдність між естетичним розвитком 

дитини, її  моральним, фізичним вихованням, трудовою підготовкою, збудити 

потяг до художньої творчості, бажання вносити красу в довкілля, побут, працю, 

поведінку, непримиренність до потворного. Аналіз підтверджує, що в народній 

етнопедагогіці фактично вирішуються три завдання естетичного виховання: 

формування уявлення про прекрасне в навколишньому житті і в мистецтві, 

виховання естетичного смаку, розвиток індивідуальних творчих здібностей, 

формування навичок і вмінь у різноманітній художній діяльності [216].  

У змісті прилучення дітей до прекрасного важливе місце посідали такі 

складові:  

‒ опанування пісенними скарбами народу, привчання до музики, співу, 
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навчання танцювальній творчості, грі на музичних інструментах, спів колядок, 

щедрівок, русальних пісень, слухання кобзарських і лірницьких пісень [62]; 

‒ заняття художньою працею (витинанки, розпис печі, сволків, вишивка, 

прядіння, ткацтво, килимарство, різьбярство, виготовлення іграшок тощо); 

‒ погостіння, завдяки якому у дітей формували правила етичного і 

естетичного співжиття, колективного дозвілля і спілкування; 

‒ мовленнєвий етикет, який розглядали як ознаку людської краси, тому 

народна педагогіка чітко визначає правила хто із ким, коли і як повинен 

першим вітатися; гарною традицією є вітатися з усіма – односельцями і навіть 

незнайомими. Основна вимога мовленнєвого етикету – ввічливість, статечність, 

пристойність, уважність, чемність співрозмовників, натомість лайливі слова не 

допускалися, а батьки, які лаються в присутності дітей – засуджувалися; 

‒ участь дітей в огородництві, у вирощуванні квітів, садівництві, 

бджільництві, що має важливе педагогічне значення, оскільки викликає 

різноманітні емоційні переживання й сприяє їхньому естетичному вихованню.   

Актуальними для естетичного виховання сучасних дітей, на нашу думку, 

залишаються різноманітні засоби з народної скарбниці етнопедагогіки, як-от: 

різні види усної народної творчості, естетика побуту, національні традиції, 

звичаї, символи і обереги, історія рідного краю, народне мистецтво і культура, 

ремесла і промисли, дитячі ігри і іграшки, мудрі заповіді народної моралі, 

народні правила взірцевої поведінки, етика спілкування між людьми.  

Отже, проведений аналіз досліджень вчених з проблеми формування 

основ етнокультури у старших дошкільників засвідчує про необхідність 

орієнтації на формування особистості на засадах народної педагогіки та 

національні культури. Зазначимо що в Україні приділяється значна увага 

розв’язанню цієї проблеми, зокрема оволодінню педагогами і впровадженню в 

практику надбань етнокультури. Водночас, на нашу думку, накопичений 

етнографами та педагогами матеріал батьківської народної виховної практики в 

сучасних умовах потребує педагогічного осмислення. Насамперед, це 

пояснюється тим що сучасні діти набувають нових якостей і особливостей: 
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вони успішні в оволодінні новими інформаційними технологіями, виявляють 

сформовані компетенції щодо довкілля, людей, техніки тощо, але натомість 

збільшується кількість гіперактивних дітей, тих, які народжуються з 

недозрілою нервовою системою. Сучасні діти мало бувають на свіжому повітрі,  

зате рано починають користуватись Інтернетом. Відтак, сучасна практика 

дошкільної освіти потребує наукового обґрунтування  цих особливостей та їх 

врахування при доборі й запровадженні засобів етнокультри у педагогічний 

процес закладів дошкільної освіти. Доходимо висновку, що українська 

етнопедагогіка фактично презентує накопичений народом виховний  досвід 

стосовно мети, завдань, засобів реалізації різнобічного виховання дитини в 

українській родині. Висока результативність їхнього використання у вихованні 

дітей дошкільного віку  доведена багатьма вченими  (А. Богуш [17], І. Бех [13], 

Н. Лисенко [17], Н. Рогальська [161], М. Стельмахович [192] та ін.). Учені 

стверджують, що формування особистості дитини є більш ефективним і 

успішним, якщо вона зростає на засадах усвідомлення належності до свого 

народу, рідної Батьківщини, прилучення до національної культури, традицій, 

звичаїв, обрядів. Також сучасні вчені В. Лаппо [103], Н. Рогальська [162], 

С. Стефанюк [194] підкреслюють необхідність урахування педагогами 

використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування, адже наша 

Україна така велика, що різні її регіони мають виразні особливості в 

традиційному одязі, побуті, вжиткових речах, народних ремеслах, звичаях і 

обрядах, кухні тощо. Водночас, усі ці відмінності разом утворюють самобутню 

неповторну українську культуру, до здобутків якої важливо прилучити дітей 

саме у дошкільному віці. На переконання Н. Лисенко, «засади народної 

педагогіки, у т. ч. етнопедагогіки з викристалізуваними традиціями створюють 

своєрідну модель інформаційного середовища, у якому враховано здобутки й 

сучасної української та зарубіжної педагогічної науки, передовий досвід 

дошкільної освіти на засадах самобутності вітчизняної педагогічної культури й 

національної вдачі української дитини, а також досягнень сучасного наукового 

прогресу загалом» [108, с. 50]. 
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Підкреслимо важливість готовності педагогів до усвідомлення 

регіонального аспекту надбань національної культури та здатності донести до 

дітей ті елементи культури, які вони зможуть зрозуміти, а згодом відобразити у 

практичній та творчій діяльності. Однак, у педагогічній науці залишаються 

недостатньо розробленими теоретичні та прикладні аспекти забезпечення 

готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування 

основ етнокультури у дітей дошкільного віку, а етнопедагогічний матеріал, 

регіональні культурні традиції, звичаї і обряди недостатньо опрацьовані саме 

вченими-педагогами, не адаптовані для сприймання дітьми – дошкільниками  і 

не отримали належного місця у змісті дошкільної  освіти. Зокрема, як вказує у 

своєму дослідженні Н. Рогальська, «в надбаннях народної етнопедагогіки є такі 

чинники впливу на дитину, які з позицій наукової дошкільної педагогіки мають 

лише пізнавальне значення або зовсім архаїчні консервативні, марновірні, 

навіть жорсткі, і не можуть бути використані у сучасних умовах» [161, с.  8]. 

Вищеозначене має спонукати фахівців професійної освіти формувати світогляд 

майбутніх вихователів на засадах національної культури, виробляти у них 

готовність до реалізації національного виховання дітей дошкільного віку, 

уміння і навички методично правильно добирати вивірені часом надбання 

етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів 

дошкільної освіти із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

сучасних дітей. Практика педагогічної роботи у таких закладах, власний досвід 

професійної діяльності у педагогічному коледжі, засвідчує, що етнопедагогічна 

складова в системі фахової підготовки майбутніх вихователів недостатньо 

розроблена як у теорії, так і в практиці. Зокрема, створюючи національно-

культурне середовище в групі, вихователі конструюють макет української хати, 

який займає велику частину групової кімнати, збирає пил і не несе ніякого 

педагогічного сенсу. Дітям до цього макету підходити не дозволяють, бо ніби-

то вони його потрощать. Доводилось спостерігати українські символи, герб, 

гімн і прапор, розміщені в групі дітей 3-го року  життя. Часто, пояснюючи 

дітям дошкільного віку національний зміст українських символів, педагоги не 
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адаптують його до свідомості дітей цього віку, не враховують емоційності й 

вразливості, ранимості психіки дітей дошкільного віку. Розповідаючи, з якими 

народними звичаями і традиціями ознайомлюють дітей, декілька з вихователів 

назвали похорони, мотивуючи це тим, що діти люблять гратись в таку гру.  

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з означеної 

проблеми доходимо висновку, що упровадження етнопедагогіки в освітній 

процес сучасного закладу дошкільної освіти відкриває широкі можливості для 

формування у дітей основ етнокультури, проте вимагає врахування певних 

особливостей, серед яких ми виділяємо: зважати на контингент сімей та їх 

погляди на виховання дітей на народних традиціях і звичаях та брати до уваги 

родинні виховні традиції й сімейний побут; необхідність узгодження 

етнопедагогічного змісту і напрямків взаємодії педагогів та батьків у 

формуванні особистості дитини; важливість удосконалення змісту та форм 

взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї на традиціях українського народу; 

систематичне впровадження етнопедагогіки в освітній процес закладу 

дошкільної освіти; широке використання усіх доцільних етнопедагогічних 

засобів як на заняттях, так і в повсякденному житті.  

Важливими для дослідження вважаємо визначені Н. Лисенко психолого-

педагогічні умови виховання дітей дошкільного віку на засадах української 

етнопедагогіки, а саме: 

‒ постійна готовність педагогів і батьків до діяльності в інноваційному 

ритмі при постійно змінних умовах освітнього процесу; 

‒ співтворчість педагога і дітей щодо оволодіння вміннями і навичками 

успішного вирішення завдань етнічного виховання; 

‒ надання широких можливостей для використання різних засобів 

етнопедагогіки у вихованні та навчанні дошкільнят; 

‒ всебічне забезпечення правових, матеріально-технічних, санітарно-

гігієнічних, естетичних умов етнопедагогічного простору, які впливають на 

дітей, батьків, педагогів, сферу соціальних зв’язків [107, с. 227]. 

Отже, сучасна українська професійна освіта потребує гармонійно 
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розвиненої особистості вихователя із національним світоглядом, 

підготовленого до актуалізації набутого культурно-історичного досвіду, 

здатного креативно підходити до його реалізації в роботі з дітьми дошкільного 

віку. Проблемам підготовки майбутніх вихователів у наукових дослідженнях 

буде присвячено наступний підрозділ дисертації.  

 

1.2. Проблема етопедагогічної складової підготовки майбутніх 

вихователів у наукових дослідженнях 

 

Сучасна соціокультурна ситуація в Україні характеризується інтенсивним 

процесом оновлення системи освіти та потребує визначення стратегічних 

напрямків і шляхів досягнення нової якості освіти, створення перспективних 

підходів та концепцій. Удосконалення національної системи вищої освіти, її 

інтеграція у світовий освітній простір передбачає побудову ефективної моделі 

державної освітньої політики, здатної забезпечити підвищення якості 

професійної освіти.  

У законодавчих та нормативно-правових документах, що прийняті в 

останні роки урядом України (Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про дошкільну освіту», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року), підкреслюється, що метою освіти в Україні є всебічний 

розвиток людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у 

житті суспільства, її розумових і фізичних здібностей, забезпечення на цій 

основі сталого розвитку суспільства і держави, а також потреб у кваліфікованих 

фахівцях [76]. 

У сфері освіти одним із пріоритетних напрямів державної політики є 

необхідність національного спрямування, продовження та збереження 

українських історико-культурних традицій, використання ідей української 

етнопедагогіки в освітніх закладах, що підтверджується Державною 

національною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття)» [57], Національною 

доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті [136], Законом України 
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«Про дошкільну освіту» [75], «Довгостроковою стратегією розвитку 

української культури – стратегією реформ» [61].   

Аналіз різних історико-педагогічних джерел дозволив помітити зростання 

інтересу вчених до окресленої проблеми. За останні роки, етнопедагогіка стала 

сферою наукових інтересів багатьох науковців: О. Березюк [11], В. Борисенко 

[22], О. Будник [25], Г. Васянович [27], О. Вашак [29], О. Вишневський [36], 

Н. Голубицька [47], Н. Денисенко [58], В. Євтух [69], В. Кононенко [206], 

Н. Лисенко [108], Л. Маєвська [123], В. Мосіяшенко [134], Т. Мацейків [128], 

Л. Супрунова [197], М. Харитонов [212], Т. Чикалова  [217], К. Юр’єва [220], 

Н. Шаравара [218] та ін. На сучасному етапі модернізації національної освіти 

виникла необхідність розробки такої теоретико-методологічної концепції, 

основні орієнтири якої сприяли б вирішенню питання підвищення ефективності 

національного виховання дітей у закладах дошкільної освіти. Погоджуємося із 

думкою А. Чаговець про те, що наразі «потрібні фахівці дошкільного профілю 

нової формації з конкурентно придатним європейським чи світовим рівнем 

кваліфікації для досягнення єдиної мети – формування гармонійно розвиненої 

особистості» [215, с. 99]. Тож для прогресивного розвитку українського 

суспільства питання професійної підготовки майбутніх вихователів, їхньої 

готовності до формування у дітей дошкільного віку основ етнокультури стають 

першочерговими.  

Теоретичні засади підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти на 

етнопедагогічній основі закладено в працях видатних педагогів-просвітителів: 

Ю. Дзеровича [59], А. Животка [72], С. Русової [172], які зробили значний 

внесок у становлення українського національного дошкілля.  

Дослідниця педагогічних поглядів Юліяна Дзеровича Н. Пастушенко 

стверджує, що «вчений, розмежовуючи поняття «учитель» і «вихователь», 

пред’являє останньому досить високі вимоги, оскільки моральна атмосфера 

школи, те, що К. Ушинський у свій час називав «духом школи», залежить 

насамперед від моралі педагогів [147]. Ідеального вихователя, на думку 

Ю. Дзеровича, характеризують три важливі ознаки: педагогічний хист, 
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педагогічні знання, педагогічна практика, тобто достатній життєвий досвід» 

[147, с. 14]. У дисертаційному дослідженні Н. Пастушенко наголошує, що 

Ю. Дзерович відзначався «великим педагогічним тактом, характерними його 

рисами були гуманність і гармонія у всьому: слові і ділі, в приватному і 

громадському житті. Він був улюбленим вихователем своїх учнів, його 

називали «громадським батьком»» [147, с. 14].  

Громадсько-політичний діяч та педагог А. Животко обґрунтовував ідею 

створення дитячих садків задля інтересів розбудови національної освіти та 

потреб народу. На переконання Ю. Калічака «у численник працях А. Животко 

неодноразово наголошував, що навіть за умов відсутності власної держави, 

рідної школи українцям необхідно шукати шляхів національного виховання 

молоді, сприяти формуванню міцної духом і тілом людини-громадянина. 

Запропонована ним концепція дошкільного виховання була лише першим 

етапом у розв’язанні цього завдання. Спираючись на ідеї сучасної йому 

педології, результати наукових досліджень у галузі дитячої психології, 

європейський та американський педагогічний досвід, учений вважав за 

необхідне створення на українських землях різних закладів дошкільного 

виховання дітей як важливої ланки освітньої системи [82, с. 87].  

Для дослідження особливо значущим є дані, наведені Ю. Калічаком про 

те, що «у квітні 1920 р. А. Животко від імені товариства письмово звернувся до 

ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету 

професора І. Огієнка з пропозицією заснувати кафедру дошкільного виховання. 

У разі відсутності такої можливості педагог просив дозволити викладання 

окремого предмету на філологічному факультеті. У відповіді на цей лист 

зазначалося, що незабаром в університеті планується відкриття кафедри 

педагогіки, що уможливить викладання дошкільного виховання як окремої 

дисципліни» [82, с. 90]. Викладаючи «педагогіку» та «дошкільне виховання» в 

Українському високому педагогічному інституті ім. Драгоманова у Празі він 

аналізував праці відомих педагогів (Ф. Фребеля та ін.), друкував статті з 

проблем дошкільного виховання. Був переконаним, що: «систематичне віками 
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знищення рідної культури, чуття державності свого народу, недбалості до своєї 

мови і звикле рабство під чужою культурою, а також ті нездорові умови 

родинного життя... ‒ все це викликає необхідність для воскреслої держави 

виховання нових, вільних громадян, сильних почуттям і міццю духу» [73]. 

Важливими для дослідження є визначені А. Животко головні фактори 

дошкільного виховання дітей: «економічний, психологічно-громадянський та 

психологічно-патологічний». У статті А. Животка «Фактори дошкільного 

виховання» головним визначено психологічно-громадянський фактор, адже 

«…умовою для цього є відродження народу. Систематичне віками знищення 

рідної культури, чуття державності свого народу, недбалості своєї мови, і 

звикле рабство під чужою культурою, а також ті нездорові умови родинного 

життя, які породжують ухилення від нормального напрямку психологічного 

життя дитини в бік психо-патологічний, викликають необхідність для 

воскреслої держави виховати нових, вільних громадян, сильних почуттям і 

міццю духа» [73, с. 13].  

У концепції підготовки кадрів для національних закладів дошкільної 

освіти С. Русова висловлює думку, що «дитячі садки є занадто поважними 

установами, щоб їх можна було довірити кому-небудь». Обґрунтовуючи 

фундаментальні положення національної системи виховання вчена звертає 

увагу на підготовку педагогів – «садівниць», яким радить «…добре вияснити 

собі викоханий на протязі віків ідеал народу, нації і вести до його здійснення», 

«…з малих літ викликати в дітях палку любов до рідного краю, ця любов завше 

жевриться в душі дитини…»  [268, c. 159]. Педагог також визначає наступні 

кваліфікаційні характеристики для спеціаліста національного дитячого садка: 

якнайширша професійна і загальна освіта, матеріальна незалежність, повні 

політичні права, пошана в громадянстві [171, с. 58].  

На наш погляд, історична цінність педагогічних ідей та діяльності 

Ю. Дзеровича, А. Животка, С. Русової та інших представників української 

інтелігенції кінця ХIX – поч. XX ст. полягає в тому, що вони розглядали 

український національний заклад дошкільної освіти як первинний осередок 
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національного виховання. Їхня спадщина стала основою національної концепції 

дошкільної освіти в Україні.  

Як засвідчує аналіз сучасних наукових джерел, окремим аспектами 

фахового становлення майбутнього вихователя присвячено роботи 

Л. Артемової [3], Г. Бєлєнької [8], О. Богініч [15], А. Богуш [16], Н. Гавриш 

[41], Н. Грами [42] С. Довбня [60], Т. Жаровцевої [71], Л. Зданевич [77], 

Л. Іщенко [79], І. Казанжи [81], Н. Кічук [85], І. Княжевої [86], Т. Лесіної [105], 

І. Луценко [120], В. Ляпунова [121], Н. Мельник [130], О. Монке [133],  

В. Нестеренко [136], Т. Танько [202], Г. Цвєткова [214] та ін. Важливим для 

дослідження є роботи науковців, присвячені проблемам етнопедагогічної 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти (О. Давидова) [56] та 

професійної підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти до 

роботи з дітьми дошкільної віку за етнопедагогічним напрямом, зокрема: до 

екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки (О. Вашак) 

[30], до етнопедагогізації процесу виховання дітей  (М. Кожанова) [91], до 

здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій  

(Н. Левінець) [104], до екологічного виховання дітей старшого дошкільного 

віку засобами авторської казки (Т. Науменко) [135], до народознавчої роботи в 

дошкільному закладі (на матеріалі народної математики) (Л. Плетеницька) 

[151], до збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною 

лексикою засобами української народної казки (Ю. Руденко) [167], до 

виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами 

народної педагогіки Слобожанщини (С. Світлична) [177]; а також дисертація 

Л. Кобзаренко, присвячена вихованню морально-ціннісних орієнтацій студентів 

педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки [87]. 

Наразі, як стверджує А. Богуш, держава підготувала необхідну 

теоретичну платформу для завершення реформування національної освіти в 

Україні, насамперед шляхом прийняття законів «Про дошкільну освіту», 

«Вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті. 

Водночас, учена вважає, щоб «теоретична платформа стартувала, потрібно 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B$
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розв’язати ще низку вельми актуальних нагальних проблем. З-поміж них: по-

перше реалізувати принципи наступності, спадкоємності і перспективності, які 

б забезпечили на практиці, а не на папері неперервність освіти. По-друге, і це 

головне, підготувати нову генерацію педагогічних кадрів для кожної ланки 

освіти до роботи в нових умовах» [16, с. 3]. 

Вивчаючи проблему підготовки майбутнього вихователя в системі вищої 

освіти України, варто зауважити, що дефініція «підготовка» у довідкових 

джерелах визначена як «формування та збагачення установок, знань і вмінь, 

необхідних індивідові для адекватного виконання специфічних завдань. Також 

під підготовкою розуміють запас знань, досвід, здобутий у процесі навчання, 

практичної діяльності» [33, с. 767].  

Важливим для дослідження є також розкриття сутності поняття 

«професійна підготовка», який у словнику-довіднику з професійної орієнтації  

тлумачиться як «система організаційних і педагогічних заходів, які 

забезпечують формування в особистості професійної спрямованості, 

професійних знань, вмінь і навичок та професійної готовності до певної 

професії чи спеціальності» [223, с. 108].  

Погоджуємося із В. Нестеренко, яка вважає, що «професійна підготовка 

конкретизує поняття «підготовка», адже термін «професійна» звужує все 

багатоманіття способів існування підготовки до певної сфери застосування 

людиною набутих знань, умінь і навичок – професії» [136, с. 19].  

На думку І. Княжевої, «професійна підготовка фахівців» – це складна 

психолого-педагогічна система із специфічним змістом, наявністю структурних 

елементів, формами відношень, особливостями навчального процесу, 

специфічного для даного фаху знаннями, вміннями та навичками» [86].  

Окремого розуміння вимагає поняття «професійна підготовка 

майбутнього вихователя», яке, як стверджує Л. Зданевич є «спеціально 

організованим освітнім процесом, спрямованим на формування у майбутніх 

фахівців високого рівня готовності до ефективного здійснення професійної 

діяльності в галузі дошкільної освіти. [77, с. 13].  
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У докторській дисертації Л. Іщенко поняття «підготовка майбутнього 

вихователя до формування творчої особистості індивідуальності старших 

дошкільників» визначено як «цілісний методологічно обґрунтований, 

цілеспрямований процес, що відбувається в межах загальної професійно-

педагогічної підготовки за напрямом «Дошкільна освіта»; охоплює сформовані 

особистісні якості, професійну спрямованість, теоретичні й методичні знання, 

навички та вміння для виконання майбутньої професійної діяльності; 

вирізняється сукупністю взаємопов’язаних компонентів – мотиваційного, 

когнітивного, практично-діяльнісного, рефлексивного» [79, с. 13].  

На переконання О. Монке, «професійна підготовка майбутніх вихователів 

покликана не тільки забезпечити їм основи знань про духовні, моральні й 

культурні традиції, а й сприяти вихованню духовної і педагогічної культури як 

апріорних у готовності до моральної дії» [132, с. 292]. Окрім цього, науковець 

уважає, що «необхідною умовою професійної підготовки майбутніх 

вихователів є духовно-творчий розвиток, розвиток їх індивідуальних 

здібностей, створення передумов для їх реалізації на основі творчо-діяльнісного 

підходу, який втілюється через забезпечення позитивно-емоційного фону 

сприйняття інформації у процесі навчання, позитивної взаємодії суб’єктів 

навчального процесу, і спрямований на досягнення поставленої мети, з огляду 

на максимальні можливості розвитку інтелектуального потенціалу студентів та 

їх творчих здібностей» [132, с. 292].  

Аналізуючи напрями розробки проблем підготовки майбутніх 

вихователів до професійної діяльності, брали до уваги розуміння того, що цей 

процес має на меті цілеспрямоване ознайомлення студентів із 

систематизованим педагогічним досвідом навчання і виховання дітей 

дошкільного віку, який роками накопичувався фахівцями і відобразився у теорії 

і практиці дошкільної освіти. Аналіз педагогічних досліджень у такому аспекті 

дає підстави стверджувати, що професійна підготовка майбутніх вихователів 

вивчається науковцями через уточнення змісту і методик навчання окремим 

складникам професійної діяльності задля досягнення у розвитку, навчанні і 
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вихованні дітей дошкільного віку необхідних характеристик особистості 

дитини, її спілкування, поведінки, діяльності тощо. Як влучно зазначає 

Є. Сявавко, «ознайомлення студентів з українською етнопедагогікою переконає 

їх у тому, що дитина завжди була в центрі уваги наших пращурів ще в 

найвіддаленіші історичні епохи, що способи і засоби для її доброго 

самопочуття і гармонійного розвитку формувалися у процесі уважного 

вивчення психології й потреб дитини від перших хвилин її життя і до 

повноліття, тобто наші пращури ставилися до дитини як до великої цінності, до 

дару, посланого їм вищими духовними силами. Про це свідчить велика 

кількість звичаїв, пов’язаних з народженням, переходом дитини в іншу вікову 

категорію (посвяти, ритуали), розмаїття колискових пісень, забавок, дитячий 

словесний і музичний фольклор та ін.» [200, с. 58]. 

Сучасний період розвитку системи вищої освіти України 

супроводжується створенням нової парадигми освіти, спрямованої на 

формування освіченої, креативної особистості, яка має чіткі національні 

переконання, що актуалізує проблему необхідності етнокультурної підготовки 

педагогів. Адже призначення педагога, як зазначає В. Сластенін, бути носієм 

накопичених культурою загальнолюдських цінностей, всебічно знати 

національні, культурні, історичні традиції, фольклор і мову народу регіону, в 

якому він працює [180]. Педагог є посередником, який «зв’язує часи», тому 

його головне завдання – пізнання майбутнього світу і творення справжнього 

(Б. Вульфов) [40]. У такому розумінні посередництво стає найважливішим 

компонентом професійної діяльності педагога, де максимально проявляється 

його культуротворча функція. Розуміння способу бачення світу іншою 

людиною, передача позиції, тобто власного способу бачення, ініціація пошуку 

іншого способу бачення ‒ складні культурні дії педагога, які повинні бути 

освоєні ним в процесі професійної підготовки. 

Важливе значення для нашого дослідження має дисертація Т. Чикалової, 

присвячена вирішенню проблеми етнопедагогічного компоненту підготовки 

майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. Узагальнивши різноманітні 
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підходи до розуміння сутності досліджуваного явища, авторка вважає 

етнопедагогічну підготовку синонімічним поняттям до етнопедагогічної 

складової та визначає її «невід’ємною частиною професійної підготовки 

майбутніх учителів-гуманітаріїв, метою якої є формування за допомогою 

усього спектру організаційно-дидактичних форм, методів і засобів готовності 

до застосування та популяризації здобутків традиційної народнопедагоігчної 

культури в професійній діяльності» [217, с. 6]. Як зазначає Т. Чикалова, 

«етнопедагогічна складова є важливою частиною професійної підготовки 

педагога, яку неможливо компенсувати найсучаснішими технократичними 

підходами до підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія» [216, c. 168]. На 

думку науковця, «етнопедагогічна складова відіграє важливу роль у процесі 

формування цілісного ставлення до історичної національно-культурної та 

педагогічної спадщини народу, що набуває особливої актуальності, враховуючи 

сучасні процеси глобалізації, які призводять до акультурації та знівелювання 

здобутків етнокультури» [216, с. 169]. 

Ключовим завданням у розв’язанні багатьох проблем сучасної освіти 

авторка вважає здійснення наскрізної етнопедагогічної підготовки майбутніх 

учителів, важливою основою їхнього духовного становлення та національної 

самоідентифікації. Аналіз та урахування різних наукових позицій дозволив 

Т. Чикаловій сформулювати власну дефініцію «етнопедагогічна готовність» як 

«інтегративна якість особистості, яка володіє етнопедагогічними знаннями та 

вміннями, етнопедагогічною компетентністю, має розвинене етнопедагогічне 

мислення, якій притаманна етнопедагогічна культура та здатність до 

етнопедагогічної рефлексії, вміння вирішувати етнопедагогічні задачі, а також, 

яка характеризується наявністю стійких мотивів і позитивного ставлення до 

етнопедагогічної діяльності» [216, с. 7].  

Етнопедагогічну підготовку учителя М. Харитонов уважає «найбільш 

істотною частиною професійної підготовки педагога, яка є неперервним 

процесом формування готовності до етнопедагогічної діяльності 

(етнопедагогічної готовності) і володіє інтеграційною властивістю стосовно 
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професійної підготовки в цілому» [212]. Автор стверджує, що «інтеграційна 

властивість етнопедагогічної підготовки дозволяє кваліфікувати її як систему, 

що об’єднує і пов’язує основні знання і навички, набуті майбутніми педагогами 

при вивченні дисциплін навчального плану, і частково реалізовані і закріплені 

при проходженні педагогічних практик» [212, с. 8]. Змістовим наповненням 

етнопедагогічної підготовки учителя початкових класів, на думку 

М. Харитонова, є її закономірності, зокрема: 

‒ розвиток етнопедагогічної готовності учителя проходить більш 

інтенсивно при реалізації контекстного навчання; 

‒ якість засвоєння досвіду етнопедагогічної діяльності майбутніми 

учителями залежить від цілеспрямованої взаємодії учителя і старшого школяра, 

викладача і студента, педагога і слухача етнопедагогічного курсу; 

‒ розвиток етнопедагогічної компетентності, етнопедагогічного 

мислення, етнопедагогічної культури відбувається у взаємодії та 

взамообумовленості; 

‒ основу етнопедагогічної підготовки становить організована самостійна 

етнопедагогічна діяльність майбутнього вчителя; 

‒ рівень оволодіння узагальненими етнопедагогічними уміннями 

залежить від того, з якою повнотою в умовах етнопедагогічної діяльності учні 

етнопедагогічнх класів, студенти закладів вищої освіти і учителя початкових 

класів оволоділи частковими етнопедагогічними уміннями при вивченні усіх 

дисциплін навчального плану [212, с. 8].  

Важливим в аспекті заявленої теми дисертаційної роботи є дослідження 

Н. Левінець, присвячене формуванню професійної готовності майбутніх 

вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах 

народних традицій [104]. Авторка доводить, що в «українській народній 

педагогіці була створена цілісна система фізичного виховання дітей із 

своєрідною метою, завданнями та засобами їх реалізації. Введення даного 

матеріалу у зміст фахової підготовки майбутніх вихователів забезпечуватиме 

їхню готовність до впровадження елементів народного виховного досвіду в 
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процес фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах» [104, с. 7]. 

Аналіз різних підходів до проблеми дослідження дозволи авторці визначити 

сутність поняття «професійна готовність майбутнього вихователя до 

застосування народних традицій фізичного виховання в практичній діяльності» 

як «здатність реалізовувати у змісті педагогічної діяльності основні засади 

народної педагогіки у питаннях фізичного розвитку дитини» [104, с. 9]. У 

структурі готовності майбутнього вихователя до застосування народних 

традицій фізичного виховання в практичній діяльності Н. Левінець визначила 

професійно-змістовий, мотиваційний та діяльнісний компоненти.  

Проблему підготовки майбутніх вихователів до екологічного виховання 

дошкільників на засадах етнопедагогіки розробляла О. Вашак, яка особливої 

значущості у підготовці майбутніх вихователів надає етнопедагогічному підходу. 

Етнопедагогічний підхід розглядається нею у функціональній єдності з 

компетентнісним та, на думку автора, забезпечує формування у студентів 

готовності до реалізації виховного процесу, кожен структурний компонент 

(цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, процесуальний, контрольно-

регулятивний, оціночно-результативний) якого є інтеграцією екологічних та 

етнопедагогічних елементів [30, с. 7]. Поняття «підготовка майбутніх вихователів 

до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки» авторка 

трактує як «процес формування у студентів здатності здійснювати виховний 

вплив, що функціонально поєднує науково-педагогічний підхід із досвідом 

народної педагогіки» [30, с. 6]. Дослідниця доводить, що якість підготовки 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до екологічного виховання 

дошкільників на засадах етнопедагогіки підвищується за умови 

«цілеспрямованого формування у студентів етнопедагогічної, еколого-

педагогічної та методичної компетенцій, що має здійснюватися в ході реалізації 

авторської моделі, науково обґрунтованого добору викладачем змісту навчальної 

інформації з урахуванням досвіду народної педагогіки в екологічному вихованні, 

систематичним її впровадженням у процес викладання відповідних фахових 
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дисциплін, використання інтерактивних методів у навчально-дослідницькій та 

практичній діяльності студентів» [30, с. 2]. 

Предметом свого дослідження М. Кожанова обрала процес підготовки 

студентів факультету дошкільної педагогіки і психології до етнопедагогізації 

процесу виховання дітей. Авторка вважає, що означений процес перебуває в 

діалектичній єдності з цілісною підготовкою і професійним становленням 

особистості педагога. На переконання М. Кожанової «процес формування 

професійної готовності до етнопедагогізації процесу виховання дітей повинен 

бути спрямований на модель особистості, яка адекватно відображає структуру 

її майбутньої діяльності, а процес підготовки має мати детермінований 

характер, що функціонально відображає специфіку етнопедагогічної 

діяльності» [91, с. 15].  

Розглядаючи етнопедагогічну підготовку студентів – майбутніх фахівців 

дошкільної освіти, О. Давидова виходить з того, що такий вид підготовки є 

фундаментом професійної освіти студентів спеціальності «Дошкільна 

педагогіка і психологія». Погоджуємося з думкою дослідниці про те, що «саме 

етнопедагогізація сучасної освіти здатна забезпечити майбутньому спеціалісту 

в галузі дошкільної освіти можливість зрозуміти іншого у всій його етнічній 

своєрідності. В основу етнопедагогічної підготовки студентів авторкою 

покладено «усвідомлення ролі народної педагогічної культури (як невід’ємної 

частини цілісної культури світу) у формуванні особистості дитини» [56, с. 16].   

Досліджуючи регіональний аспект підготовки майбутніх педагогів до 

виховної діяльності А. Михайлова встановила, що регіональний аспект такої 

підготовки повинен включати ціннісно-сенсові орієнтації, однією з яких, на 

думку дослідниці, є орієнтація на використання культурних традицій рідного 

краю. Народна культура трактується авторкою як цілісне явище, що інтегрує 

філософські, педагогічні, етнографічні аспекти, морально-естетичні цінності 

людини, її способу життя, менталітету. А. Михайловою запропонована 

культурозорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів до виховної 

діяльності на основі використання педагогічного потенціалу народної культури. 
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Системотвірними факторами у цьому процесі стають ефективне використання 

регіонального компонента (цикл спецкурсів, факультативів; спілкування з 

носіями місцевих традицій; залучення студентів активні форми 

культуротворчої діяльності, використання інформаційних, діалогічних 

технологій освоєння культурної спадщини краю тощо) [131, с. 15].  

Суголосною з дослідженням А. Михайлової є дисертаційна робота 

С. Світличної, присвячена вихованню ціннісного ставлення до себе у старших 

дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини. Авторка доводить, 

що значне місце у розвитку компонентів ціннісного ставлення до себе у 

старших дошкільників належить розмаїттю засобів народної педагогіки 

Слобожанщини, під якими С. Світлична розуміє «матеріальні та ідеальні 

елементи дійсності, що увібрали в себе специфічність місцевого соціуму і 

використовуються як інструмент педагогічного впливу» [177, с. 7]. 

У роботі виявлено потенційні можливості впливу на виховання 

ціннісного ставлення до себе у старшого дошкільника наступних засобів 

народної педагогіки Слобожанщини: усної народної творчості (казок, 

прислів’їв, приказок, загадок, легенд, примовок); народних ігор; народних свят, 

звичаїв, обрядовості. Важливим для нашої роботи є висновок науковця про те, 

що дослідження практики виховання ціннісного ставлення до себе у дітей 

старшого дошкільного віку в умовах закладів дошкільної освіти показало 

низький рівень народознавчої обізнаності педагогів, дітей і батьків (включаючи 

знання традицій, звичаїв, ігор, усної народної творчості Слобожанщини); 

недостатність знань вихователів про особистість, ціннісне ставлення до себе; 

відсутність цілеспрямованої виховної роботи з розвитку ціннісного ставлення 

до себе у дітей старшого дошкільного віку та планомірного застосування 

засобів народної педагогіки Слобожанщини, наявність потреби вихователів у 

набутті теоретичних знань і практичних умінь з питань виховання, 

спрямованого на розвиток у дошкільників ціннісного ставлення до себе 

засобами народної педагогіки Слобожанщини [177]. Висновок, зроблений 
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С. Світличною ще раз підкреслює актуальність проблематики започаткованого 

дослідження.  

Проблемою підготовки студентів до народознавчої роботи в дошкільному 

закладі (на матеріалі народної математики) займалася Л. Плетеницька. Авторка 

дослідження вважає, що формування професійної готовності майбутніх 

вихователів значно підвищується за умови системності навчально-виховних 

впливів у процесі поетапного навчання: впровадження в навчальний процес 

вишів еклективної підготовки студентів у ході педагогічної практики, 

вдосконалення процесу викладання психолого-педагогічних та спеціальних 

дисциплін на засадах міжпредметних зв’язків [151, с. 19]. У ході дослідження 

Л. Плетеницькою з’ясовано причини непідготовленості вихователів і студентів 

до народознавчої роботи з математики в дошкільному закладі, серед яких: 

недостатній рівень необхідних знань, умінь та навичок, відсутність навчальної і 

методичної літератури, невміння раціонально організовувати самоосвіту, 

слабка орієнтація навчальних дисциплін на народознавчий матеріал і, зокрема, 

на народну математику. Визначивши причини  непідготовленості вихователів і 

студентів до народознавчої роботи з математики в дошкільному закладі, вчена 

визначає такі послідовні ступені формування професійної готовності студентів 

до народознавчої роботи: збагачення та уточнення системи знань з народної 

математики в процесі еклективного курсу; актуалізація набутих знань, 

формування відповідних умінь та навичок за допомогою виготовлення наочних 

посібників, складання конспектів занять, розваг та інших навчально-

методичних матеріалів з народної математики на заняттях спецпрактикуму; 

формування узагальнених народознавчих понять, усвідомлення їх місця в 

навчально-виховній роботі з дітьми в процесі вивчення спеціальних фахових 

дисциплін, реалізація набутих знань, умінь і навичок народознавчої 

спрямованості в складанні тематичної програми для національних дошкільних 

закладів, практичне втілення сформованих знань, умінь та навичок 

народознавчої спрямованості в активній педагогічній діяльності з дітьми в 

процесі педагогічної практики [151, с. 19–20].  
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У дослідженні Е. Бахічі проблема підготовки майбутніх вихователів 

розглядається у контексті їхньої готовності до професійної діяльності у 

полікультурному середовищі. У розумінні авторки готовність до конкретної 

діяльності визначається системою вимог, що висуває до конкретної діяльності 

суспільство. Авторка наголошує, що «культура дитини, її моральний вигляд 

багато в чому є відбитком культури і морального вигляду вихователя, характер 

його спілкування і взаємодії з дитиною» [6, с. 51]. Поняття «готовність 

майбутніх вихователів до професійної діяльності у полікультурному 

середовищі» автор визначає як цілісну характеристику, що виявляє його 

спрямованість свідомо здійснювати цю діяльність на засадах толерантності та 

знаходить відбиток в його когнітивній, афективно-емоційній і практично-дієвій 

сферах» [6, с. 51]. Цю готовність Е. Бахіча розглядає як «окремий випадок його 

загальної готовності до професійно-педагогічної діяльності, яка виникає на 

межі перетину результатів психолого-педагогічної, методичної підготовки 

майбутнього вихователя та його ціннісних орієнтацій у професійній діяльності 

як певна якість їх відтворення» [6, с. 52]. 

Науковець І. Казанжи, працюючи над питаннями професійної підготовки 

майбутніх вихователів до гуманізації виховного простору закладів дошкільної 

освіти, розглядає «духовно-культурну підготовку студентів як умову розвитку 

їх професійно-педагогічної творчості, умову формування інтелігентності. 

Істинна інтелігентність, наголошує авторка, відзначається не рівнем одержаної 

освіти, не характером професійної підготовки, а ціннісними орієнтаціями 

особистості» [81, с. 39]. Серед актуальних завдань формування гуманності та 

духовної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

І. Казанжи виділила такі: необхідність використання духовно-культурного 

потенціалу навчальних дисциплін; раціональне використання різноманітних 

форм навчально-виховного процесу в духовно-культурній освіті студентів; 

необхідність факультативного вивчення курсів теорії культури і естетики; 

розвиток у студентів культурно-естетичних потреб; використання виховних 

резервів національної культури і мистецтва [81, с. 39].  
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Розглядаючи реформування професійної освіти через створення 

ступеневої системи підготовки педагогічних кадрів дошкільного профілю 

Л. Артемова звертає увагу на те, що у студентів слід формувати вміння 

практичного використання основних положень педагогічних поглядів 

Т. Шевченка, П. Куліша, М. Драгоманова, Л. Українки, І. Франка, С. Русової та 

ін. з метою запровадження у вихованні дітей української національної системи 

виховання. Науковець актуалізує увагу на знанні майбутніми вихователями 

витоків, сутності, принципів та ідеалів народної педагогіки а також шануванні 

та творчому використанні надбань етнопедагогіки в сучасних умовах [2, с. 55].  

Слушною у цьому аспекті є думка Є. Сявавко про те, що «цей момент 

(виховання як невід’ємна складова культури і, навпаки, культура і виховання – 

нероздільні) надзвичайно важливий у підготовці сучасного педагога до 

майбутньої професійної діяльності. За умов широкого застосування новітніх 

технологій в освіті цей аспект губиться, а в результаті формується замкнений у 

самому собі прагматик, далекий від ідеалу гармонійно розвиненої особи. Не 

заглибившись у благодатні пласти рідної культури, такій людині важко 

зорієнтуватися у різноманітті сучасних віянь і тенденцій у мистецтві, культурі 

загалом, і часто молода людина задовольняється її сурогатом, 

ерзац‐культурою» [200, с. 55].  

Сьогодні підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти розглядається 

науковцями як багатофакторна структура, головне завдання якої полягає у 

набутті кожним студентом особистісного смислу діяльності, формуванні 

фахової майстерності, постійно зростаючому інтересі до співпраці з дітьми та 

їхніми батьками, а також у розвитку майстерності в діяльності [7, с. 101].  

Поряд із засвоєнням загальнолюдських культурних цінностей і фахових 

знань цілі педагогічної підготовки студентів змінюються у напрямі орієнтації 

на глибоке вивчення і збереження національної, духовної скарбниці, традицій, 

звичаїв, творчих надбань етнопедагогіки, національної системи виховання. На 

переконання М. Кудрі збереження національної ідентичності вищої освіти 

України в контексті глобалізації потребує «національного виховання 
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студентської молоді з акцентом на його складові (громадянське і патріотичне 

виховання), що сприяє реалізації засадничих принципів вищої освіти, на основі 

яких формується особистість фахівця, спроможного конкурувати на 

вітчизняному та міжнародному ринках праці завдяки ґрунтовності професійних 

знаннєво-практичних досягнень, високому рівню національної духовної 

культури, громадянськості, патріотизму та сформованості вмінь встановлення 

міжнаціональних відносин». Науковець переконаний, що «кінцевим 

результатом професійної підготовки в закладах вищої освіти має стати 

особистість з почуттям національної і власної гідності, з потребою пізнавати 

світ, себе, мати сенс власного життя, яка не тільки не загубила себе в множині 

інших культур, а сформувала свою неповторну соціально-культурну 

ідентичність» [101, с. 15].  

Досліджуючи напрями вдосконалення змісту професійної підготовки 

майбутніх вихователів Н. Лисенко, звертає увагу на її етнопедагогічний аспект 

в сучасному полікультурному просторі освіти. Ми погоджуємось з думкою 

Н. Лисенко про те, що: «Сучасну освітню практику в закладах дошкільної 

освіти України утруднюють невирішені протиріччя між її змістом і змістом 

матеріально-зорієнтованого соціуму…, а також досить низький рівень 

культурологічної підготовки педагогів» [107, с. 219]. Тому, визначальною є 

якісна підготовка педагогів; врахування контингенту сімей та їхніх поглядів на 

виховання дітей на народних традиціях і звичаях; підтримка і опора на родинні 

традиції у доброзичливій взаємодопомозі і чуйному, виваженому ставленні до 

дітей.  

Спрямування процесу підготовки майбутніх вихователів на використання 

культурно-історичного досвіду свого народу, багатовікової мудрості й 

духовності попередніх поколінь та формування на цьому ґрунті гармонійно 

розвиненої, національно свідомої, життєво компетентної дитини стає 

нагальною потребою сучасної професійної освіти. Погоджуємося із думкою 

О. Березюка, який наголошує, що «етнокультурне виховання молоді є 

актуальною проблемою сучасної педагогічної теорії і практики в умовах нової 
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освітньої ситуації, для якої характерне посилення етнізації змісту освіти, 

зростання ролі етнокультурного фактору в навчанні та ідей народної 

педагогіки, визначення ролі етнодидактичного вектору в системі професійного 

навчання» [10, с. 37]. Тому, актуальною проблемою на сучасному векторі 

розвитку дошкільної освіти є підготовка майбутніх вихователів до 

використання національного культурного джерела як засобу формування основ 

етнокультури маленьких громадян-патріотів.  

Здійснений аналіз наукової літератури дозволяє визначити підготовку 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей дошкільного 

віку як цілеспрямований процес формування їхніх знань про виховні традиції, 

накопичені народом, та визнані сучасною етнопедагогічною наукою як дієві, 

що реалізуються через уміння і навички цілеспрямованого і педагогічно 

доцільного використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти 

народнопедагогічної спадщини і досягнень етнопедагогічної науки. 

Наголосимо, що без розуміння, знання та збереження традиційної етнокультури 

українського народу неможливо виховати у дітей усвідомлення національної 

приналежності та любові до своєї Батьківщини, що закладаються в 

дошкільному віці. Саме тому основним завданням закладу дошкільної освіти 

має стати широке використання споконвічних засобів етнопедагогіки, що 

зобов’язує майбутніх вихователів бути готовими до реалізації цього завдання, 

на чому і буде закцентовано увагу в наступному розділі дисертаційної роботи.  
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Висновки з першого розділу 

 

У результаті здійсненого у розділі аналізу термінологічного апарату 

уточнено й конкретизовано сутність ключових понять дослідження, а саме: 

«етнос», «культура», «етнокультура», «формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку»; проаналізовано педагогічні дослідження з 

проблем використання засобів етнопедагогіки у процесі виховання дітей 

дошкільного віку, схарактеризовано українські народні засоби та особливості їх 

впливу на особистість дитини.  

Поняття «формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку» розуміємо як організований процес, спрямований на оволодіння дітьми 

культурою свого народу, засвоєння її зразків і цінностей, культурно-

історичного, соціального досвіду свого етносу, формування у дітей відчуття 

приналежності та поваги до рідного краю, розвиток етичних, естетичних і 

моральних якостей особистості дитини на засадах використання в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти засобів етнокультурного виховання. 

Розглянуто особливості використання надбань української етнопедагогіки у 

фізичному, розумовому, моральному, трудовому, естетичному вихованні дітей 

старшого дошкільного віку, що має сьогодні важливе значення задля 

формування основ етнокультури як стрижня духовності дитини. 

Проаналізовано педагогічні дослідження з проблем професійної 

підготовки майбутніх вихователів, що дало підстави стверджувати про 

вивчення науковцями цього питання через уточнення змісту і технологій 

навчання студентів окремим складникам професійної діяльності задля 

досягнення у розвитку, навчанні і вихованні дітей дошкільного віку необхідних 

характеристик особистості дитини, її спілкування, поведінки, діяльності тощо. 

Наголошено, що поряд із засвоєнням загальнолюдських культурних цінностей і 

фахових знань цілі професійної підготовки студентів змінюються у напрямі 

орієнтації на глибоке вивчення і збереження національної, духовної скарбниці, 
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традицій, звичаїв, творчих надбань етнопедагогіки, національної системи 

виховання. 

У дослідженні поняття «підготовка майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей дошкільного віку» потрактовано як 

цілеспрямований процес формування їхніх знань про виховні традиції, 

накопичені народом, та визнані сучасною етнопедагогічною наукою як дієві, 

що реалізуються через уміння і навички цілеспрямованого і педагогічно 

доцільного використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти 

народної педагогічної спадщини і досягнень етнопедагогічної науки. 

Основним завданням закладу дошкільної освіти має стати систематичне 

використання споконвічних засобів етнопедагогіки, що зобов’язує майбутніх 

вихователів бути готовими до реалізації цього завдання.  

Основні теоретичні положення цього розділу висвітлено у таких 

публікаціях автора: [184, 185, 186, 188]. 
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РОЗДІЛ 2.  

СТАН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕТНОКУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

2.1. Готовність майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку: сутність та структура 

поняття 

 

Перш ніж подати авторське визначення поняття «готовність майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку», з’ясуємо сутність поняття «готовність», задля чого звернемося до 

лексикологічних джерел та досліджень сучасних науковців.  

У психологічних словниках термін «готовність» визначено як 

«приведення в активний стан усіх психофізіологічних систем людського 

організму, необхідних для ефективного виконання певних дій» [158, с. 89]; як 

«настанова, спрямована на виконання якоїсь дії», що містить: наявність певних 

знань, умінь, навичок, а також готовність до протидії перешкодам, що 

виникають у ході виконання дії; приписування виконуваній дії особистого 

сенсу [19, с. 120]. Зауважимо, що феноменологія готовності найбільш системно 

досліджена М. Дьяченко та Л. Кандибович. У праці «Психологічні проблеми 

готовності до діяльності» проблема психологічної готовності уперше 

розглядається комплексно, автори аналізують усі наявні точки зору і підходи 

науковців, характеризують природу, зміст і структуру готовності до діяльності, 

наголошують, що «крім готовності як психічного стану, існує і виявляється 

готовність як стійка характеристика особистості. Її називають по-різному: 

підготовленістю, тривалою або стійкою готовністю. Вона діє постійно, її не 

потрібно щоразу формувати у зв’язку з поставленим завданням. Будучи 

завчасно сформованою, ця готовність стає суттєвою передумовою успішної 

діяльності» [65, с. 20].   
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Поняттям «готовність до праці», подане у словнику-довіднику 

Ю. Приходька, В. Юрченка, позначається «потреба у праці, що конкретизується 

в здатності до певної професійної діяльності як результат професійного 

навчання і виховання; є підсумком не тільки професійного розвитку, але й 

соціальної зрілості особистості [156, с. 43]. 

Готовність до діяльності Л. Кондрашова вважає фундаментом 

професіоналізму, основою якого є «психологічна готовність – складне 

особистісне утворення, що включає в себе ідейно-моральні і професійні 

погляди і переконання, професійну спрямованість психічних процесів, 

оптимізм, налаштування на працю; спроможність до подолання труднощів, 

самооцінку результатів праці, потребу у професійному самовихованні, що 

забезпечує високі результати праці» [93, с. 148].  

Варто зазначити, що науковцями досліджуються різні види готовності, 

серед яких найбільш значущим для нашого дослідження є поняття готовності 

до професійної діяльності, загальне тлумачення якого, подане С. Максименком 

і О. Пелех, ґрунтується на аналізі досвіду вивчення цього феномену: 

«Готовність до того чи іншого виду діяльності – це цілеспрямоване вираження 

особистості, що включає її переконання, погляди, відношення, мотиви, почуття, 

вольові та інтелектувальні якості, знання, навички, вміння, настанови» 

[124, с. 70]. 

Словник-довідник з професійної орієнтації подає таке тлумачення 

терміну «готовність до професійної діяльності» – «це психічний стан, 

передстартова активізація людини, що включає усвідомлення нею своїх цілей, 

оцінку наявних умов, визначення найімовірніших дій; прогнозування 

мотиваційних, вольових, інтелектуальних зусиль, ймовірності досягнення 

результату, мобілізацію сил, самонавіювання при досягненні мети» [223, с. 24].  

Дослідник Л. Прудка вважає, що категорія «готовності до професійної 

діяльності залежить від відповідного рівня професійної компетентності, 

професійної майстерності, а також здатності до саморегуляції, налаштованості 

на відповідну соціальну діяльність, уміння мобілізувати свій професійний 
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(духовний, особистісний та фізичний) потенціал на розв’язання поставлених 

завдань у відповідних умовах» [157, с. 5].  

Професійна готовність – це «суб’єктивний стан особистості, яка вважає 

себе здібною і підготовленою до виконання певної професійної діяльності та 

прагне до її виконання. Вона не обов’язково узгоджується з об’єктивною 

професійною підготовленістю» [223, с. 104].  Л. Потапкіна визначає професійну 

готовність як «закономірний цілеспрямований результат визначеної спеціальної 

професійної підготовки спеціалістів, їх особистісно-мотиваційного 

ствердження, налаштованості на працю, уміння перемагати труднощі, їх освіти, 

самоосвіти, самовиховання, бажання досягти успіху і уміння долати 

перешкоди». Учена вважає, що «такою готовністю регулюється професійна 

діяльність спеціаліста, забезпечуються її ефективність [153, с. 204].  

Важливого значення набувають дослідження науковців, присвячені 

проблемі готовності до педагогічної діяльності (Ю. Вербиненко [34], К. Дурай-

Новакова 66, О. Ігнатюк [78], Л. Кондрашова [93], А. Ліненко [106], О. Мороз, 

В. Сластьонін [179], І. Яковенко [78] та ін.). Зокрема, професійна готовність 

студентів до педагогічної діяльності у дослідженні К. Дурай-Новакової є не 

лише «результатом, але й метою професійної підготовки, початковою та 

основною умовою ефективної реалізації можливостей кожної особистості». 

Вчена визначає готовність до педагогічної діяльності як «складне структурне 

утворення, центральним ядром якого є позитивні установки, мотиви та 

усвідомлення цінності педагогічної праці. До складу готовності входять також 

комплекс професійно-педагогічних знань, навичок і вмінь, а також певний 

досвід їх застосування на практиці» [66, с. 12]. 

Готовність майбутніх педагогів до педагогічної діяльності визначається 

А. Ліненко як «інтегроване особистісне утворення, що характеризується 

обраною прогнозованою активністю особистості у процесі підготовки і 

введення в діяльність». Серед проявів готовності дослідниця виокремлює такі: 

«позитивне ставлення до педагогічної діяльності, певний рівень оволодіння 

педагогічними знаннями, уміннями і навичками, самостійність у розв’язанні 
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професійних задач, моральні якості особистості, розвиток педагогічних 

здібностей, наявність професійно-педагогічної зорієнтованості особистості 

тощо» [106]. 

Поняття «готовність до педагогічної діяльності» В. Сластьонін вважає 

сукупністю професійно зумовлених вимог до учителя». Зміст готовності до 

педагогічної діяльності, вчений виражає через здатність студентів 

ідентифікувати себе з іншими; психологічний стан, що відображає динамізм 

особистості, багатство її внутрішньої енергії, ініціативність, волю, 

винахідливість, емоційну стійкість, яка забезпечує витримку; професійно-

педагогічне мислення, що дозволяє проникати в причинно-наслідкові зв’язки 

педагогічного процесу, аналізувати свою діяльність, відшукувати науково 

обґрунтовані пояснення успіхів і невдач, а також передбачати результати 

роботи [179]. 

Готовність майбутнього педагога до педагогічної діяльності О. Ігнатюк та 

І. Яковенко розглядають «як цілісну систему стійких інтегративних 

особистісних якостей, яка володіє індивідуальними для кожного випускника 

вузу ієрархічними особливостями і дозволяє йому забезпечити в процесі 

педагогічної діяльності розвиваючий по відношенню до кожної дитини 

характер його спілкування» [78, c. 253].  

Узагальнивши наукові праці з проблеми готовності до педагогічної 

діяльності Ю. Вербиненко підкреслює, що готовність виступає як результат 

професійно-педагогічної підготовки, так є й умовою успішної професійної 

діяльності. Науковець визначає це поняття як «складне соціально-педагогічне 

явище, яке містить у собі комплекс індивідуально-психологічних якостей 

особистості й систему професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, які 

забезпечують успішність реалізації професійно-педагогічних функцій» [34]. 

Основними характеристиками готовності до педагогічної діяльності вона 

визначає динамічність, стійкість, цілісність. Основними компонентами 

готовності до педагогічної діяльності вважає такі: змістово-операційний 

(система професійних знань, умінь і навичок, педагогічне мислення, професійне 
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спрямування уваги, сприймання та пам’яті); мотиваційно-цільовий (позитивне 

ставлення та інтерес до професії, бажання присвятити себе педагогічній 

діяльності); оцінний (самооцінка власної професійної підготовленості); 

ціннісно-орієнтаційний (розуміння професійних цінностей та етичних норм, 

духовність, громадська активність та професійна відповідальність); 

комунікативно-інформаційний (комунікативна компетентність; сформованість 

комунікативних умінь; розвиток інформаційної культури; використання 

новітніх інформаційних технологій у професійній педагогічній діяльності); 

креативний (розвиток педагогічної творчості; педагогічна майстерність та 

професійна культура; використання нових, креативних підходів у методиці 

викладання) [34]. 

Важливими для дослідження є ознаки готовності до педагогічної 

діяльності, виокремлені З. Курлянд, Р. Хмелюк та А. Семеновою, серед яких: 

педагогічна самосвідомість; емоційно-позитивне ставлення до суб’єкта (учня), 

об’єкта (педагогічного процесу) і засобу діяльності (виховання та навчання); 

знання про структуру особистості учня, її вікові зміни, цілі й засоби 

педагогічного впливу в процесі її формування та розвитку; педагогічні вміння 

щодо організації й здійснення навчального та виховного впливу на особистість, 

що формується; прагнення спілкуватися з дітьми, передаючи їм свій досвід, 

знання відповідно до змісту й способів досягнення соціально значущих цілей 

[149, с. 231–232].  

Отже, педагогічна готовність поєднує в собі усвідомлення ролі 

педагогічної професії в суспільстві, соціальну відповідальність, намагання 

самостійно та творчо вирішувати професійні задачі, установку на актуалізацію 

наявних знань. Як стверджує І. Литвиненко, «проблема професійного 

становлення та оволодіння діяльністю виступає складовою пошуку смислу 

життя, адже входження у професію пов’язане із задоволенням потреб у творчій 

самореалізації, що багато в чому визначає стиль та спосіб життя людини» 

[112, с. 73].  
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Водночас, проблематика дослідження вимагає вивчення і аналізу 

наукових доробок учених з питань формування професійної готовності 

вихователя закладу дошкільної освіти, оскільки змістове наповнення його 

професійної діяльності з одного боку співвідноситься із поняттям «педагогічна 

діяльність», а з іншого – репрезентує її впливовість на результати розвитку, 

виховання і навчання дитини дошкільного віку.  

На переконання Л. Артемової, підготовка майбутніх вихователів має 

відповідати сучасним викликам, адже це перша освітня ланка, від якої залежить 

рівень освіченості й вихованості майбутнього покоління. Вона має свою 

специфіку, ґрунтується на основних дидактичних закономірностях побудови 

процесу фахової підготовки у закладі вищої освіти [3].  

Специфіку професійної діяльності вихователя влучно підкреслила, 

Г. Бєлєнька, яка вважає, що «вихователю притаманні усі риси педагогічної 

діяльності, оскільки вихователь навчає і виховує дітей раннього і дошкільного 

віку, усвідомлює відповідальність за щасливе дитинство кожного вихованця та 

його долю». Однією з особливостей роботи вихователя дітей дошкільного віку 

науковець вважає велике навантаження на його психофізіологічну сферу. Крім 

того, до професійно значущих якостей педагога Г. Бєлєнька зараховує високу 

працездатність, витримку, врівноваженість, психолого-педагогічну культуру 

[8, с. 20]. 

Підкреслюючи особливості професійно-педагогічної діяльності 

вихователя закладу дошкільної освіти І. Луценко наголошує на її 

дитиноцентристськості, і вважає, що її перебіг «відбувається в спеціально 

організованих процесах суб’єкт-суб’єктної взаємодії і забезпечується 

зорієнтованими на дошкільне дитинство педагогічними технологіями, 

дидактичними засобами, педагогічними, літературними джерелами, навчально-

розвивальним обладнанням». Відповідно поняття «готовність вихователя 

закладу дошкільної освіти до професійної діяльності розглядає як цілісне 

особистісне утворення, що є єдністю особистісного і процесуального аспектів 
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діяльності, в якому в оптимальному співвідношенні поєднуються теоретичний і 

практичний компоненти» [120, с. 15].  

Зміст професійної підготовки майбутніх вихователів, на переконання 

І. Гавриш, повинен відповідати таким вимогам: пріоритет національних і 

загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв’язок спеціальних курсів 

із національною культурою, історією, традиціями українського народу; 

формування в студентів потреб і здібностей до пізнавальної творчості, 

критеріальних основ наукового світогляду, що забезпечує пріоритет людини та 

її цінностей; науковий і світський характер соціально-гуманітарних дисциплін, 

незалежність їх викладання від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій; демократизм системи викладання дисциплін, свобода вибору 

студентами форм занять і навчальних курсів; безперервна система вищої 

педагогічної освіти: довишівської, вишівської, після вишівської [41, с. 50].  

Предметом наукових пошуків Н. Грами стала проблема готовності 

майбутніх вихователів до економічного виховання дошкільників. Означене 

поняття науковець характеризує як «професійне новоутворення особистості 

педагога-вихователя на рівні професійного знання економічних законів, 

категорій, дидактичних концепцій, методичних умов». Сутність такої 

готовності, на думку Н. Грами, виявляється через «організацію системи 

способів та технологій, що втілюють концептуальні ідеї, навчально-виховні 

методики, забезпечують перетворення і реалізуються в навчально-виховному 

процесі та визначають рівень отримання ним сукупних знань з досліджуваного 

феномена» [42, с. 31, 32].  

Розкриваючи проблему готовності майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти до збагачення соціального здоров’я дітей, Т. Лесіна вважає 

професійну підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти – 

«запорукою їхньої успішної готовності до збереження у дошкільників 

соціального здоров’я». Така готовність, стверджує науковець, має певні 

розбіжності на різних етапах професіоналізації студентів – у процесі набуття 

освітніх ступенів «бакалавр» або «магістр». Водночас, формуючи окреслену 
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готовність як особистісно-професійну якість студента найбільш 

конструктивною авторка вважає компетентнісну парадигму освіти, оскільки 

«саме в компететнісному підході сучасні вчені (зокрема, А. Андрєєв) вбачають 

такий педагогічний сенс: намагання фахівця «привнести» в освіту особистісний 

смисл, а це має неабияку самоцінність» [105, с. 58].  

Готовність майбутнього вихователя до морально-духовного виховання 

дошкільників О. Монке визначає як «динамічну, інтегративну характеристику 

особистості, взаємопов’язаний комплекс її індивідуальних, професійних та 

особистісних якостей, який забезпечує здатність до прилучення дошкільників 

до системи духовних цінностей, створення умов для пошуку і знаходження 

ними особистісних смислів у взаємозв’язку з вихованням моральних почуттів і 

моральної поведінки» [133, с. 62].  

Розглядаючи проблему підготовки майбутніх вихователів до роботи із 

неблагополучними сім’ями, Т. Жаровцева сформулювала сутність поняття 

«готовність майбутніх вихователів до роботи з неблагополучними сім’ями» як 

«цілісну систему стійких інтегративних особистісних утворень (якостей), що 

володіє індивідуальними для кожного випускника ВНЗ ієрархічними 

особливостями й дозволяє йому забезпечити в процесі педагогічної діяльності 

взаємодії  з дітьми та їхніми  батьками» [71, с. 13]. 

Вивчаючи питання готовності вихователів до організації ігрової 

діяльності дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти, С. Довбня 

вважає, що така готовність «становить базис фахової підготовки до 

педагогічної діяльності і потребує копітких пошуків у створенні цілісної 

ефективної системи цієї підготовки». Важливими завданнями підготовки 

майбутнього вихователя до організації ігрової діяльності дітей дошкільного 

віку науковець визначила такі: формування педагога дошкільного фаху як 

представника певної культури на основі засвоєння культурних здобутків 

людства й нації; здатність творчо та оперативно реалізовувати у професійній 

діяльності фахові вміння й навички; формування потреби в самоактуалізації, 
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професійному самовдосконаленні та самоосвіті задля компетентного вирішення 

освітніх завдань у сфері дошкільної освіти [60, с. 213].  

Отже, аналіз наукової літератури та дисертаційних робіт, присвячених 

проблемі формування готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти, засвідчив, з одного боку, розмаїття трактувань означеного поняття, з 

іншого – єдність у його окресленні сутності самого педагогічного процесу, 

змістом виконуваних вихователями професійно-педагогічних функцій, 

мотивами їхньої професійної діяльності, їхньою етнокультурою, 

компетентністю педагога до формування основ етнокультури у дітей, вимогами 

до професійно значущих якостей особистості вихователя.  

Розглядаючи готовність майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку як стійку характеристику 

особистості педагога, вважаємо, що вона є складним особистісно-професійним 

утворенням, що на особистісному рівні втілене в його етнокультурі, а на 

професійному – в дитиноцентризмі етнопедагогічної діяльності, спрямованої на 

формування у старших дошкільників основ етнокультури. Тому, готуючи у 

педагогічних коледжах майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку, важливо, з одного 

боку, досягти обізнаності студентів у етнопедагогічних аспектах дитинства, 

його вікової періодизації, народних поглядах на дитину як головну життєву 

цінність, та її виховання в родині, а з іншого – формувати здатність 

майбутнього вихователя використовувати систему етнопедагогічних засобів 

задля забезпечення основ етнокультури у дітей. При цьому варто брати до 

уваги те, що використовувані у педагогічному процесі закладів дошкільної 

освіти етнопедагогічні засоби мають бути адаптовані до сучасних реалій 

виховної практики та враховувати особливості сучасних дітей.  

У дослідженні готовність майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку розглядаємо як результат їхньої 

професійно-педагогічної підготовки у педагогічному коледжі, яка складається з 

когнітивного, мотиваційного, діяльнісного компонентів готовності.  
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Когнітивний компонент у структурі готовності майбутніх вихователів 

характеризує повноту етноспрямованої складової підготовки, системність і 

диференційованість етнопедагогічних знань студентів щодо упровадження 

етнопедагогіки в освітній процес сучасного закладу дошкільної освіти.  

Мотиваційний компонент у структурі готовності майбутніх вихователів 

виявляє усвідомлення ними цінностей використання надбань етнопедагогіки 

регіонального спрямування, наявність стійкої мотивації до вивчення народного 

дитинознавства й етнопедагогічного досвіду та їх використання в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти, налаштованість на етнопедагогічну 

діяльність із дітьми. 

Діяльнісний компонент у структурі готовності майбутніх вихователів 

забезпечує наявність практичних умінь і навичок використання різних засобів 

етнопедагогіки у вихованні та навчанні дошкільників, здатності методично 

правильно добирати вивірені часом надбання етнопедагогіки для формування 

основ етнокультури у дітей та ефективно їх інтегрувати в освітній процес 

закладів дошкільної освіти із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей сучасних дітей.  

Кожному з визначених компонентів готовності відповідають критерії 

(інформативно-пізнавальний, мотиваційно-спрямувальний, діяльнісно-

результативний), які слугують своєрідною ознакою сформованості 

досліджуваної готовності, та показники, які констатують наявний стан 

досліджуваної реальності за виокремленим критерієм. Виокремлені 

компоненти, критерії і показники готовності майбутніх вихователів  подано у 

таблиці 2.1. 

Здійснимо більш докладне обгрунтування кожного з визначених критеріїв 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку, а також відповідних їм показників.  
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Таблиця 2.1. 

Компоненти, критерїі та показники готовності майбутніх вихователів 

до формування основ етнокультури у дітей  

Когнітивний компонент 

готовності 

Мотиваційний 

компонент 

готовності 

Діяльнісний компонент 

готовності 

Інформативно-

пізнавальний критерій 

Мотиваційно- 

спрямувальний критерій 

Діяльнісно-

результативний 

критерій 

-обізнаність з компонен-

тами української етно-

педагогіки («народне 

родинознавство (фаміло-

логія)», «народне дити-

нознавство», «масова ви-

ховна практика», «етно-

дидактика», «народна 

деонтологія»); 

-обізнаність з етно-

педагогічними засобами 

формування основ етно-

культури у дітей; 

- обізнаність з особливо-

стями створення етно-

простору сучасного за-

кладу дошкільної освіти 

– наявність стійкої 

мотивації на вивчення 

етнопедагогічного 

досвіду та його викорис-

тання в освітньому про-

цесі закладу довкільної 

освіти,  

– усвідомлення цінності 

та необхідності викорис-

тання культурно-духов-

них надбань етнопедаго-

гіки регіонального спря-

мування в освітньому 

процесі закладів до-

шкільної освіти як 

пріоритет гуманістичних 

цінностей  та цілей 

педагогічної діяльності; 

– налаштованість на 

етнопедагогічну діяль-

ність із дітьми старшого 

дошкольного віку та 

формування основ їхньої 

етнокультури 

- уміння і навички 

використовувати різні 

засоби етнопедагогіки у 

вихованні та навчанні 

дошкільників;  

- уміння раціонально 

організовувати 

етнокультурну діяльність 

у закладах дошкільної 

освіти;   

- уміння методично 

правильно добирати виві-

рені часом надбання 

етнопедагогіки та ефек-

тивно їх інтегрувати  в 

освітній процес закладів 

дошкільної освіти 
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Інформативно-пізнавальний критерій передбачає наявність сукупності 

етнопедагогічних знань, необхідних для формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку, а саме: теоретико-методичні знання з 

етнопедагогіки загалом та регіональної етнопедагогіки зокрема, знання 

етнопедагогічних засобів формування основ етнокультури у дітей, а також 

особливостей створення етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти.   

Показниками інформативно-пізнавального критерію готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку визначено такі:   

‒ обізнаність з компонентами української етнопедагогіки («народне 

родинознавство (фамілологія)», «народне дитинознавство», «масова виховна 

практика», «етнодидактика», «народна деонтологія»); 

‒ обізнаність з етнопедагогічними засобами формування основ 

етнокультури у дітей; 

‒ обізнаність з особливостями створення етнопростору сучасного 

закладу дошкільної освіти.   

Розглянемо докладніше визначені показники інформативно-пізнавального 

критерію. 

Оволодіння теоретико-методичними знаннями з етнопедагогіки вимагає 

звернутися до поняття «знання», яке є найбільш уживаним у різноманітних 

галузях науки, у теоретичній і практичній діяльності людини, що засвідчують її 

здобутки у пізнанні довкілля, визначають ставлення до дійсності, способи 

взаємодії з людьми і довкіллям. Словникові джерела трактують «знання» як 

«результат пізнання дійсності, що відображають її у свідомості людини у 

вигляді уявлень, понять, суджень, гіпотез, законів, теорій, концепцій, 

принципів, закономірностей тощо» [150, с. 178]. Аналіз наукових джерел 

засвідчує розмаїття визначень поняття «знання», що пояснюється їх 

багатофункціональністю. Тому знаннями називають складову частину 

світогляду людини; зміст пам’яті, мислення і уяви; спосіб упорядкування 

навколишньої дійсності; необхідна умова розвитку здібностей людини; продукт 
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і результат пізнання нею дійсності; узагальнений і об’єктивований досвід тощо. 

Серед чинників, якими визначається зміст знання, виокремлюють три 

групи, як-от: властивості самого об’єкта пізнання – суб’єктом обираються і 

фіксуються лише ті, які відповідають його інтересам, потребам, цілям. Другу 

групу становлять якості і здібності самого суб’єкта – ним усвідомлюються як 

знання лише ті, що узгоджується із рівнем його розвитку, відповідають 

культурним нормам тощо. Третьою групою є спрямованість і спосіб здійснення 

пізнавальної діяльності – суб’єкт обирає лише такі властивості і зв’язки 

об’єкта, які становлять для нього інтерес у певний момент, використовуючи для 

їх засвоєння  відповідні інструменти пізнання. 

Варто зважати на те, що у контексті професійної діяльності, однією із 

видів якої є професйно-педагогічна діяльність вихователя, знання набувають 

конкретного змісту. Погоджуємося із Н. Кононенко, що «професійно-

педагогічні знання є результатом відображення і структурування у свідомості 

вихователів як суб’єктів пізнання, психологічної і педагогічної інформації, що 

розкриває сутність і природу дошкільного дитинства його місце у загальному 

процесі становлення і розвитку особистості; закони і закономірності, принципи 

і напрями усебічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку засобами 

навчання і виховання; форми і методи взаємодії учасників педагогічного 

процесу, що організовуються і спрямовуються діями вихователя» [95, с. 51].  

Оскільки у дослідженні йдеться про етнопедагогічні знання, то вважаємо 

за необхідне звернутися до їх класифікації, запропонованої В. Струманським. 

На основі соціально-психологічних критеріїв учений виокремлює такі знання: 

культурологічні (знання про звичаї, традиції, свята, символи, атрибути певного 

епосу); духовні знання (мова, фольклор, знання народної моралі, правил 

етикету); практично-дійові знання, які формуються через уміння (праця, гра, 

педагогіка народного календаря); фольклорно-етичні та предметні (народна 

медицина, народна техніка, народна філософія, народна математика тощо) 

[196, с. 35].  
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Щоб засвоєння етнопедагогічної інформації відбувалося ефективніше, на 

переконання О. Ткаченко, «важливо підходити до неї з позицій історичного 

аналізу, з урахуванням здобутків етнопсихології, етногеографії, релігієзнавства, 

мистецтвознавства. Такі особливості пізнавального процесу стимулюють 

розвиток педагогічного мислення, підвищують рівень усвідомлення 

педагогічних категорій, конкретних закономірностей і принципів, вагомості 

певних чинників для ефективності організації педагогічного процесу…» 

[204, с. 58].  

Як влучно вказує О. Березюк, «процес модернізації змісту 

етнодидактичних знань є еволюційним, ґрунтується на врахуванні позитивного 

досвіду народу й водночас передбачає істотні зміни, які зумовлені сучасними 

тенденціями суспільства. Це і якісне оновлення етнодидактичних знань 

відповідно до пріоритетних цілей, які сформульовані світовим освітнім 

співтовариством (Міжнародним бюро освіти)». На думку науковця, вони 

«охоплюють цілісний розвиток особистості шляхом забезпечення зростання її 

розумового, етичного, естетичного потенціалу; підготовку до праці, 

формування активної ролі в економічному та громадському житті суспільства, 

поява успішної діяльності в умовах швидких змін технологій та 

мультикультурного суспільства; розвиток навичок наукового мислення, 

критичного осмислення дійсності та навичок вирішення проблемних ситуацій» 

[11, с. 283].  

Окремого підходу вимагає трактування закономірностей змісту 

української етнопедагогіки: 

‒ специфіка змісту етнопедагогіки обумовлена природними та 

соціальними умовами життя у суспільстві, особливостями регіонального 

підходу в організації освітнього етнопедагогічного процесу з дітьми, 

культурними традиціями регіону; 

‒ зміст етнопедагогіки визначається домінівними у суспільстві 

уявленнями про дитинство як соціально-педагогічне явище, соціальними 

взаєминами у діаді «дорослий-дитина», що передбачає визнання самоцінності 
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дитинства, залежність закономірностей розвитку дітей від суспільно-

історичних умов життя, гуманістичну спрямованість виховання на формування 

основ етнокультури у дітей; 

‒ підготовка дітей до дорослого життя у суспільстві ураховує у змісті 

етнопедагогіки можливості різнобічного розвитку особистості дитини; 

‒ зміст морально-трудового, соціального, розумового, фізичного, 

естетичного виховання дітей, формування якостей їхньої особистості та рис 

характеру у народній педагогіці визначається підходами до праці як основи 

життя; 

‒ ефективність народного виховання дитини обумовлюється її раннім 

дозованим прилученням до різних видів трудової діяльності з урахуванням 

статевих, вікових та індивідуальних особливостей дітей.  

Аксіологічну складову цього критерію становить система цінностей:  

‒ культурно-історичні традиції українського народу; 

‒ естетичні цінності фольклору; 

‒ цінності української родини та сімейного побуту;  

‒ цінності професії вихователя; 

‒ цінності різних видів освітньої діяльності майбутніх вихователів у 

педагогічному коледжі як середовищі присвоєння, збереження і відтворення 

етнокультурних цінностей українського народу.  

Усе розглянуте вище дозволяє виокремити такі показники інформативно-

пізнавального критерію готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку:   

‒ обізнаність з компонентами української етнопедагогіки («народне 

родинознавство (фамілологія)», «народне дитинознавство», «масова виховна 

практика», «етнодидактика», «народна деонтологія»); 

‒ обізнаність з етнопедагогічними засобами формування основ 

етнокультури у дітей; 

‒ обізнаність з особливостями створення етнопростору сучасного 

закладу дошкільної освіти.   
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Рівні інформативно-пізнавального критерію мають певні характеристики. 

Високий рівень інформативно-пізнавального критерію готовності 

характеризується системними і глибокими знаннями студентів щодо 

компонентів української етнопедагогіки, етнопедагогічних засобів формування 

основ етнокультури у дітей, а також обізнаністю з особливостями створення 

етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти. Задовільний рівень 

інформативно-пізнавального критерію готовності характеризується наявними, 

але несистематизованими і поверхневими знаннями студентів щодо 

компонентів української етнопедагогіки, етнопедагогічних засобів формування 

основ етнокультури у дітей, а також частковою обізнаністю з особливостями 

створення етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти. Низький рівень 

інформативно-пізнавального критерію готовності характеризується відсутністю 

знань студентів щодо компонентів української етнопедагогіки, 

етнопедагогічних засобів формування основ етнокультури у дітей, а також 

необізнаністю з особливостями створення етнопростору сучасного закладу 

дошкільної освіти. 

Другим критерієм готовності майбутніх вихователів визначено 

мотиваційно-спрямувальний, вибір якого пов’язаний із важливістю формування 

мотивації, що спрямовує студентів на вивчення етнопедагогічного досвіду та 

його використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, налаштовує 

їх на формування власної етнопедагогічної культури, на етнопедагогічну 

діяльність із дітьми, сприяє перетворенню зовнішньо сформульованих цілей 

щодо етнопедагогізації освітнього простору у внутрішні потреби особистості 

майбутнього вихователя, його прагнення до етнопедагогічної самоосвіти та 

саморозвитку. 

Показниками мотиваційно-спрямувального критерію визначено такі: 

– наявність стійкої мотивації на вивчення етнопедагогічного досвіду 

українського народу та його використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти,  
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– усвідомлення цінності та необхідності використання культурно-

духовних надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти як пріоритет гуманістичних та ціннісних 

цілей педагогічної діяльності; 

– налаштованість на етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури. 

Обґрунтуємо їх вибір більш докладно, насамперед звернувшись до 

тлумачення терміну «мотив» у словникових джерелах.  

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів поняття 

«мотиви» визначає як «1) спонукання до діяльності, пов’язані із задоволенням 

потреб суб’єкта; сукупність зовнішніх чи внутрішніх умов, що викликають 

активність суб’єкта і визначають її спрямованість; 2) усвідомлювана причина, 

що лежить в основі вибору дій і вчинків особистості» [159, с. 256]. У 

вітчизняній психології як загальний механізм виникнення мотивів 

розглядається реалізація потреб у ході пошукової активності і тим самим – 

перетворення  її об’єктів у мотиви – «предмети потреб». Звідси походить 

основна закономірність: розвиток мотиву відбувається через зміну і 

розширення кола діяльності, яка перетворює предметну дійсність. Наголосимо, 

що учені (Є. Ільїн, Г. Костюк, О. Леонтьєв, І. Підласий) відокремлюють мотиви 

від цілей і зазначають, що «усвідомлення потреби є актом мотивотворення, а 

наповнення мотиву певним змістом, ідентифікація його з об’єктами та явищами 

об’єктивного й суб’єктивного світу зумовлює прийняття тієї чи іншої цілі, 

тобто визначення напряму, в якому слід діяти, щоб задовольнити потребу» 

[178, с. 307]. 

Для нас важливим є дослідження динаміки мотиваційної сфери у процесі 

професійної підготовки, проведене В. Ковальовим [89]. Воно показало вченому, 

що, по-перше, мотиваційна сфера особистості, адекватна реальним умовам 

професійної підготовки, має дворівневу структуру: рівень мотивів професійної 

діяльності й рівень мотивів професійної підготовки. При цьому мотиви другого 

рівня повинні бути підпорядковані мотивам першого рівня. При 
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несформованості відповідних мотивів того чи іншого рівня спостерігаються так 

звані кризи мотиваційної сфери особистості [89, с. 35]. 

По-друге, мотиваційна сфера особистості в цілому у професійній 

підготовці відносно незалежна від конкретних видів наступної професійної 

діяльності, оскільки ці мотиви існують (і формуються) як потенційні. 

Професійна підготовка багато в чому має інші цілі, інший об’єктивний зміст, 

ніж професійна діяльність. Через невідповідність їх одна одній виникає 

закономірність: якщо мотиваційна сфера особистості більш адекватна процесу 

професійної підготовки – особистість зустріне утруднення при переході до 

професійної діяльності; і, навпаки – якщо мотиваційна сфера особистості 

адекватна професійній діяльності, адаптація при проходженні курсу 

професійного навчання буде менш складною [89, с. 36].  

По-третє, для ефективного навчання у процесі професійної підготовки 

повинна сформуватися мотиваційна сфера особистості, адекватна змісту 

професійної підготовки і тим соціальним умовам, у яких вона здійснюється. 

Також характерним є те, що зміни мотиваційної сфери особистості у процесі 

професійної підготовки, як вважає В. Ковальов, є зовні детермінованими, 

оскільки процес професійної підготовки зумовлений зовнішніми для 

особистості змінами, які вона не в змозі змінити [89, с. 36]. 

Отже, усвідомлюючи те, що мотив є складним психічним утворенням, 

спонукою, яка визначає вибір спрямованої діяльності, суто суб’єктивно 

зумовленою характеристикою особистості, викладач в процесі професійно-

педагогічної підготовки студентів повинен прогнозувати реальний вплив 

мотиваторів (пізнавальних інтересів, моральних переконань, духовних 

пріоритетів тощо) на діяльність майбутніх вихователів, тобто тих 

психологічних утворень, що є визначальними при прийнятті рішень. Адже, як 

стверджує О. Березюк, «на сьогоднішній день ми маємо не дуже високий 

показник етнокультурного виховання». Такий стан науковець пояснює низкою 

причин, серед яких: «мотиваційні причини, що пов’язані з недооцінкою 

педагогами виховної ролі гуманітарних предметів, відсутністю належного їх 
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методичного забезпечення» [12, с. 19]. До інформаційних причин науковець 

зараховує «відсутність акцентів на етнокультурному компоненті в змісті 

більшості програм та підручників з предметів гуманітарного циклу, недостатня 

інформаційна забезпеченість» [12, с. 19]. Серед організаційних причин 

найсуттєвішими вважає «неспіввіднесенність організаційної структури 

виховного процесу з інтересами молоді: палітра вибору окремих видів 

діяльності часто обмежена» [12, с. 19]. Тому при формуванні мотивації на 

вивчення етнопедагогічного досвіду та його використання в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти, з опорою на дослідження О. Киричук і 

Т. Грабовської [50, с. 13–14], вважаємо важливим забезпечення  привабливого 

творчого характеру етнопедагогічної діяльності; чітке визначення викладачами  

педагогічного коледжу мети і кінцевих результатів формування готовності 

студентів до етнопедагогічної діяльності у закладах дошкільної освіти; 

залучення студентів до процесу добору етнопедагогічного матеріалу, 

регіональних культурних традицій, звичаїв і обрядів та їх адаптації для дітей 

дошкільного віку; повага, довіра, гуманне ставлення до студентів, належне 

заохочення й стимулювання участі в етнопедагогізації освітнього простору 

коледжу. Отже, формування мотивації, яка спрямовує студентів на вивчення 

етнопедагогічного досвіду та його використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти, зумовлюється передусім внутрішніми мотивами, що 

спрямовують етнокультурні потреби студентів безпосередньо на предмет 

діяльності, та зовнішніми мотивами, що спонукають до самоствердження, 

актуалізують прагнення до етнопедагогічної самоосвіти та саморозвитку. 

Отже, другим критерієм готовності майбутніх вихователів визначено 

мотиваційно-спрямувальний із показниками:  

– наявність  стійкої мотивації на вивчення етнопедагогічного досвіду та 

його використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти;  

– усвідомлення цінності використання надбань етнопедагогіки 

регіонального спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти як 

пріоритет гуманістичних цінностей  та цілей педагогічної діяльності; 



 

 

94 

 

– налаштованість на етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури.  

Рівні мотиваційно-спрямувального критерію мають певні характеристики. 

Достатній рівень характеризується наявністю стійкої позитивної 

мотивації на вивчення етнопедагогічного досвіду та його використання в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти та високим ступенем 

зацікавленості у етнопедагогічній діяльності, усвідомленням цінності 

використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти як пріоритету гуманістичних цінностей та 

цілей педагогічної діяльності; налаштованістю на етнопедагогічну діяльність із 

дітьми старшого дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури. 

Задовільний рівень характеризується загальною позитивною мотивацією 

на вивчення етнопедагогічного досвіду та ситуативним характером його 

використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; усвідомленням 

цінності використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в 

освітньому процесі закладів дошкільної освіти, натомість вибірковими 

проявами особистої зацікавленості їх використання; фрагментарним інтересом 

до етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого дошкільного віку та 

формування основ їхньої етнокультури.  

Низький рівень характеризується відсутністю мотивації на вивчення 

етнопедагогічного досвіду та небажанням його використовувати в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти, відсутнім усвідомленням цінності 

використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти, відсутністю інтересу до етнопедагогічної 

діяльності із дітьми старшого дошкільного віку та формування основ їхньої 

етнокультури. 

Третім критерієм готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку було визначено діяльнісно-

результативний критерій, вибір якого обумовлюється важливістю сформованих 

вмінь і навичок використання різних засобів етнопедагогіки у вихованні та 
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навчанні дошкільників, а також здатністю методично правильно добирати 

вивірені часом надбання етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній 

процес закладів дошкільної освіти із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей сучасних дітей.  

Цей критерій готовності майбутніх вихователів передбачає насамперед 

здатність майбутнього фахівця використовувати наявні етнопедагогічні знання 

в реальних ситуаціях професійної етнокультурної діяльності, а також 

готовність до етнопедагогізації освітнього простору закладу дошкільної освіти 

та співтворчість вихователів, батьків і дітей щодо оволодіння вміннями і 

навичками успішного вирішення завдання формування основ етнокультури у 

дітей. 

Показниками діяльнісно-результативного критерію визначено такі:  

‒ уміння і навички використовувати різні засоби етнопедагогіки для  

формування основ етнокультури у дітей;  

‒ уміння раціонально організовувати різні види етнокультурної 

діяльності у закладах дошкільної освіти;   

‒ уміння методично правильно добирати вивірені часом надбання 

етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів 

дошкільної освіти.  

Обґрунтуємо їх вибір більш докладно, насамперед розглянувши питання 

етнокультурної діяльності, задля чого звернемося до тлумачення терміну 

«діяльність» у словникових джерелах.  

Діяльність як психологічна категорія є «динамічною системою взаємодій 

суб’єкта зі світом, у процесі яких відбуваються виникнення і втілення в об’єкті 

психічного образу і реалізація опосередкованих ним стосунків суб’єкта у 

предметній дійсності» [159, с. 92].  

Педагогічний словник трактує «діяльність» як «найважливішу форму 

прояву життя людини, її активного ставлення до довколишньої дійсності. До 

діяльності людину спонукають різні потреби, що відображаються у її 
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свідомості у вигляді образів відповідних їм об’єктів і дій, і ведуть до 

задоволення цих потреб» [150, с. 327].  

Зважаючи на те, що професійна педагогічна діяльність – це 

багатофакторна діяльність, спрямована на розвиток, навчання і виховання дітей 

і молоді, організована педагогами в освітніх закладах різних типів і видів, 

етнокультурну діяльність майбутніх вихователів вважаємо частиною їхньої 

професійної діяльності, спрямованої на організацію і управління усіма видами 

дитячої діяльності на етнопедагогічних засадах. Така діяльність за своїм 

характером і результатами свідчить про володіння майбутнім вихователем 

сукупністю уявлень, знань про українську етнічну культуру та умінь, навичок, 

досвіду і моделей поведінки, що забезпечать організацію освітнього процесу 

закладу дошкільної освіти відповідно до національних особливостей та 

культурних традицій свого народу, а також сприяння цілісному розвитку 

особистості дитини через її залучення до культури свого народу і формування 

основ етнокультури дошкільника. Для досягнення цих завдань використовують 

такі засоби етнокультури: усну народну творчість, художню літературу; 

музично-народну творчість; декоративно-прикладне мистецтво, ремесла, 

розписи; народні ігри та іграшки, ляльки (мотанки та ін.).  

У зв’язку з цим важливо звернутися до завдань національного виховання, 

визначених Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

[94], а саме: утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 

ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя; усвідомлення 

взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

патріотичною відповідальністю; сприяння набуттю дітьми та молоддю 

патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах 

державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 

життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними 
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інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати 

права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати 

конфлікти відповідно до демократичних принципів; формування толерантного 

ставлення до інших народів, культур і традицій; утвердження гуманістичної 

моральності як базової основи громадянського суспільства; культивування 

кращих рис української ментальності ‒ працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

формування мовленнєвої культури; спонукання зростаючої особистості до 

активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, 

фашизму [94, с. 4, 5]. 

Зазначимо, що значна роль у реалізації етнокультурної діяльності в 

закладах дошкільної освіти належить вихователю, який транслює досвід 

життєдіяльності народів регіону, країни, світу і втілює його у такі освітні 

вектори: виховання любові і поваги до народної культури; розвиток 

патріотичних почуттів; прилучення дітей до традицій регіонального оточення; 

формування доброзичливого ставлення до однолітків і дорослих; розвиток 

етносензитивності і етнотолерантності. Етнокультурну діяльність вихователя 

визначаємо як складову професійної діяльності педагога закладу дошкільної 

освіти, яка спрямовує освітній процес на комплексне пізнання дітьми концептів 

української етнокультури: фольклору, традицій, звичаїв, обрядів, декоративно-

прикладного мистецтва, народних ігор і свят та забезпечує формування основ 

їхньої етнокультури.  

Реалізація етнокультурної діяльності в закладах дошкільної освіти сприяє 

системності її організації, використанню емоційно-комунікативних орієнтирів, 

інтересів, мотивацій; втіленню культурних традицій як механізму прояву 

етносензитивності та етнотолерантності, що забезпечує успішну адаптацію 

дітей до специфічних явищ етнокультурної спадщини. Специфікою 

етнокультурної діяльності майбутніх вихователів є те, що вона вимагає уміння 

методично правильно добирати вивірені часом засоби етнопедагогіки та 

ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти із 
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врахуванням вікових та індивідуальних особливостей сучасних дітей. Щоб 

інформація засвоювалася дитиною і ставала її особистим досвідом, необхідно 

етнокультурний складник інтегрувати в специфічні види дитячої діяльності 

(пізнавально-дослідницьку, художньо-естетичну, творчо-ігрову, соціально-

комунікативну тощо).   

Ураховуючи вищезазначене, підготовка майбутніх вихователів до 

реалізації етнокультурної діяльності має ґрунтуватися з урахуванням таких 

позицій:  

1) розуміння студентами історично-культурної спадщини рідного 

народу, його національно-патріотичних цінностей дозволятиме майбутнім 

вихователям через реалізацію етнокультурної діяльності формувати у дітей 

уявлення про свій рід, родину, ознайомлювати їх з родоводом, що становить 

основу формування основ їхньої етнокультури;  

2) прилучення студентів до засвоєння на особистісному рівні 

цінностей народного фольклору: дум, пісень, легенд, ігор тощо. Оскільки 

народний фольклор є першою спробою дитини реалізації своїх творчих 

здібностей, через яку ефективно проходить процес опанування рідною мовою, 

ознайомлення з історією країни, її побутом, культурою тощо, то залучення 

дітей у фольклорну етнокультурну діяльність сприятиме формуванню основ 

їхньої етнокультури; 

3) актуалізація при підготовці студентів принципів народної 

деонтології про те вкрай необхідне, що має засвоїти кожна дитина як опору на 

моральний потенціал духовної культури народу. Народна педагогіка прилучає 

дітей до моральних цінностей засобами народного кодексу моралі, усної 

народної творчості, казок, повчання яких легко приймаються і 

запам’ятовуються дітьми. Народна практика використовує з виховною метою 

трудові будні та свята. У народних святах концентрується велика кількість 

моральних цінностей, значущих для розвитку моральної свідомості особистості 

дитини. Народні свята є скарбницею національних цінностей, якщо студенти 



 

 

99 

 

беруть у них безпосередню участь, під час якої вчаться організовувати такі 

свята для дітей; 

4) прилучення студентів при фаховій підготовці у коледжі до різних 

видів народного мистецтва як основи їхньої майбутньої етнокультурної 

діяльності в закладах дошкільної освіти. Загальноприйнятою науковцями є 

думка про необхідність емоційного переживання дітьми цінностей національної 

культури як важливого засобу впливу на розвиток емоційного компонента 

свідомості особистості дитини;  

5) усвідомлення необхідності організації етнокультурної діяльності в 

закладах дошкільної освіти на засадах взаємодії з сім’єю. Гармонійна взаємодія 

з родиною є запорукою повноцінності національного буття дитини, розкриття і 

реалізації її потенціалу й основою формування основ етнокультури. Важливо 

наголосити на тому, що сучасна сім’я потребує підвищення етнокультурної 

батьківської компетентності, що актуалізує увагу майбутніх вихователів до 

реалізації цього завдання у роботі з сім’єю; 

6) орієнтування студентів на творче створення етнопедагогічного 

середовища закладу дошкільної освіти, в якому можуть функціонувати: 

різноманітні центри етнокультурного призначення, де розміщені аудиотека із 

записами народних пісень, мелодій, казок; твори декоративно-прикладного 

мистецтва, альбоми розписів, розмальовки, підбір літератури з малими 

фольклорними жанрами, різноманітна художня література, картотека народних 

ігор, зразки народних іграшок, елементи народних костюмів, обладнання для 

виготовлення різних ремесел українського народу тощо.  

Отже, третім критерієм визначено діяльнісно-результативний із 

показниками:  

‒ уміння і навички використовувати різні засоби етнопедагогіки для 

формування основ етнокультури у дітей;  

‒ уміння раціонально організовувати різні види етнокультурної 

діяльності у закладах дошкільної освіти;   
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‒ уміння методично правильно добирати вивірені часом надбання 

етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів 

дошкільної освіти.   

Рівні діяльнісно-результативного критерію мають певні характеристики. 

Достатній рівень діяльнісно-результативного критерію готовності 

характеризується наявністю сформованих умінь і навичок використовувати 

різні засоби етнопедагогіки для формування основ етнокультури у дітей; 

раціонально організовувати різні види етнокультурної діяльності у закладах 

дошкільної освіти; методично правильно добирати вивірені часом надбання 

етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів 

дошкільної освіти.  

Задовільний рівень діяльнісно-результативного критерію готовності 

характеризується наявністю окремих умінь і навичок використовувати різні 

засоби етнопедагогіки для формування основ етнокультури у дітей; частково 

сформованими уміннями організовувати різні види етнокультурної діяльності у 

закладах дошкільної освіти; вибірковими вміннями добирати вивірені часом 

надбання етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів 

дошкільної освіти. 

Низький рівень діяльнісно-результативного критерію готовності 

характеризується окремими вміннями і навичками використовувати різні 

засоби етнопедагогіки для формування основ етнокультури у дітей; відсутніми 

уміннями організовувати різні види етнокультурної діяльності як на заняттях, 

так і в повсякденний час, добирати вивірені часом надбання етнопедагогіки та 

ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти.  

Отже, виокремлені знання, уміння і навички студентів щодо 

етнопедагогічного складника їхньої професійної готовності відповідно до 

означених критеріїв та показників дозволили схарактеризувати такі рівні 

готовності студентів педагогічних коледжів до формування основ етнокультури 

у дітей старшого дошкільного віку: високий, задовільний та низький. 

Схарактеризуємо кожен з означених рівнів готовності.  
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Достатній рівень готовності характеризується системними і глибокими 

знаннями студентів щодо компонентів української етнопедагогіки, 

етнопедагогічних засобів формування основ етнокультури у дітей, а також 

обізнаністю з особливостями створення етнопростору сучасного закладу 

дошкільної освіти; наявністю стійкої позитивної мотивації на вивчення 

етнопедагогічного досвіду та його використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти та високим ступенем зацікавленості у етнопедагогічній 

діяльності, усвідомленням цінності використання надбань етнопедагогіки 

регіонального спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти як 

пріоритету гуманістичних цінностей цілей і змісту педагогічної діяльності; 

налаштованістю на етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого дошкільного 

віку та формування основ їхньої етнокультури; наявністю сформованих умінь і 

навичок використовувати різні засоби етнопедагогіки для формування основ 

етнокультури у дітей; раціонально організовувати різні види етнокультурної 

діяльності у закладах дошкільної освіти; методично правильно добирати 

вивірені часом надбання етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній 

процес закладів дошкільної освіти. 

Задовільний рівень готовності характеризується наявними, але 

несистематизованими і поверхневими знаннями студентів щодо компонентів 

української етнопедагогіки, етнопедагогічних засобів формування основ 

етнокультури у дітей, а також частковою обізнаністю з особливостями 

створення етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти; загальною 

позитивною мотивацією на вивчення етнопедагогічного досвіду та ситуативним 

характером його використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; 

усвідомленням цінності використання надбань етнопедагогіки регіонального 

спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, натомість 

вибірковими проявами особистої зацікавленості їх використання; 

фрагментарним інтересом до етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури; наявністю окремих 

умінь і навичок використовувати різні засоби етнопедагогіки для формування 
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основ етнокультури у дітей; частково сформованими уміннями організовувати 

різні види етнокультурної діяльності у закладах дошкільної освіти; частковими 

вміннями добирати вивірені часом надбання етнопедагогіки та ефективно їх 

інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти.  

Низький рівень готовності характеризується відсутністю знань студентів 

щодо компонентів української етнопедагогіки, етнопедагогічних засобів 

формування основ етнокультури у дітей, а також необізнаністю з 

особливостями створення етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти; 

несформованою мотивацією на вивчення етнопедагогічного досвіду, 

небажанням його використовувати в освітньому процесі закладу дошкільної 

освіти, відсутнім усвідомленням цінності використання надбань етнопедагогіки 

регіонального спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, 

відсутністю інтересу до етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури; окремими 

вміннями і навичками використовувати різні засоби етнопедагогіки для 

формування основ етнокультури у дітей; відсутніми уміннями організовувати 

різні види етнокультурної діяльності у закладах дошкільної освіти, добирати 

вивірені часом надбання етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній 

процес закладів дошкільної освіти. 

Отже, визначення рівнів готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за визначеними 

критеріями і показниками дозволять виявити реальний стан підготовки 

майбутніх вихователів у педагогічному коледжі та визначитися з педагогічними 

умовами ефективного формування означеної готовності. Методика та 

результати діагностування рівнів готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку подано в 

наступному підрозділі. 
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2.2. Організація дослідження та методика проведення 

констатувального етапу експерименту 

 

З метою виявлення рівнів готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку в 

освітньому середовищі педагогічного коледжу проводився педагогічний 

експеримент. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів 

трактує його як «основний метод наукового пізнання, який передбачає 

спеціальну ситуацію організації дослідження» [159, с. 112]. 

Констатувальний етап дослідницько-експериментальної роботи 

проводився на базі Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 

Грушевського, комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж», Педагогічного коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка, Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.  

Усього дослідженням охоплено 250 студентів, з яких в 

експериментальній групі взяло участь 120 студенти, а у контрольній групі – 130 

студентів. 

Констатувальний етап експерименту проводився з метою виявлення рівня 

готовності студентів коледжів – майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку та передбачав обов’язкову 

підготовку, яка потребувала вибору об’єкта і предмета дослідження, 

визначення кількості студентів для контрольних та експериментальних груп, 

вибір та адаптування до теми дослідження методик для вивчення рівня 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку відповідно до означених критеріїв та показників.  

При діагностуванні готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку брали до уваги її 

структуру, а саме: інформативно-пізнавальний критерій з показниками: 

обізнаність з компонентами української етнопедагогіки («народне 

родинознавство (фамілологія)», «народне дитинознавство», «масова виховна 
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практика», «етнодидактика», «народна деонтологія»); обізнаність з 

етнопедагогічними засобами формування основ етнокультури у дітей; 

обізнаність з особливостями створення етнопростору сучасного закладу 

дошкільної освіти;   

мотиваційно-спрямувальний критерій з показниками: наявність стійкої 

мотивації на вивчення етнопедагогічного досвіду та його використання в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти, усвідомлення цінності 

використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти як пріоритет гуманістичних цінностей, 

цілей і змісту педагогічної діяльності; налаштованість на етнопедагогічну 

діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та формування основ їхньої 

етнокультури; 

діяльнісно-результативний з показниками: уміння і навички 

використовувати різні засоби етнопедагогіки для формування основ 

етнокультури у дітей; уміння раціонально організовувати різні види 

етнокультурної діяльності у закладах дошкільної освіти; уміння методично 

правильно добирати вивірені часом засоби етнопедагогіки та ефективно їх 

інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти.  

Для визначення рівня готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку використовували 

анкетування, тестування, спостереження, бесіди, діагностичні методики, 

адаптовані до теми дослідження, завдання на виконання студентами різного 

виду робіт для встановлення наявності знань з подальшим їх аналізом. 

Отримані результати дозволили отримати відсоток позитивних оцінок 

респондентів за кожним показником означених критерієм. 

Опишемо детально процедуру виявлення рівня готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку відповідно до виділених критеріїв та їх показників.  

Інформативно-пізнавальний критерій готовності.  

Показник: обізнаність з компонентами української етнопедагогіки.  
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Завдання 1. Мета: з’ясувати ступінь розуміння студентами компонентів 

української етнопедагогіки.  

Процедура виконання: студентам пропонується розкрити сутність понять 

(«етнопедагогіка», «народне родинознавство (фамілологія)», «народне 

дитинознавство», «масова виховна практика», «етнодидактика», «народна 

деонтологія») (Додаток А).  

Оцінювання обізнаності студентів зі змістом та сутністю основних 

компонентів української етнопедагогіки здійснювалося таким чином: студент 

достатньо обізнаний зі змістом та сутністю основних компонентів української 

етнопедагогіки: дає правильні, розширені визначення усіх понять – 2 бали; 

недостатньо обізнаний зі змістом та сутністю основних компонентів 

української етнопедагогіки: правильно, але не достатньо розлого дає 

визначення усіх понять – 1 бал; не обізнаний зі змістом та сутністю основних 

компонентів української етнопедагогіки: не зміг сформулювати визначення 

жодного із запропонованих понять – 0 балів.  

Показник: обізнаність з етнопедагогічними засобами формування основ 

етнокультури у дітей. 

Завдання 2. Мета: з’ясувати ступінь обізнаності студентів з 

етнопедагогічними засобами формування основ етнокультури у дітей.   

Процедура виконання: студентам пропонується назвати засоби 

формування основ етнокультури у дітей.  

Оцінювання обізнаності студентів з етнопедагогічними засобами, 

методами і формами формування основ етнокультури у дітей проводилася 

таким чином: достатньо обізнаний із засобами формування основ етнокультури 

у дітей: студент правильно і точно називає засоби формування основ 

етнокультури у дітей, дає їх повний перелік – 2 бали; недостатньо обізнаний із 

засобами формування основ етнокультури у дітей: правильно називає, але не 

дає повний перелік усіх засобів формування основ етнокультури у дітей – 1 бал; 

не обізнаний із засобами формування основ етнокультури у дітей: не правильно 

називає або зовсім їх не називає – 0 балів. 
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Показник: обізнаність з особливостями створення етнопростору 

сучасного закладу дошкільної освіти;   

Завдання 3. Мета: з’ясувати обізнаність студентів з особливостями 

створення етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти. 

Процедура виконання: студентам пропонують змоделювати етнопростір 

сучасного закладу дошкільної освіти.  

Оцінювання обізнаності студентів з особливостями створення 

етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти проводилася таким чином: 

достатньо обізнаний з особливостями створення етнопростору сучасного 

закладу дошкільної освіти: студент правильно і точно змоделював етнопростір 

сучасного закладу дошкільної освіти – 2 бали; недостатньо обізнаний з 

особливостями створення етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти: 

студент змоделював етнопростір сучасного закладу, але допустив суттєві 

помилки у процесі моделювання – 1 бал; не обізнаний з особливостями 

створення етнопростору сучасного закладу дошкільної освіти: не здатний 

змоделювати етнопростір сучасного закладу дошкільної освіти – 0 балів.  

Проаналізуємо рівні готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за інформативно-

пізнавальним критерієм, результати якого відображено у таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2. 

Рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за показниками 

інформативно-пізнавального критерію (констатувальний зріз) у% 

№ 

п/п 
Показники  Групи 

Рівні 

Достатній Задовільний Низький 

1 

Обізнаність з компонен-

тами української етно-

педагогіки 

ЕГ 

КГ 

21,2 

19,8 

38,2 

38,3 

40,6 

41,9 

2 

Обізнаність із етно-

педагогічними засобами 

формування основ етно-

культури у дітей 

ЕГ 

КГ 

25,6 

25,5 

57,7 

56,5 

16,7 

18,0 
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3 

Обізнаність із особливо-

стями створення етно-

простору сучасного за-

кладу дошкільної освіти 

ЕГ 

КГ 

19,5 

18,9 

49,3 

48,5 

31,2 

32,6 

 

За даними таблиці 2.2, на достатньому рівні готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку за показником «обізнаність компонентами української етнопедагогіки» 

перебували 21,2% студентів ЕГ та 19,8% студентів контрольної групи; на 

задовільному рівні – 38,2% студентів ЕГ та 38,3% студентів контрольної групи; 

на низькому рівні – 40,6% студентів ЕГ та 41,9% студентів контрольної групи.  

Студенти педагогічного коледжу спеціальності «Дошкільна освіта», які 

перебували на достатньому рівні за цим показником, продемонстрували 

стабільні, глибокі знання поняття «етнопедагогіка» та її компонентів; вони 

давали повне та розгорнуте визначення української етнопедагогіки, яка 

досліджує виховний досвід українців, з’ясовує можливості й шляхи реалізації 

прогресивних педагогічних ідей українського народу, назвали усі її 

компоненти – «народне родинознавство (фамілологія)», «народне 

дитинознавство», «масова виховна практика», «етнодидактика», «народна 

деонтологія». 

Майбутні вихователі, які продемонстрували задовільний рівень, не 

змогли правильно визначити поняття «етнопедагогіка» та назвати усі його 

компоненти. Наприклад, поняття «етнопедагогіка» вони розуміли як 

«педагогіка певного етносу» або «досвід українського народу». Окремі 

студенти зазначили, що «вона зберігається в пам’яті народу». Серед 

компонентів етнопедагогіки ці студенти назвали «дитинознавство», 

«батьківське виховання», «материнську школу».  

Студенти коледжу, які засвідчили низький рівень готовності, дали не 

правильне визначення поняття «етнопедагогіка» та взагалі утрималися від 

визначення її компонентів.  

За показником «обізнаність з етнопедагогічними засобами формування 

основ етнокультури у дітей», як засвідчують дані з таблиці 2.2., на достатньому 

рівні готовності перебували 25,6% студентів експериментальної групи та 25,5% 
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студентів контрольної групи; на задовільному рівні – 57,7% студентів 

експериментальної групи та 56,5% студентів контрольної групи; на низькому 

рівні – 16,5 % студентів експериментальної групи та 18,0% студентів 

контрольної групи. Зокрема, майбутні вихователі, які оволоділи достатнім 

рівнем обізнаності з етнопедагогічними засобами, методами і формами 

формування основ етнокультури у дітей, називали усі засоби (рідна мова, 

народний календар, історія, народна символіка, фольклор, народні ігри та 

іграшки, національне мистецтво, народні традиції, звичаї та обряди, родинно-

побутова культура) формування основ етнокультури у дітей. Студенти 

коледжу, які характеризувалися задовільним рівнем готовності за цим 

показником, продемонстрували знання окремих засобів формування основ 

етнокультури у дітей і подавали не повний їх перелік. Так, серед названих були 

найбільш відомі засоби (рідна мова, народні ігри та іграшки, народні традиції, 

звичаї та обряди). Усі інші вони оминули увагою. Студенти коледжу, у яких 

виявлено низький рівень готовності, продемонстрували необізнаність із 

етнопедагогічними засобами формування основ етнокультури в дітей 

дошкільного віку.  

За показником «обізнаність із особливостями створення етнопростору 

сучасного закладу дошкільної освіти» на достатньому рівні перебувало 19,5% 

студентів ЕГ та 18,9% студентів КГ. Задовільним рівнем оволоділи 49,3% 

студентів ЕГ та 48,5% студентів КГ, а низьким – 31,2% студентів ЕГ та 32,6% 

студентів КГ. Майбутні вихователі, які продемонстрували достатній рівень 

готовності за цим показником, змоделювали не лише предметне оформлення 

приміщення закладу дошкільної освіти, а також вказали на обов’язкову 

предметно-практичну діяльність усіх учасників освітнього процесу і 

співтворчість дітей і дорослих у різних видах діяльності на основі етноетикету. 

Майбутні вихователі, які характеризувалися задовільним рівнем готовності, 

моделюючи етнопростір сучасного закладу дошкільної освіти, презентували 

лише приміщення закладу дошкільної освіти, де зобразили окремі куточки, 

етнокімнати або світлиці у національному стилі з вишитими рушниками, 

витканими килимами, серветками тощо. Студенти коледжу, у яких виявлено 
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низький рівень готовності, не змогли правильно змоделювати етнопростір 

сучасного закладу дошкільної освіти і не виконали завдання. 

Мотиваційно-спрямувальний критерій готовності.  

Показник: виявити спрямованість мотивації студентів на вивчення 

етнопедагогічного досвіду та його використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти. 

Завдання 4. Мета: з’ясувати наявність стійкої мотивації на вивчення 

етнопедагогічного досвіду та його використання в освітньому процесі закладу 

довкільної освіти.  

Процедура виконання: студентам пропонується ознайомитися із 

переліком мотивів вивчення етнопедагогічного досвіду (особисті, пізнавальні, 

професійні, культурні, соціальні) та вказати, якими мотивами вони керуються 

при оволодінні етнопедагогічним досвідом. 

Показник: усвідомлення цінності використання надбань етнопедагогіки 

регіонального спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти як 

пріоритету гуманістичних цінностей та цілей педагогічної діяльності. 

Завдання 5. Мета: з’ясувати усвідомлення цінності використання надбань 

етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому процесі закладів 

дошкільної освіти. 

Процедура виконання: студентам пропонують запитання «Чи вважаєте 

Ви, що використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в 

освітньому процесі закладів дошкільної освіти є пріоритетом гуманістичних 

цінностей та цілей педагогічної діяльності?» і відповіді до нього, з яких вони 

мають обрати один (так, уважаю; швидше так, ніж ні; швидше ні, ніж так; ні, не 

вважаю). 

Показник: налаштованість на етнопедагогічну діяльність із дітьми 

старшого дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури. 

Завдання 6. Мета: виявити ступінь налаштованості студентів на 

етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та формування 

основ їхньої етнокультури. 



 

 

110 

 

Процедура виконання: студентам пропонується «Карта мотиваційних 

виборів», за якою слід дати оцінку наведеним нижче аргументам щодо 

наявності бажання організації етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури за 10 бальною 

шкалою, за ступенем важливості для них кожного із мотивів (від 1 до 10). 

(Додаток А).  

Оцінювання наявності у студентів мотивації на вивчення 

етнопедагогічного досвіду проводилася таким чином: характеризується 

позитивно спрямованою мотивацією на вивчення етнопедагогічного досвіду та 

його використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; усвідомлює 

цінність використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в 

освітньому процесі закладів дошкільної освіти; виявляє високий ступінь 

налаштованості на етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого дошкільного 

віку та формування основ їхньої етнокультури – 2 бали. 

Характеризується позитивною мотивацією на вивчення 

етнопедагогічного досвіду та його використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти; цінність використання надбань етнопедагогіки 

регіонального спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти 

усвідомлює недостатньо; налаштованість на етнопедагогічну діяльність із 

дітьми старшого дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури 

виявляється ситуативно – 1 бал.  

Характеризується не сформованою мотивацією на вивчення 

етнопедагогічного досвіду та його використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти; не усвідомлює цінність використання надбань 

етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому процесі закладів 

дошкільної освіти; не налаштований на етнопедагогічну діяльність із дітьми 

старшого дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури – 0 балів.   

Проаналізуємо рівні готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за мотиваційно-

спрямувальним критерієм, результати якої відображено у таблиці 2.3.  
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За даними таблиці 2.3, на достатньому рівні готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку за показником «Спрямованість мотивації студентів на вивчення 

етнопедагогічного досвіду та його використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти» перебували 16,9% студентів експериментальної групи та 

17,1% студентів контрольної; на задовільному рівні – 47,4% студентів 

експериментальної групи та 46,3% студентів контрольної; на низькому рівні – 

35,7% студентів експериментальної групи та 36,6% студентів контрольної груп.  

Таблиця 2.3. 

Рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за показниками 

мотиваційно-спрямувального критерію (контстатувальний зріз) у%  

№ 

п/п 
Показники  Групи 

Рівні 

Достатній Задовільний Низький 

1 

Спрямованість мотивації 

студентів на вивчення 

етнопедагогічного досві-

ду та його використання 

в освітньому процесі 

закладу дошкільної осві-

ти 

ЕГ 

КГ 

16,9 

17,1 

47,4 

46,3 

35,7 

36,6 

2 

Усвідомлення цінності 

використання надбань 

етнопедагогіки регіо-

нального спрямування в 

освітньому процесі за-

кладів дошкільної освіти 

як пріоритет гуманістич-

них цінностей та цілей 

педагогічної діяльності 

ЕГ 

КГ 

15,6 

15,5 

42,3 

44,1 

42,1 

40,4 

3 

Налаштованість на етно-

педагогічну діяльність із 

дітьми старшого до-

шкільного віку та форму-

вання основ їхньої 

етнокультури 

ЕГ 

КГ 

19,1 

18,3 

48,3 

47,2 

32,6 

34,5 
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Студенти педагогічного коледжу спеціальності «Дошкільна освіта», які 

перебували на достатньому рівні за цим показником, виявили позитивно 

спрямовану мотивацію на вивчення етнопедагогічного досвіду та його 

використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Вони обирали 

особисті, пізнавальні та професійні мотиви вивчення етнопедагогічного 

досвіду, проявляли значний інтерес до етнопедагогічної проблематики, 

цікавилися відповідною інформацією та актуалізували наміри використовувати 

етнопедагогічний досвід у майбутній професійній діяльності. Студенти, які 

засвідчили задовільний рівень, мали наявну мотивацію на вивчення 

етнопедагогічного досвіду, обирали професійні і особисті мотиви, але не 

виявляли активності у пошуку інформації етнопедагогічної проблематики. 

Студенти, які засвідчили низький рівень, мали не сформовану мотивацію на 

вивчення етнопедагогічного досвіду; вони вказували на соціальні мотиви, не 

проявляли інтересу до питань етнопедагогіки, не цікавилися відповідною 

інформацією щодо її використання в освітньому процесі закладу дошкільної 

освіти. 

За показником «усвідомлення цінності використання надбань 

етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому процесі закладів 

дошкільної освіти як пріоритету гуманістичних цінностей та цілей педагогічної 

діяльності» на достатньому рівні готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку перебували 

15,6% студентів експериментальної групи та 15,5% студентів контрольної 

групи; на задовільному рівні – 42,3% студентів експериментальної групи та 

44,1% студентів контрольної групи; на низькому рівні – 42,1% студентів 

експериментальної групи та 40,4% студентів контрольної груп. Майбутні 

вихователі, які характеризувалися достатнім рівнем, усвідомлювали цінність 

використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти і вважали важливим такий аспект діяльності 

вихователя. Вони підкреслювали необхідність регіонального спрямування, 

оскільки в ньому «відображена специфіка місцевого краєзнавчого матеріалу, 

що сприяє прилученню дітей до рідної культури на місцевому краєзнавчому 
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матеріалі» (Вікторія В.). Майбутні вихователі, які характеризувалися 

задовільним рівнем, цінність використання надбань етнопедагогіки 

регіонального спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти 

усвідомлювали недостатньо і ситуативно демонстрували розуміння важливості 

такого аспекту діяльності вихователя. Майбутні вихователі, які 

характеризувалися низьким рівнем, не усвідомлювали цінності використання 

надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти.  

За показником «налаштованість на етнопедагогічну діяльність із дітьми 

старшого дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури» на 

достатньому рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку перебували 19,1% студентів 

експериментальної групи та 18,3% студентів контрольної групи; на 

задовільному рівні – 48,3% студентів експериментальної групи та 47,2% 

студентів контрольної групи; на низькому рівні – 32,6% студентів 

експериментальної групи та 34,5% студентів контрольної групи. Майбутні 

вихователі, які характеризувалися достатнім рівнем, виявили високий ступінь 

налаштованості на етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого дошкільного 

віку та формування основ їхньої етнокультури. Вони виявляли бажання 

організації етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого дошкільного віку, 

визначали можливі способи дій задля формування основ етнокультури у дітей 

та досягнення цієї мети. У майбутніх вихователів, які характеризувалися 

задовільним рівнем, налаштованість на етнопедагогічну діяльність із дітьми 

старшого дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури 

виявлялася ситуативно лише у випадку пропозиції зі сторони референтних осіб. 

Студенти, які характеризувалися низьким рівнем, не були налаштовані на 

етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та і завдання 

формування основ їхньої етнокультури не вважали важливим.  

Діяльнісно-результативний критерій готовності. 

Показник: уміння використовувати різні засоби етнопедагогіки для 

формування основ етнокультури у дітей.   
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Завдання 7. Мета: виявити уміння використовувати різні засоби 

етнопедагогіки для формування основ етнокультури у дітей.   

Процедура виконання: студентам пропонується: 1) на практичному 

занятті переглянути видіеозапис різних видів діяльності, організованих 

вихователями в закладі дошкільної освіти і визначити доцільність і 

ефективність використання дитячого ігрового фольклору вихователями; 

2) створити структурно-опорну схему теми «Етнопедагогічні засоби 

формування основ етнокультури у дітей» та визначити взаємозв’язок між 

чинниками формування основ етнокультури та засобами етнопедагогіки; 

3) проаналізувати зміст програм закладів дошкільної освіти і визначити обсяг 

етнопедагогічних засобів у реалізації завдань формування основ етнокультури 

у дітей; 4) підготувати презентацію народної казки, традиції, звичаю чи обряду.  

Показник: уміння раціонально організовувати різні види етнокультурної 

діяльності у закладах дошкільної освіти.  

Завдання 8. Мета: виявити уміння раціонально організовувати різні види 

етнокультурної діяльності у закладах дошкільної освіти. 

Процедура виконання: студентам пропонується обрати свято річного 

циклу, визначити форму і час проведення святкового заходу, продумати 

оформлення приміщення, де буде відбуватися святковий захід, дібрати 

відповідні матеріали, запропонувати форми залучення дітей до підготовки до 

заходу, скласти розгорнутий сценарій обраного святкового заходу з дітьми 

старшого дошкільного віку.  

Показник: уміння методично правильно добирати вивірені часом 

надбання етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів 

дошкільної освіти із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

сучасних дітей.  

Завдання 9. Мета: виявити уміння методично правильно добирати вивірені 

часом засоби етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес 

закладів дошкільної освіти  із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей сучасних дітей.  
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Процедура виконання: студентам пропонується скласти таблиці 

«Актуальні та архаїчні засоби етнопедагогіки», де вказати надбання 

етнопедагогіки актуальні для сьогодення і застарілі, тобто архаїчні.  

Оцінювання наявності умінь студентів здійснювалося таким чином: 

правильно використовує різні засоби етнопедагогіки для формування основ 

етнокультури у дітей, уміє раціонально організовувати різні види 

етнокультурної діяльності у закладах дошкільної освіти та методично 

правильно добирає вивірені часом засоби етнопедагогіки, які ефективно 

інтегрує в освітній процес закладів дошкільної освіти – 2 бали. Відчуває 

труднощі у використанні різних засобів етнопедагогіки для формування основ 

етнокультури у дітей та при організації різних видів етнокультурної діяльності 

у закладах дошкільної освіти, не зовсім правильно добирає вивірені часом 

засоби етнопедагогіки, та невдало інтегрує їх в освітній процес закладів 

дошкільної освіти – 1 бал. Не володіє вміннями використовувати різні засоби 

етнопедагогіки для формування основ етнокультури у дітей, раціонально 

організовувати різні види етнокультурної діяльності у закладах дошкільної 

освіти, методично правильно добирати вивірені часом засоби етнопедагогіки та 

ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти – 0 балів.  

Проаналізуємо рівні готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за діяльнісно-

результативним критерієм, результати якої відображено у таблиці 2.4.  

За даними таблиці 2.4, на достатньому рівні готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку за показником «уміння використовувати різні засоби етнопедагогіки для 

формування основ етнокультури у дітей» перебувало 21,5% студентів 

експериментальної групи та 20,4% студентів контрольної групи; на 

задовільному рівні – 51,2% студентів експериментальної групи та 50,3% 

студентів контрольної групи; на низькому рівні – 27,3% студентів 

експериментальної групи та 29,3% студентів контрольної групи. Майбутні 

вихователі, які характеризувалися достатнім рівнем, загалом знають 

етнопедагогічні засоби формування основ етнокультури у дітей та уміють їх 

використовувати в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Вони 
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правильно визначили доцільність використання дитячого ігрового фольклору 

вихователями, створили структурно-опорну схему теми «Етнопедагогічні 

засоби формування основ етнокультури у дітей», де відобразили засоби 

етнопедагогіки, мету, завдання, види діяльності, вказали на інтегрування 

традиційних та етнічних матеріалів та визначили взаємозв’язок між чинниками 

формування основ етнокультури (духовна культура суспільства та духовна 

культура особистості) та засобами етнопедагогіки.   

Таблиця 2.4. 

Рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за показниками 

діяльнісно-результативного критерію (констатувальний зріз) у%  

№ 

п/п 
Показники  Групи 

Рівні 

Достатній Задовільний Низький 

1 

Уміння використовувати 

різні засоби етнопедаго-

гіки для формування 

основ етнокультури у 

дітей 

ЕГ 

КГ 

21,5 

20,4 

51,2 

50,3 

27,3 

29,3 

2 

Уміння раціонально ор-

ганізовувати різні види 

етнокультурної діяльно-

сті у закладах дошкільної 

освіти  

ЕГ 

КГ 

20,1 

19,5 

48,1 

47,9 

31,8 

32,6 

3 

Уміння методично пра-

вильно добирати вивіре-

ні часом засоби етно-

педагогіки та ефективно  

їх інтегрувати в освітній 

процес закладів дошкіль-

ної освіти  

ЕГ 

КГ 

17,5 

16,5 

45,3 

44,9 

37,2 

38,6 

 

Вони також добре справилися із завданням проаналізувати зміст програм 

закладів дошкільної освіти і визначити обсяг етнопедагогічних засобів у 

реалізації завдань формування основ етнокультури у дітей; підготували 

презентацію народної казки, традиції, звичаю чи обряду. Студенти, які 

характеризувалися задовільним рівнем, загалом знають етнопедагогічні засоби 

формування основ етнокультури у дітей, водночас уміння їх використовувати в 
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освітньому процесі закладу дошкільної освіти не сформовані належним чином. 

Вони не завжди правильно визначали доцільність використання дитячого 

ігрового фольклору вихователями; при створенні структурно-опорної схеми 

теми «Етнопедагогічні засоби формування основ етнокультури у дітей», вони 

правильно відобразили засоби етнопедагогіки, проте не вказали мети, завдань, 

видів діяльності, частково визначили взаємозв’язок між чинниками формування 

основ етнокультури (вказали лише духовну культуру суспільства) та засобами 

етнопедагогіки. Вони добре справилися із завданням проаналізувати зміст 

програм закладів дошкільної освіти, але відчували труднощі при визначенні 

обсягу етнопедагогічних засобів у реалізації завдань формування основ 

етнокультури у дітей; студенти допускали окремі помилки при підготовці 

презентації народної казки, традиції, звичаю чи обряду. Студенти, які 

характеризувалися низьким рівнем, не справилися із поставленими 

завданнями – вони не знають етнопедагогічні засоби формування основ 

етнокультури у дітей і не володіють уміннями їх використовувати в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти.  

На достатньому рівні готовності до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку за показником «уміння раціонально 

організовувати різні види етнокультурної діяльності у закладах дошкільної 

освіти» перебувало 20,1% студентів експериментальної групи та 19,5% 

студентів контрольної групи; на задовільному рівні – 48,1% студентів 

експериментальної групи та 47,9% студентів контрольної групи; на низькому 

рівні – 31,8% студентів експериментальної групи та 32,6% студентів 

контрольної груп. Майбутні вихователі, які характеризувалися достатнім 

рівнем, виявили уміння раціонально організовувати різні види етнокультурної 

діяльності у закладах дошкільної освіти. Вони обирали свято річного циклу, 

визначали форму і час проведення святкового заходу, продумали оформлення 

приміщення, де буде відбуватися святковий захід, дібрали відповідні матеріали, 

запропонували форми залучення дітей до підготовки до заходу, склали 

розгорнутий сценарій обраного святкового заходу з дітьми старшого 
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дошкільного віку. Наприклад, Наталка П. обрала свято «Обжинки». Для 

оформлення святково прибраної зали студентка передбачила стіл, накритий 

вишитою скатертино, на якому ‒ хліб-сіль; по обидві сторони стоять підставки, 

вкриті рушниками для снопа і вінка, принесених із поля. Сценарієм заходу 

передбачалися пісні «Як діждали літа», «Ой у полі нивка», «Женчичок-

бренчичок», пісня-танок «Вийшли в поле косарі», «Ходить гарбуз по городу», 

гра «Збирай урожай» тощо. Також дітям пропонували взяти участь в конкурсі 

на краще знання рослинних і тваринних символів, народних прислів’їв, 

відгадування загадок. Закінчувалося свято частуванням.  

Студенти, у яких виявлено задовільний рівень готовності, відчували 

труднощі при використанні різних засобів етнопедагогіки для формування 

основ етнокультури у дітей та при організації різних видів етнокультурної 

діяльності у педагогічному процесі закладу дошкільної освіти.  

Майбутні вихователі, у яких виявлено низький рівень готовності, не 

володіли умінням раціонально організовувати різні види етнокультурної 

діяльності у закладах дошкільної освіти, вони не справилися із завданням.  

За показником «уміння методично правильно добирати вивірені часом 

засоби етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів 

дошкільної освіти» на достатньому рівні перебувало 17,5% студентів 

експериментальної групи та 16,5% студентів контрольної групи; на 

задовільному рівні – 45,3% студентів експериментальної групи та 44,9% 

студентів контрольної групи; на низькому рівні – 37,2% студентів 

експериментальної групи та 38,6% студентів контрольної групи. Студенти, які 

перебували на достатньому рівні, детально розкрили засоби етнопедагогіки, 

придатні і непридатні для фізичного, розумового, морального, трудового, 

естетичного виховання дітей дошкільного віку. Зокрема, вони вказували, що у 

фізичному вихованні сучасних дітей варто використовувати народні рухливі 

ігри задля розвитку і вдосконалення основних рухів та фізичних якостей. 

Зокрема, Олена В. зазначила, що «окремі з них перетворюються на 

театралізоване дійство з поетичним текстом, часто піснями й танцювальними 
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рухами (Подоляночка, Коза-дереза, «Гуси-гуси» та ін.). Переважна більшість 

студентів також вказували на використання малих форм фольклору під час 

формування культурно-гігієнічних навичок. Серед засобів розумового 

виховання студенти називали і наводили приклади загадок, які сприяють 

вправлянню дітей в проявах кмітливості, вдумливості, формують навички 

логічного мислення, а також приказки, що дозволяють дітям оволодівати 

мислительними операціями – аналізом, синтезом, порівнянням. Згадували 

студенти також народні оповідання, казки, легенди, лічилки і скоромовки. Для 

посилення інтересу дітей до трудових процесів, на думку цих студентів, варто 

безпосередньо відображати працю дорослого в грі, елементи трудових дій та 

включати ігрові моменти в сам процес праці. Засобами естетичного виховання 

студенти називали поетичні побажання, вітання, які виробляли звичку до 

певного мовленнєвого етикету, що був вироблений живою практикою народу. 

Наголошували, що для розвитку творчих здібностей дітей можна 

використовувати народні ігри-драматизації, сюжет яких утворював цікаве 

пісенно-ігрове дійство («Ходить гарбуз по городу», «Та внадився журавель», 

«Мак», «Ой, на горі льон» та ін.), а також вишивання, розписування писанок, 

народні урочисті свята, які супроводжуються обрядовою поезією. Серед 

архаїчних і не придатних для виховання дітей засобів студенти цієї групи 

називали необхідність початку навчання дітей у школі 1 грудня в день святого 

Наума; залякування дітей та фізичні покарання; привчання дітей до  такого 

морального етикету як народний звичай «бити чолом», тобто цілувати старших 

людей в руку; звертання на «Ви» до найрідніших людей.  

Майбутні вихователі, які перебували на задовільному рівні готовності, не 

змогли окреслити усі засоби етнопедагогіки, які можна ефективно інтегрувати в 

освітній процес закладів дошкільної освіти. Вони обмежилися розподілом 

засобів, які можна використовувати для дітей раннього віку – колискові, 

пестушки, потішки, замовлянки, мовно-рухливі ігри, а також дошкільного – 

казки, легенди, лічилки, скоромовки, дражнилки, мирилки, приказки, прислів’я.  
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Серед архаїчних і не придатних для виховання дітей засобів студенти цієї групи 

називали лише звертання на «Ви» до найрідніших людей.  

Студенти, які перебували на низькому рівні готовності, назвали лише 

декілька засобів (казки, приказки, традиції) етнопедагогіки. Вони не змогли 

назвати жодного з архаїчних і не придатних для виховання дітей засобів. 

Узагальнені результати оцінювання рівнів готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку на констатувальному етапі за усіма критеріями подано у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Порівняльна таблиця оцінювання рівнів за критеріями готовності 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку (констатувальний зріз) у % 

 

Як видно з таблиці 2.5, за інформативно-пізнавальним критерієм 

готовності на достатньому рівні перебували 22,1% майбутніх вихователів ЕГ та 

21,4% студентів КГ; на задовільному – 48,4% майбутніх вихователів ЕГ та 

47,4% студентів КГ; на низькому – 29,5% майбутніх  вихователів ЕГ та 30,8% 

студентів КГ, тобто у більшості студентів знання в галузі формування у 

дошкільників основ етнокультури поверхневі, несистемні і недостатньо 

усвідомлені; за мотиваційно-спрямовувальним критеріїм готовності на 

Критерії 

Рівні 

Констатувальний зріз 

Достатній Задовільний Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

% % % % % % 

Інформативно-

пізнавальний  

22,1 21,4 48,4 47,8 29,5 30,8 

Мотиваційно-

спрямовувальний 

17,2 17,0 46,0 45,8 36,8 37,2 

Діяльнісно-

результативний 

19,7 18,8 48,2 47,7 32,1 33,5 
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достатньому рівні перебували 17,2% майбутніх вихователів ЕГ та 17,0% КГ; на 

задовільному – 46,0% майбутніх вихователів ЕГ та 45,8% студентів КГ; на 

низькому – 36,8% майбутніх вихователів ЕГ та 37,2% студентів КГ, які 

продемонстрували недостатньо виражені мотиви вивчення етнопедагогічного 

досвіду та використання засобів етнопедагогів в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти як змістоутворюючих чинників.  

За діяльнісно-результативним критерієм готовності на достатньому рівні 

перебували 19,7% майбутніх вихователів ЕГ та 18,8% студентів КГ; на 

задовільному – 48,2% майбутніх вихователів ЕГ та 47,7% студентів КГ; на 

низькому – 32,1% майбутніх вихователів ЕГ та 33,5% студентів КГ, що 

засвідчує несформованість етнопедагогічного складника їхньої професійної 

готовності. 

На основі аналізу рівнів готовності до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку студентів коледжу за розробленими 

критеріями було визначено узагальнені рівні готовності майбутніх вихователів 

до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку в 

констатувальному експерименті за формулою:  

СГ сер. = ,
3

321

К

ККК 
 

де СГ сер. – середній рівень готовності студентів до формування основ 

етнокультури у дітей, К – значення рівня готовності за кожним окремим 

критерієм, 3К – загальна кількість критеріїв.  

У таблиці 2.6. наведено узагальнені дані середнього рівня готовності 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку.  

Як видно з таблиці 2.6., на достатньому рівні готовності перебувало 

19,7% студентів експериментальної та 19,1% контрольної групи; на 

задовільному – 47,5% студентів експериментальної та 47,1% контрольної 

групи; на низькому – 32,8% студентів експериментальної та 33,8 % контрольної 

групи. Констатувальний етап експерименту показав перевагу низького та 

задовільного рівнів готовності майбутніх вихователів до формування основ 
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етнокультури у дітей старшого дошкільного віку у експериментальній та 

контрольній групах коледжу.  

Таблиця 2.6. 

Рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку (констатувальний зріз) у% 

Рівні 
Експерименталь

на група 

Контрольна  

група 

Достатній 19,7 19,1 

Задовільний 47,5 47,1 

Низький  32,8 33,8 

 

Отже, результати дозволили дійти висновку, що система підготовки 

мабутніх вихователів у педагогічних коледжах не зорієнтована на формування 

у студентів готовності до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку, як стійкої характеристики особистості педагога, що на 

особистісному рівні втілене в його етнокультурі, а на професійному – в 

дитиноцентризмі етнопедагогічної діяльності, спрямованої на формування 

основ етнокультури у старших дошкільників. 

У цілому результати констатувального експерименту дозволили дійти 

висновку про необхідність обґрунтування педагогічних умов підготовки 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку та їх реалізації в освітньому середовищі коледжів, що і буде 

здійснено у наступному розділі дисертації.  
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Висновки з другого розділу 

 

Експериментальна робота здійснювалася з метою виявлення стану 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку.  

Оскільки змістове наповнення професійної діяльності означеного фахівця з 

одного боку співвідноситься із поняттям «педагогічна діяльність», а з іншого –

 репрезентує її впливовість на результати розвитку, виховання і навчання дитини 

дошкільного віку, у дослідженні готовність майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку розглядаємо як результат 

їхньої професійно-педагогічної підготовки у педагогічному коледжі, яка 

складається з когнітивного, мотиваційного, діяльнісного компонентів готовності.  

Когнітивний компонент у структурі готовності майбутніх вихователів 

характеризує повноту етноспрямованої складової підготовки, системність і 

диференційованість етнопедагогічних знань студентів щодо упровадження 

етнопедагогіки в освітній процес сучасного закладу дошкільної освіти.  

Мотиваційний компонент у структурі готовності майбутніх вихователів 

виявляє усвідомлення ними цінностей використання надбань етнопедагогіки 

регіонального спрямування, наявність стійкої мотивації до вивчення народного 

дитинознавства й етнопедагогічного досвіду та їх використання в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти, налаштованість на етнопедагогічну 

діяльність із дітьми. 

Діяльнісний компонент у структурі готовності майбутніх вихователів 

забезпечує наявність практичних умінь і навичок використання різних засобів 

етнопедагогіки у вихованні та навчанні дошкільників, здатності методично 

правильно добирати вивірені часом надбання етнопедагогіки для формування 

основ етнокультури у дітей та ефективно їх інтегрувати в освітній процес 

закладів дошкільної освіти із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей сучасних дітей.  

На основі здійсненого теоретичного аналізу наукової літератури, 

визначено, що кожному з визначених компонентів готовності відповідають 
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критерії (інформативно-пізнавальний, мотиваційно-спрямувальний, діяльнісно-

результативний) з відповідними показниками, а саме: інформативно-

пізнавальний критерій з показниками: обізнаність з компонентами української 

етнопедагогіки («народне родинознавство (фамілологія)», «народне 

дитинознавство», «масова виховна практика», «етнодидактика», «народна 

деонтологія»); обізнаність з етнопедагогічними засобами формування основ 

етнокультури у дітей; обізнаність з особливостями створення етнопростору 

сучасного закладу дошкільної освіти; мотиваційно-спрямувальний критерій з 

показниками: наявність стійкої мотивації на вивчення етнопедагогічного 

досвіду та його використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, 

усвідомлення цінності використання надбань етнопедагогіки регіонального 

спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти як пріоритет 

гуманістичних цінностей та цілей педагогічної діяльності; налаштованість на 

етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та формування 

основ їхньої етнокультури; діяльнісно-результативний з показниками: уміння і 

навички використовувати різні засоби етнопедагогіки для формування основ 

етнокультури у дітей; уміння раціонально організовувати різні види 

етнокультурної діяльності у закладах дошкільної освіти; уміння методично 

правильно добирати вивірені часом засоби етнопедагогіки та ефективно їх 

інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти.  

Виокремлені критерії та показники дозволили охарактеризувати рівні 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку: достатній, задовільний, низький. 

З метою визначення рівнів готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку розроблено 

діагностувальні завдання, виконання та аналіз яких дозволили виокремити три 

рівні її сформованості: достатній, задовільний та низький. Переважна більшість 

майбутніх вихователів в експериментальній та контрольній групах засвідчили 

переважання низького і задовільного рівнів означеної готовності.  

Результати дослідження другого розділу висвітлено в публікаціях автора 

[174, 175].   
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ 

ОСНОВ ЕТНОКУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

3.1. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів у 

педагогічному коледжі до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку  

 

Результати діагностування стану підготовки студентів у педагогічних 

коледжах до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку засвідчили її неефективність та мотивували нас до визначення комплексу 

відповідних педагогічних умов на засадах наукових підходів до 

етнопедагогізації, специфіка якого визначається особливостями культури 

українського етносу з обов’язковим урахуванням при цьому індивідуальних 

особливостей студентів.  

Тому насамперед охарактеризуємо поняття «умова» та «педагогічна 

умова».  

У філософському словнику поняття «умова» тлумачиться як «відносно 

зовнішня до предмета багатоманітність зовнішнього світу. На відміну від 

причини, яка безпосередньо породжує те чи інше явище або процес, умова 

становить те середовище, оточення, в якому останні виникають, існують і 

розвиваються» [211, с. 497].  

Тлумачний словник української мови визначає поняття «умова» досить 

широко, зі значним смисловим значенням: 1) це – необхідна обставина, яка 

робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 

чомусь; 2) обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або 

здійснюється що-небудь; 3) правила, які існують або встановлені в тій чи іншій 

галузі життя, діяльності, які забезпечують нормальну роботу чого-небудь; 

правила, вимоги, виконання яких забезпечує що-небудь; 4) сукупність даних, 

положення, що лежать в основі чого-небудь [139]. 
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Натомість під педагогічними умовами часто розуміють обставини й 

чинники, які визначають результативність освітнього процесу. Зокрема, 

В. Сластьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко, Є. Шиянов трактують педагогічні умови як 

«стійкі обставини, які визначають стан і розвиток функціонуючих педагогічних 

систем» [148  с. 434].  

Словник-довідник з професійної педагогіки визначає поняття 

«педагогічні умови» як «обставини, за яких залежить та відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості, групою людей» [182, с. 188].  

На урахуванні того, що ці обставини є взаємопов’язаними і 

взаємозумовленими наголошує при формулюванні сутності поняття 

«педагогічні умови» науковець Г. Ананьїн, який тлумачить його таким чином: 

«Педагогічні умови – це сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених 

обставин процесу навчання, що є результатом цілеспрямованого відбору, 

конструювання і застосування елементів змісту, методів чи прийомів, а також 

організаційних форм навчання для досягнення певних дидактичних цілей» 

[1, с. 6].  

Варто враховувати те, що педагогічні умови не можна зводити лише до 

зовнішніх обставин, обстановки, сукупності чинників, що здійснюють вплив на 

певний освітній процес, адже освіта особистості становить єдність 

внутрішнього і зовнішнього, суб’єктивного і об’єктивного, сутності і явища. Є 

підстави твердити, що на ефективність процесу формування готовності 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку в педагогічному коледжі впливають як зовнішні (комплекс 

форм, методів, прийомів, засобів, зміст навчання у контексті діалогу культур, 

що орієнтує на узгодження культури народного виховання і сучасної 

педагогічної культури), так і внутрішні (позитивна мотивація на етнокультурну 

діяльність, сформованість інтересу до етнізації освітнього середовища, 

інтеріоризація етнічних цінностей, ціннісне ставлення до народної 

етнопедагогіки як складової цілісної культури українського народу) чинники.  
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Для визначення педагогічних умов формування готовності майбутніх 

вихователів у педагогічному коледжі до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку насамперед звернемося до аналізу 

дисертаційних робіт, найбільш дотичних до теми нашого дослідження за своєю 

проблематикою. Так, у дисертації Н. Левінець педагогічними  умовами 

формування готовності майбутніх вихователів до використання народних 

традицій у фізичному вихованні дітей визначено такі: «викладач має 

забезпечити врахування професійних уподобань і потреб студентів у ході 

вивчення народних традицій фізичного виховання, демонстрацію можливостей 

застосування цих знань у фізичному вихованні дітей, наявність інтересу до 

вивчення народних традицій фізичного виховання, формування позитивної 

мотивації до використання народних традицій у фізичному вихованні дітей, 

стимулювання творчого потенціалу, повагу до особистості студента 

(майбутнього вихователя), їх вплив на вивчення народних традицій фізичного 

виховання через внесення пропозицій, звернень, запитань, визначення тематики 

методичних розробок, практичних завдань та оформлення куточка народних 

традицій в кабінеті з методики фізичного виховання» [104, с. 15]. На нашу 

думку, ці умови чітко не структуровані та оформлені швидше як методичні 

рекомендації, ніж науково обґрунтовані педагогічні умови.  

Нам імпонують умови, визначені в дисертаційній роботі М. Кожанової, де 

автор стверджує, що формування професійної готовності студентів до 

етнопедагогізації процесу виховання дітей детерміновано низкою педагогічних 

умов, як-от: реалізація культурологічного і етнопедагогічного підходів до 

навчально-виховного процесу вищої школи на основі встановлення 

міжпредметних зв’язків; спрямованість змісту освітнього процесу на модель 

професійної готовності студента до етнопедагогізації процесу виховання дітей; 

забезпечення оптимального співвідношення  теоретичного і практичного 

матеріалів при вивченні курсу «Етнопедагогіка»; впровадження спецкурсів 

етнопедагогічної спрямованості для поглиблення і розширення знань у 

студентів у досліджуваній галузі; використання на основі полісуб’єктного 
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діалогічного підходу в освітньому процесі закладу вищої освіти  таких форм, 

які забезпечать залучення студентів у реальні етнопедагогічні взаємини; 

використання самоуправління студентів для удосконалення педагогічних умінь 

етнопедагогізації процесу виховання дітей» [91, с. 16].  

Вивчаючи проблему етнопедагогічної підготовки студентів – майбутніх 

фахівців у галузі дошкільної освіти О. Давидова вважає, що етнопедагогічну 

підготовку слід розглядати як основу їхньої професійної підготовки й визначає 

такі основні умови етнопедагогічної підготовки студентів: 

‒ рух від довузівського досвіду до професійної культури; 

‒ організація діалогічного спілкування культур безпосередніх учасників 

педагогічного процесу; 

‒ використання взаємодії дидактичних можливостей, принципів 

етнопедагогіки і сучасних педагогічних технологій; 

‒ побудова «живого знання» через співтворчість, саморозвиток в процесі 

професійної підготовки; 

‒ знання дитячої субкультури, що включає в себе динамізм і 

консервативність, як її особливість; 

‒ використання природного етнопедагогічного середовища [56, с. 8].  

У дисертаційній роботі О. Вашак доведено, що «якість підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного 

виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки підвищиться за умови 

цілеспрямованого формування у студентів етнопедагогічної, екологопедагогічної 

та методичної компетенцій, що має здійснюватися в ході реалізації авторської 

моделі, науково обґрунтованого добору викладачем змісту навчальної інформації 

з урахуванням досвіду народної педагогіки в екологічному вихованні, 

систематичним її впровадженням у процес викладання відповідних фахових 

дисциплін, використання інтерактивних методів у навчально-дослідницькій та 

практичній діяльності студентів» [30, с. 2]. 

Педагогічними умовами, що виявилися оптимальними для формування 

професійної готовності студентів до народознавчої роботи з математики, 
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Л. Плетеницькою визначено такі: орієнтація студентів на національну систему 

навчально-виховної роботи в дошкільному закладі; збільшення питомої ваги 

«національного компоненту освіти» в чинних навчальних планах та програмах 

сучасних вузів дошкільного профілю; розробка і впровадження в навчальний 

процес доцільної системи міждисциплінарних зв’язків народознавчої 

спрямованості; формування у студентів системи знань, умінь і навичок в 

елективному курсі народної математики, реалізація одержаних студентами 

знань під час педагогічної практики в активній діяльності з дітьми, залучення 

студентів до пошукової та дослідної роботи з народної математики, 

забезпечення студентів та вихователів навчальними і методичними 

посібниками [151, с. 3]. 

У дослідженні Е. Бахічі, яка розв’язувала проблему підготовки майбутніх 

вихователів у контексті їхньої готовності до професійної діяльності у 

полікультурному середовищі, визначено педагогічні умови формування 

означеної готовності на засадах толерантності: відтворення у змісті навчання 

інформації про культурні традиції народів, що мешкають на території Криму; 

наявність практичних завдань, що спонукають до усвідомлення і опанування 

методики полікультурного виховання дітей дошкільного віку на засадах 

толерантності; організація вихованої роботи, що забезпечує набуття 

майбутніми вихователями особистого досвіду толерантної взаємодії і співпраці 

в полікультурному середовищі [6, с. 169].  

Отже, аналіз наукового доробку дослідників підтверджує, що педагогічні 

умови підготовки майбутніх вихователів в середовищі педагогічного коледжу 

до формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку не були 

предметом окремого дослідження і потребують визначення і обґрунтування.  

Опираючись на результати аналізу теоретичних джерел і дисертаційних 

робіт з дотичної до теми дослідження проблематикою та основні стратегічні 

завдання національної системи освіти, а також ураховуючи науково-методичні 

засади організації професійної підготовки майбутніх вихователів у 

педагогічному коледжі, було визначено такі педагогічні умови підготовки 



 

 

130 

 

студентів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку: усвідомлення майбутніми вихователями важливості етнопедагогічної 

складової їхньої професійної підготовки; створення у педагогічному коледжі 

етновиховного середовища, орієнтованого на формування етнопедагогічної 

культури майбутніх вихователів; оптимізація етнопедагогічної підготовки 

студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, наповнених 

етнопедагогічним компонентом.  

Зупинимося на вищеозначених педагогічних умовах більш детально. 

Вибір першої педагогічної умови – усвідомлення майбутніми 

вихователями важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної 

підготовки – пов’язуємо із мотивованим ставленням студентів до 

етнопедагогічної освіти як культурного процесу, що задається особистісними 

сенсами, усвідомленням актуальності і необхідності оволодіння 

етнопедагогічними знаннями, уміннями і навичками на етапі їхньої професійної 

підготовки у педагогічному коледжі. При цьому особливо важливим уважаємо 

застосування викладачами коледжу принципу усвідомленості та дієвості 

етнопедагогічного матеріалу, що дозволяє проаналізувати зміст 

етнопедагогічної освіти з метою виокремлення у ній найважливіших положень 

та елементів, які необхідно обов’язково і надовго засвоїти майбутнім 

вихователям задля ефективного здійснення етнопедагогічної діяльності у 

закладах дошкільної освіти. З цією метою необхідно встановити логічні зв’язки 

між елементами етнопедагогічного матеріалу та можливістю його 

запровадження майбутніми вихователями в сучасний освітній процес. При 

цьому важливо сформувати у студентів уміння виокремити етнопедагогічний 

матеріал, доступний дітям старшого дошкільного віку, та адаптувати його до 

свідомості і особливостей дітей цієї вікової категорії. Реалізація положень 

вказаного принципу дозволяє викладачам педагогічного коледжу приділити 

увагу не тільки міцності, усвідомленості та дієвості етнопедагогічних знань, але 

й необхідності формування єдності етнопедагогічних знань, умінь, навичок як 

спеціального характеру, притаманного окремій навчальній дисципліні, так і 
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загальнонавчальних умінь і навичок (наприклад, уміння працювати із 

етнопедагогічною літературою, критично осмислювати сутність визначених 

понять та компетентно підходити до їх реалізації в практиці). Дієвість 

етнопедагогічних знань майбутніх вихователів виявляється в умінні 

застосовувати їх в конкретних етнопедагогічних ситуаціях, творчо переносити 

способи дій в освітній процес, відповідно його проектуючи з урахуванням 

особливостей сучасних дітей. Окрім цього, у контексті усвідомлення 

майбутніми вихователями важливості етнопедагогічної складової їхньої 

професійної підготовки у педагогічному коледжі особливого значення набуває 

питання відбору найбільш ефективного комплексу засобів забезпечення як 

міцності етнопедагогічного матеріалу, так і його дієвості, а також забезпечення 

наступності та єдності національно-регіонального та етнопедагогічного 

складника у розташуванні матеріалу навчальних дисциплін і у виборі способів 

діяльності студентів задля оволодіння навчальним матеріалом. Для 

забезпечення наступності у підборі матеріалу необхідно враховувати дві групи 

чинників, першим із яких є урахування змісту і логіки викладу етнопедагогічної 

науки, другим – опертя на закономірності засвоєння етнопедагогічних знань. 

Дієвість першого чинника є визначальним для забезпечення наступності у 

побудові навчальної дисципліни, де ключові термінологічні поняття, закони і 

факти становлять її основний зміст і розташовуються у послідовності, що 

забезпечує поступове розгортання змісту етнопедагогічної галузі знань і 

тісному взаємозв’язку із попереднім. Дія другого чинника – закономірності 

засвоєння етнопедагогічних знань – вимагає дидактичного опрацювання змісту.  

Забезпечення наступності у доборі етнопедагогічного матеріалу сприяє 

формуванню усвідомлення майбутніми вихователями важливості 

етнопедагогічної складової їхньої професійної підготовки і забезпечує її 

перспективний характер, за якого усі теми розглядаються не ізольовано одна 

від одної, а у такому взаємозв’язку, який дозволяє вибудувати вивчення кожної 

теми навчальних дисциплін не лише з опертям на минуле, але й з широкою 

орієнтацією на наступні теми.   
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Також важливим при формуванні усвідомлення майбутніми 

вихователями важливості етнопедагогічної складової їхньої підготовки у 

педагогічному коледжі є дотримання певних закономірностей, а саме:  

‒ етнопедагогічна складова їхньої підготовки закономірно залежить від 

вікових особливостей студентів, які навчаються у педагогічному коледжі, та 

рівня їхньої етнокультури. Ця закономірність пов’язана із періодом навчання 

студентів у педагогічному коледжі. Характеристика періоду ранньої юності, 

який притаманний студентам коледжів, дозволив Л. Малишевій дійти висновку, 

що «це період формування системи стійких поглядів на світ та своє місце у 

ньому, коли змінюється основна спрямованість особистості, формується нова 

суб’єктивна реальність, що дозволяє особистості усвідомлювати себе в усьому 

розмаїтті своїх ставлень до довкілля, відбувається визначення подальшого 

життєвого шляху, спрямованість на вибір професії. Життєвий вибір, зроблений 

у юнацькому віці залежить від спрямованості особистості, базових ціннісних 

орієнтацій, домінівної мотивації, і в свою чергу, визначатиме подальший 

життєвий успіх і спрямованість дорослої особистості» [126, с. 82]. Щодо 

освітнього середовища коледжу, то уважаємо його цілісним культурно-освітнім 

простором, де проходять різноманітні культурні заходи, відтворюються 

культурні зразки життя усіх суб’єктів освіти, Отже, усі ці особливості 

впливають на забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх 

вихователів у цілому, а також і на його завдання, зміст, форми, методи і засоби 

навчання студентів. 

‒ Процеси етнопедагогічної підготовки і етнопедагогічного виховання 

взаємопов’язані у цілісний педагогічний процес. Така закономірність 

визначається тезою, що «навчання певним чином виховує і розвиває, а 

виховання і розвиток впливають потім на ефективність нових циклів навчання» 

[98, с. 39]. Такий закономірний взаємозв’язок навчання, розвитку і виховання 

майбутніх вихователів вимагає постановки таких завдань та добору змісту, 

форм і методів, які б не тільки формували етнопедагогічні знання, уміння і 

навички, а й виховували етнокультурну особистість студента, використовуючи 
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значний етнокультурний потенціал етнопедагогіки. Водночас, і позааудиторна 

діяльність етнопедагогічного спрямування здатна сприяти формуванню 

позитивно-мотиваційних аспектів етнопедагогічної складової професійної 

підготовки, утвердженню особистості майбутнього вихователя у власній 

етнічній ідентичності, актуалізації його спрямованості на використання 

етнічного матеріалу в майбутній професійно-педагогічній діяльності, що також 

забезпечуватиме готовність до формування основ етнокультури у дітей.  

‒ Процеси викладання і навчання закономірно взаємопов’язані у 

цілісному процесі етнопедагогічної підготовки студентів у педагогічному 

коледжі. Така закономірність єдності викладання і навчання характеризує 

сутність освітнього процесу у педагогічному коледжі, де діалектично 

поєднуються педагогічне керівництво викладача з активністю самих студентів. 

Ефективність педагогічного керівництва викладача обумовлюється 

етнопедагогічною культурою самого викладача, рівнем його кваліфікації, 

педагогічним стажем, розвитком педагогічного мислення, наявністю власної 

педагогічної системи, що в цілому відображають його внутрішній світ. 

Активність студента залежить від розвиненості у нього пізнавальних мотивів, 

від методів активізації, використовуваних викладачами коледжу, що 

розв’язують завдання етнопедагогічної освіти та виховання студентської 

молоді. Такий зв’язок є необхідним та істотним, оскільки якщо одночасно з 

викладанням не виявляється активна й усвідомлена навчально-пізнавальна 

етнопедагогічна діяльність студентів, то процес підготовки до формування 

основ етнокультури у дітей не має достатньої ефективності.  

‒ Методи і засоби організації етнопедагогічної складової процесу 

професійної підготовки у педагогічному коледжі закономірно залежать від 

мети, завдань, змісту навчання і реальних навчально-пізнавальних можливостей 

майбутніх вихователів. Така закономірність вимагає надання пріоритету 

креативно-рефлективним, проблемно-пошуковим, ігровим, особистісно-

розвивальним методам, що дозволяють викладачам коледжів ставити більш 

високі цілі і творчі завдання в етнопедагогічній підготовці студентів. Тому при 
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відборі методів етнопедагогічного складника професійної підготовки студентів 

важливо зважати не тільки на завдання, але й специфіку регіонального змісту 

етнопедагогічного матеріалу, а також на особливості та рівень етнічної 

культури майбутніх вихователів. 

З метою реалізації визначеної педагогічної умови було розроблено курс 

«Етнопедагогіка» (Додаток Б), що гармонійно поєднував теоретичні відомості 

про етнопедагогіку як науку, аспекти формування основ етнокультури у дітей, а 

також питання, пов’язані з виховною роллю материнської та духовної 

культури, соціонормативних правил тощо; введено додаткові теми 

етнопедагогічної проблематики в навчальну дисципліну «Педагогіка 

(дошкільна)» (Додаток В); постійно діючий семінар-практикум «Проектування і 

реалізація форм і методів етнопедагогіки у формуванні основ етнокультури 

дітей». Формами та методами, що підвищували ефективність реалізації стали: 

традиційні та проблемні лекції, семінари-конференції, семінари-дискусії із 

питань етнопедагогічної науки, лабораторні заняття із завданнями творчо-

пошукового характеру, дискусії-обговорення, ділові ігри, вправи, конкурси 

етномайстерності майбутніх вихователів, круглі столи з вихователями, які 

впроваджують етнопедагогічну спадщину, семінари-диспути, інсценізації 

обрядів, розробка сценаріїв свят  тощо. 

Вибір другої педагогічної умови – створення у педагогічному коледжі 

етновиховного середовища, орієнтованого на формування етнопедагогічної 

культури майбутніх вихователів – обумовлюється необхідністю формування у 

студентів етнопедагогічної культури як важливої складової їхньої педагогічної 

культури, пов’язаної із вивченням культурно-історичних традицій свого 

народу, засвоєнням і практичним використанням у роботі з дітьми дошкільного 

віку традицій народної педагогіки. Зауважимо, що етнопедагогічну культуру 

вчителя вчені (С. Гончаренко [49], В. Ніколаєв [180], Ю. Руденко [166], 

В. Сластьонін [180], О. Хоружа [213]) визначають складною багатовимірною 

моделлю, що інтегрує в собі єдність етнопедагогічної свідомості, 

етнопедагогічного мислення та етнопедагогічної діяльності.   
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Етнопедагогічну культуру майбутнього вчителя В. Болбас трактує як 

«системно-особистісне утворення, що складається із морально-духовних 

цінностей, загальнопедагогічної професійної освіченості, етнокультурних 

знань, розвиненої індивідуально-етнічної свідомості, прагнення і 

підготовленості до етнопедагогічноі діяльності» [18, с. 27].  

У структурі етнопедагогічної культури В. Сластенін і В. Ніколаєв 

виокремлюють три складники: цільовий, змістовий і професійний [180, с. 23]. 

Якщо опиратися на положення аксіологічного підходу, то результат 

формування етнопедагогічної культури майбутнього педагога трансформується 

у цінності-цілі. Цінності-змісту поділяються на цінності-знання (уявлення, 

поняття, ідеї, закономірності), цінності-взаємини (до природи, до людей, їхньої 

праці тощо) та цінності-вміння (пізнавальні, ціннісно-зорієнтовані, 

комунікативні, творчі).  

Основними напрямами формування етнопедагогічної культури 

майбутнього педагога В. Болбас уважає такі: а) «вивчення історії, культури 

свого народу, народних звичаїв та традицій, національного характеру, розвиток 

національної самосвідомості; б) ознайомлення з особливостями, змістом, 

принципами, методами і засобами виховання народної педагогіки; 

в) вироблення творчих підходів до осмислення народно-педагогічного досвіду; 

г) формування потребово-мотиваційної сфери етнопедагогічної діяльності» 

[18, с.25–26].  

Погоджуємося із В. Болбасом в тому, що «етнопедагогічна культура 

майбутнього педагога багато в чому залежить від результатів засвоєння 

традиційної педагогічної культури суспільства», отже важливо, щоб майбутній 

вихователь мав стійку потребу у вивченні народної педагогіки та розумів 

необхідність і значущість її використання в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти. Окрім того, доцільною є не пряма екстраполяція народного 

досвіду виховання дітей у сучасну педагогічну реальність, а творче осмислення 

майбутніми вихователями народної виховної практики, уміння методично 

правильно добирати вивірені часом надбання етнопедагогіки та ефективно їх 
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інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти із врахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей сучасних дітей. 

Вивчення сутності феномена «етнопедагогічна культура» на засадах 

системного підходу допомогло з’ясувати, що його компонентами є два 

основоположних поняття «педагогічна культура» та «етнічна культура». У 

словнику-довіднику з дошкільної освіти «педагогічна культура» тлумачиться як 

«особистісне утворення, діалектична, інтегрована єдність педагогічних 

цінностей, між якими існують певні зв’язки, що формуються, реалізуються й 

удосконалюються в різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності та 

спілкування, визначаючи характер і рівень останніх» [64, с. 129].  

Зупинимось на ключових ознаках педагогічної культури:  

‒ педагогічна культура є якісним та творчим показником педагогічної 

діяльність вихователя;  

‒ педагогічна культура активізує процес формування педагогічного 

мислення;  

‒ педагогічна культура передбачає постійне самовдосконалення і 

самоутвердження в культуротворчій педагогічній діяльності.  

Поруч із педагогічною складовою етнопедагогічної культури важливою є 

її етнічна складова – етнічна культура, важливими чинниками формування якої 

є звичаї, традиції, народні вірування, обряди тощо. Етнічна культура – це 

«певна організація духовної, соціальної та матеріальної життєдіяльності та 

світосприйняття. В її основу покладено звичаї, традиції, норми, та цінності 

інтуїтивні та раціональні; морфологічні та технологічні моделі виживання, 

притаманні саме цьому етносу» [189, с. 185]. Феномен етнічної культури 

обумовлений історично стабільним прагненням представників певної нації до 

визнання власної самоцінності, стійкою потребою самозбереження. Її 

важливість у діяльності педагога обумовлюється тим, що неможливо 

прищеплювати дітям любов до культури власного етносу, якщо самому 

педагогу не притаманний високий рівень етнічної культури. Тому 

етнопедагогічну культуру майбутнього вихователя визначає достатній рівень 
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сформованості сучасних, загальнокультурних та професійних знань, умінь і 

навичок, розвиток особистісних якостей і здібностей, що дозволяє 

організовувати педагогічну діяльність відповідно до національних 

особливостей і культурних традицій української етнопедагогіки. А це означає, 

що етнопедагогічна культура передбачає професійну освіченість та володіння 

методикою народознавчої роботи у закладі дошкільної освіти: «у той час, коли 

професійно-педагогічна підготовка студентів орієнтує на загальні 

закономірності і проблеми виховання, навчання і формування особистості із 

опертям на загальнолюдські досягнення і особливості певної державної 

системи освіти, етнопедагогічна культура, опираючись на наукову підготовку, 

будується на національних особливостях підготовки до життя молодого 

покоління і народних виховних традиціях» [18, с. 27].  

Отже, готовність майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей дошкільного віку передбачає: 

‒  глибоке розуміння таких категорій, як «народна педагогіка», 

«етнопедагогіка», «етнокультура», «народне дитинознавство», «батьківська 

виховна практика», «методи виховання дітей в народній педагогіці» тощо;  

‒  знання прогресивних виховних традицій народу, що використовуються 

у виховній практиці;  

‒  широка обізнаність із творами дитячого фольклору, із дослідженнями, 

присвяченими дитячій субкультурі;  

‒  усвідомлення соціально-педагогічного, морально-етичного, естетичного 

та пізнавального значення етносу, казок, прислів’їв, приказок тощо; 

‒  системні знання про науково-педагогічні основи використання 

матеріалів етнопедагогіки у вихованні дітей дошкільного віку;   

‒  знання критеріїв відбору надбань етнопедагогіки для досягнення 

виховних цілей дошкільної освіти та здатність їх добирати, адаптувати та 

реалізовувати в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

Важливим чинником формування етнопедагогічної культури студентів є 

вплив соціокультурного середовища, «безпосередньо даного кожній людині 
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соціального простору, в якому вона активно прилучається до культурних 

зв’язків суспільства» [181, с. 15].  

Також, на переконання Н. Лисенко, у руслі соціально-культуротворчої 

діяльності доречним є «розгляд питання соціалізації особи педагога в полі 

культурному оточенні. Саме механізми соціалізації забезпечують виховання 

толерантності, здатності до культуротворчості, нове осмислення напрямів 

розвитку Етно і загальнонаціональної культури» [109, c. 158].  

Не вдаючись до розгляду сутності поняття «середовище», звернемося до 

сучасного визначення поняття «освітнє середовище», що виражає «систему 

впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, 

які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні» [224, с. 17].  

Наголосимо, що у дослідженні йдеться про освітнє середовище 

педагогічного коледжу, яке на засадах особливостей типу закладу вищої освіти, 

різноманітних, освітніх, професійних традицій, комплексу позааудиторної 

виховної роботи, позитивного досвіду взаємин студентів з викладачами 

гуманістичного характеру, здатне забезпечити виконання однієї з 

найважливіших умов формування етнопедагогічної культури майбутніх 

вихователів – етнопедагогізацію освітнього процесу, при цьому не порушуючи 

логіку професійної підготовки педагогів. Погоджуємося із Н. Голубицькою, яка 

стверджує, що «ефективне формування етнопедагогічної культури майбутніх 

учителів, що базується на системі цінностей української педагогіки, передбачає 

актуалізацію в освітньому процесі цінностей-відносин під час педагогічного 

спілкування. Педагогічне спілкування, яке спирається на  цінності-відносини 

української педагогіки, має відповідати основним позиціям української 

етнопедагогічної деонтології: взаємній повазі й розумінню учасників освітнього 

процесу, особливій повазі до старших, доброзичливості, милосердю, співчуттю 

тощо» [47, с. 107].  

Водночас ефективність формування етнопедагогічної культури майбутніх 

вихователів у педагогічному коледжі залежить від наявності у ньому 

етнопедагогічного середовища, яке б цілеспрямовано впливало не лише на 
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«етнічно диференційовану освіту» (В. Кремінь), а й забезпечило б оволодіння 

студентами етнопедагогічними знаннями, оволодіння системою цінностей 

української народної педагогіки та набуття власного досвіду етнопедагогічної 

діяльності. Етнокультурний контекст підготовки майбутніх педагогів дозволяє 

визначити співвідношення між освітою та культурою, як середовищем, у якому 

студент виступає культурною людиною. Це означає, що «культурне ядро змісту 

освіти складається з загальнолюдських, загальнонаціональних й регіональних 

цінностей культури, а ставлення до студента має визначатися, виходячи із 

розуміння його як вільної, цілісної особистості, здатної до самостійного вибору 

цінностей, самовизначення у світі культури й самореалізації своїх творчих 

задатків та здібностей» [49, с.  391]. За такого розуміння не можна не 

наголосити на необхідності дотримання положень принципу 

культуровідповідності, зміст якого вимагає від викладачів коледжу врахування 

відповідності розвитку, виховання і навчання студентів культурним надбанням 

свого народу, території й часу, де відбувається освітній процес. Як наголошує 

В. Кремінь, реалізація принципу культуровідповідності  в умовах сьогодення 

має відбуватися відповідно «до навчання і виховання молоді в національно-

специфічній, соціально і культурно зорієнтованій матриці народу, що проживає 

на певній території і нерозривно пов’язаний з традиційно-побутовою 

культурою, є способом долучення до загальнолюдської культури» [67, с. 501].  

Погоджуємося з Ю. Руденко в тому, що «ігнорування принципу 

культуровідповідності у процесі підготовки майбутніх педагогів значно знижує 

рівень загальної культурної підготовки фахівців спеціальності «Дошкільна 

освіта», що призводить до зниження рівня мовленнєвої культури вихователя. 

Поза межами сприйняття залишаються образотворче мистецтво, музика, 

традиції та звичаї українського народу тощо. Саме ці засоби виховання 

сприяють формуванню і піднесенню духовної культури особистості, впливають 

на її почуттєву сферу» [165, с. 69].  

На думку М. Кудрі, «виховний потенціал освітнього середовища 

реалізується лише тоді, коли воно має гуманістичний характер, який 
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визначається особистісним підходом до організації освітнього процесу, 

довірливою, відкритою, спільною діяльністю студентів і викладачів, спільною 

творчістю; культивуванням високогуманної, особистіснозначимої атмосфери 

взаємостосунків усіх суб’єктів середовища. За цих умов зростає значущість 

викладача як транслятора та основного джерела національних цінностей» [102]. 

На думку М. Кудрі, ефективне та інтенсивне формування позитивної 

національної ідентичності студентів можуть забезпечити такі основні 

характеристики освітнього середовища («умови його функціонування»), як: 

‒ гуманістичний характер освітнього впливу у середовищі; 

‒ «відкритість» та «динамічність» освітнього середовища; 

‒ акцентуація національного компоненту у змісті освіти; 

‒ постійний діагностично-корекційний педагогічний вплив на освітнє 

середовище.  

Комплексне застосування цих умов в освітньо-виховному процесі, на 

переконання авторки, «стане важливим фактором упливу на формування 

всебічно розвинутої особистості, яка крім професійних знань, вмінь та навичок 

буде мати сталу громадянську позицію, позитивну національну свідомість» 

[102, с. 86].  

Як зазначає М. Кудря, «важливу роль у процесі формування національної 

ідентичності відіграє національний компонент у змісті професійної підготовки 

фахівця». Тому важливим для дослідження є низка умов, за яких, на 

переконання М. Кудрі, стає можливим виконання націєтворчої функції 

освітнього середовища: 

– підготовки молодої людини до відтворення та трансляції культури в 

професійній діяльності та побуті; 

– розвитку здібностей студентів до виявлення та інтеріоризації 

національних цінностей; 

– емоційного забарвлення оцінки соціально значимих подій, символів та 

артефактів; 
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– цілеспрямованого використання знань, умінь, навичок та національних 

налаштувань у практичній діяльності [102, с. 84-85]. 

На думку науковця, освітнє середовище зможе забезпечити ефективне та 

інтенсивне формування позитивної національної ідентичності студентів, якщо 

будуть враховані наступні умови його функціонування: гуманістичний 

характер освітнього впливу у середовищі; «відкритість» та «динамічність» 

освітнього середовища; акцентуація національного компоненту у змісті освіти; 

постійний діагностично-корекційний педагогічний вплив на освітнє 

середовище [102, с. 86–87]. Основними параметрами сприятливого освітнього 

середовища як інтегрованої основи збереження національної ідентичності 

вищої освіти України визначено: 

‒ гуманістичний характер, який забезпечується реалізацією 

особистісного підходу до організації освітнього процесу, довірливою, 

відкритою, спільною діяльністю студентів і викладачів, спільною творчістю; 

культивуванням високогуманної, особистісно значущої атмосфери 

взаємостосунків суб’єктів середовища; 

‒ відкритість та динамічність освітнього середовища як активна 

взаємодія з різними громадськими об’єднаннями, соціальними організаціями, 

що забезпечують додаткові можливості для навчання, наявність умов для 

вільної комунікації в групі, на факультеті, між викладачами та студентами і 

сприятиме формуванню позитивної національної ідентичності; 

‒ акцент на національному компоненті в змісті професійної підготовки 

фахівця; 

‒ постійний діагностично-корекційний педагогічний вплив на освітнє 

середовище задля оптимізації комплексу дій національного налаштування 

[101, с. 15]. 

У моделюванні етновиховного середовища педагогічного освітнього 

закладу О. Будник уважає першочерговим: «максимальне врахування 

природних здібностей особистості студента, його етнопсихологічних та 

індивідуальних особливостей, пізнавальних інтересів; спрямування на вивчення 
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передусім власного історичного досвіду задля розвитку високої громадянської 

культури; орієнтацію на принципи демократії в організації освітньої діяльності 

на національному ґрунті; поєднання родинних і регіональних національних 

традицій, звичаїв і обрядів задля наповнення життєвого простору елементами 

духовності; формування готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в полікультурному середовищі, вмінь розв’язувати і запобігати 

міжетнічним конфліктам; забезпечення умов для взаємозбагачення соціально-

культурного досвіду виховання прогресивними педагогічними ідеями 

європейських націй і народів» [24, с. 182].  

Для дослідження є важливими загальнодидактичні принципи 

моделювання освітнього простору з актуалізацією етнокомпонента професійної 

підготовки вихователя у сучасних закладах вищої освіти, визначених 

Н. Лисенко, а саме: «регіоналізація прогнозування розвитку  культурної 

політики; визнання значущості впливу соціально-економічних факторів на 

розвиток педагогічних ідей і формування культурно-освітнього процесу; 

взаємозв’язок об’єктивного і суб’єктивного в педагогічних процесах і явищах». 

Науковець визначила три групи завдань професійної підготовки вихователів у 

руслі мінливості соціально-культурної парадигми. Відповідно першої групи 

завдань «в роботі зі студентами обстоюється пріоритет розвитку національних 

культур на тлі реанімування національної свідомості кожного етнічного регіону 

України. Відтак, уможливлюється аналіз їхнього соціокультурного досвіду як 

унікального, самодостатнього і доступного для інтегрування у 

загальнонаціональну скарбницю. У контексті цієї групи завдань актуалізовано 

підготовку педагогів не лише в напрямі опанування технологією повідомлення 

знань дітям дошкільного віку, а й щодо організації з їхніми батьками і 

дорослим населенням ретрансляційної діяльності цінного надбання кожної 

культури у поліетнічному середовищі Прикарпаття та інших етнорегіонів. 

Серед другої групи завдань вказано урахування тенденцій та процесів 

глобалізації, які нівелюють культурні кордони, варто зосередитися на 

позитивних (інтенсивний розвиток економіки) і негативних (втрата 
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етнокультурної ідентичності, гальмування процесу становлення етнокультурної 

особистості) особливостях їхнього вирішення. До третьої групи завдань 

зараховано: розвиток особистого потенціалу кожної особи в дотичній 

культуротворчій діяльності, свобода вибору видів такої діяльності задля 

розвитку етнонаціональної свідомості…» [109, с. 158].  

Отже, у дослідженні етнокультурне середовище педагогічного коледжу 

розуміємо як сукупність різноманітних обставин і можливостей професійної 

підготовки й етнічного саморозвитку студента, спрямованих на формування у 

нього цілісної картини етнокультурного процесу, що обумовлює специфіку 

його свідомості й етнокультурної діяльності та відображається в його 

національному світогляді та культурі поведінки.  

Реалізація другої педагогічної умови здійснювалася через участь 

студентів у роботі педагогічних гуртків «Етнос» (Додаток Е) та 

«Етнопедагогічна культура вихователя» (теми: «Етнічні аспекти педагогічної 

культури вихователя», «Змістові характеристики етнопедагогічної культури 

вихователя», «Статус дитини в народі як суб’єкта виховного процесу», 

«Цінності народної педагогіки у формуванні у дітей дошкільного віку основ 

етнокультури», «Етнопедагогічна культура вихователя як вимога часу», 

«Готовність вихователя до реалізації етнокультурного компонента змісту 

дошкільної освіти»), використання інтерактивної технології «Жива Бібліотека»; 

занять з використанням етнопедагогічних тренінгів «Ми однакові чи різні?» та 

«Синтез національного і зарубіжного у формуванні етнокультури вихователя». 

Третя педагогічна умова – оптимізація етнопедагогічної підготовки 

студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, наповнених 

етнопедагогічним компонентом – потребує уточнення сутності поняття 

«оптимізація», яке у словнику С. Ожогова трактується як «процес надання 

будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень; обрання найкращого з 

можливих варіантів» [140, с. 455].   

У словнику С. Гончаренка поняття «оптимізація процесу навчання» 

визначається як «вид управління навчальним процесом, що забезпечує 

http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/article/view/2109
http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/article/view/2109
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оптимальне (найкраще, найдоцільніше за даних умов) функціонування 

навчально-виховної системи. Оптимізація процесу навчання – це вибір 

оптимального варіанта процесу навчання в конкретній педагогічній ситуації» 

[48, с. 239]. Основними критеріями оптимізації процесу навчання визначено 

такі: результативність і якість вирішення навчально-виховних завдань; витрати 

часу й зусиль педагогів та учнів, які затрачені на їх досягнення. За 

С. Гончаренко, «оптимізація процесу навчання включає: 1) формулювання мети 

і завдань навчання на кожен урок (чи іншу його форму); 2) відповідність змісту 

навчання меті і завданням; 3) вибір доцільного поєднання форм навчальної 

діяльності (індивідуальна, парна, групова); 4) раціональне поєднання методів 

навчання; 5) складання плану вивчення розділу, теми; 6) здійснення плану; 

7) аналіз результатів і оцінка оптимальності плану» [239, с. 239].  

Отже, уважаємо, що наповнення етнопедагогічним компонентом теорії й 

практики професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічному 

коледжі дозволить оптимізувати процес їхньої готовності до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку на основі забезпечення 

взаємозв’язку теорії і практики, наповнених етнопедагогічним компонентом, 

що сприятиме формуванню здатності студентів до самостійного творчого 

застосування етнопедагогічних знань і умінь, набуттю досвіду їх використання 

у майбутній професійній діяльності, підвищенню рівня їхньої готовності до 

формування основ етнокультури у дітей відповідно до етнопедагогічної й 

сучасної соціокультурної ситуації, етнокультурному саморозвитку та 

увиразненню мовлення майбутніх вихователів. Останнє має важливе значення 

для забезпечення готовності студентів до формування основ етнокультури у 

дітей дошкільного віку. Як стверджує Ю. Руденко, «увиразнюючи мовлення 

лексикою фольклорних творів, сприймаючи твори українського мистецтва 

(картини художників, ілюстрації до дитячих творів українських художників-

ілюстраторів) та відтворюючи музичні твори для дітей дошкільного віку (пісні, 

музично-дидактичні ігри, хороводні ігри), майбутні вихователі мають 

засвоювати поряд з лексичним та семантичним значенням слова, 
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словосполучення, речення, тексту, твору, ще й лінгвокультурний концепт, що є 

квантом лінгвістичних та культурологічних знань» [167, с. 221]. Авторка, 

з’ясувавши культуротворчі особливості культурно-значеннєвих професійно-

зорієнтованих текстів (які містять малі форми українського фольклору: 

прислів’я, приказки, забавлянки, утішки, загадки, мирилки, дражнилки, 

скоромовки, казки, пісні, оповідання, байки тощо), стверджує, що «перенесення 

до професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти готових етнокультурнозорієнтованих мовних кліше, які 

увиразнюючи їхнє мовлення, можуть бути використані у професійно-

мовленнєвій діяльності з дітьми дошкільного віку» [167, с. 232]. Отже, «виразне 

мовлення майбутніх вихователів здатне впливати мовними і немовними 

засобами, дотичними до ситуації спілкування, на мовлення дітей дошкільного 

віку як взірець для наслідування» [167, с. 232].  

Практична підготовка як обов’язковий елемент професійної підготовки 

майбутніх вихователів, забезпечує взаємозв’язок теорії та практики, оскільки 

надає можливості студентам спробувати себе у реальній професійній 

діяльності, інтегрувати теоретичні знання і практичні уміння, що зумовлює 

оволодіння ними складниками професійної готовності. У системі 

етнопедагогічної підготовки майбутніх вихователів педагогічна практика 

відіграє важливу роль, і виконує цілу низку функцій, а саме: поглиблення 

етнопедагогічних знань студентів та їх закріплення за рахунок організації 

народознавчої роботи з дітьми в закладах дошкільної освіти; апробація джерел і 

засобів народної виховної практики в роботі з дітьми дошкільного віку; 

розвиток у студентів інтересу і потреби до вивчення і застосування досвіду 

етнопедагогіки; розвиток творчих здібностей, удосконалення етнопедагогічних 

умінь роботи з дітьми, творчого підходу до використання етнопедагогічного 

матеріалу в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.  

Оскільки практика, наповнена етнопедагогічним компонентом, 

передбачає не лише теоретичне засвоєння студентами значення 

етнопедагогічної діяльності для розвитку етнічної особистості дошкільника, а й 
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формування практичної готовності майбутніх вихователів до її реалізації в 

умовах освітнього середовища закладів дошкільної освіти, то її завданнями 

виступили:  

‒ ознайомлення з кращим педагогічним досвідом закладів дошкільної 

освіти з використання надбань української етнопедагогіки в освіті дітей 

дошкільного віку; 

‒ з’ясування можливостей та особливостей використання народної 

виховної практики в педагогічному процесі закладів дошкільної освіти; 

‒ вивчення рівня сформованості основ етнокультури у дітей дошкільного 

віку;  

‒ спільна робота з вихователями у доборі етнопедагогічних матеріалів 

для етнопедагогічної діяльності з дошкільниками; 

‒ проведення занять з народознавства та різних видів етнокультурної 

діяльності; 

‒ проведення анкетування і бесід з батьками дітей з метою з’ясування 

особливостей використання у родинному вихованні надбань української 

етнопедагогіки; 

‒ організація різних форм роботи етнопедагогічного спрямування з 

батьками вихованців з метою підвищення рівня їхньої етнопедагогічної 

культури. 

Реалізація третьої педагогічної умови здійснювалася через залучення 

студентів у діяльність етнопедагогічного лекторію, основними формами якого 

виступили: лекція-діалог, мозковий штурм, круглі столи, практикуми, міні-

дослідження та їх презентація; проведення етнопедагогічної експедиції 

«Вивчаємо традиції українського дитинознавства», різних форм 

етнопедагогічного спрямування з батьками вихованців; Сімейного клубу, 

тренінгу для батьків «Народна іграшка об’єднує дорослих і дітей», конкурсів 

«Моя улюблена бабуся», «Шануємо наших дідусів») тощо. 

Результатом практичної підготовки студентів, наповненої 

етнопедагогічним компонентом у педагогічному коледжі, є не лише 
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поглиблення етнопедагогічних знань та практичних умінь і навичок, а й 

зростання національної самосвідомості майбутніх вихователів, ціннісні зміни у 

їхньому духовному світі, збереження та популяризація надбань національної 

культури, вироблення індивідуального стилю етнопедагогічної діяльності. 

Таким чином, педагогічними умовами, що забезпечать ефективність 

процесу підготовки майбутніх вихователів до формування основ етнокультури 

у дітей дошкільного віку, було визначено: усвідомлення майбутніми 

вихователями важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної 

підготовки; створення у педагогічному коледжі етновиховного середовища, 

орієнтованого на формування етнопедагогічної культури майбутніх 

вихователів; оптимізація етнопедагогічної підготовки студентів через 

забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, наповнених етнопедагогічним 

компонентом. Експериментальну перевірку визначених умов буде представлено 

у наступному підрозділі дисертації.  

 

 

3.2. Експериментальна перевірка педагогічних умов підготовки 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

дошкільного віку 

 

Метою формувального етапу експериментальної роботи стала перевірка 

ефективності виокремлених педагогічних умов підготовки майбутніх 

вихователів педагогічного коледжу до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку. Протягом формувального етапу експерименту 

задля досягнення цієї мети розв’язували такі завдання: 

‒ опанування студентами етнопедагогічними знаннями, усвідомлення 

соціально-педагогічного, морально-етичного, естетичного та пізнавального 

значення етносу, казок, прислів’їв, приказок тощо, а також знаннями 

прогресивних виховних традицій народу, що використовуються у виховній 

практиці;  
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‒ ознайомлення із творами дитячого фольклору, із дослідженнями, 

присвяченими дитячій субкультурі;  

‒ опанування системними знаннями про науково-педагогічні основи 

використання матеріалів етнопедагогіки у вихованні дітей дошкільного віку та 

критеріями відбору надбань етнопедагогіки для досягнення виховних цілей 

дошкільної освіти; 

‒ розвиток у студентів стійкого інтересу до етнопедагогічної діяльності 

та вмотивованого бажання здійснювати її в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти; 

‒ формування у студентів здатності використовувати набуті 

етнопедагогічні знання, отримані у педагогічному коледжі під час педагогічної 

практики. 

Процес підготовки майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку у педагогічному коледжі 

охоплював три етапи, які відповідали послідовності підготовки студентів у 

педагогічному коледжі та дозволяли реалізовувати визначені педагогічні умови.  

Метою першого – орієнтувально-цільового етапу – було опанування 

студентами етнопедагогічними знаннями, усвідомлення соціально-

педагогічного, морально-етичного, естетичного та пізнавального значення 

етносу, казок, прислів’їв, приказок тощо, а також знаннями прогресивних 

виховних традицій народу, що використовуються у виховній практиці, 

формування потребово-мотиваційної сфери та забезпечення емоційно-

позитивного ставлення до формування основ етнокультури у дітей під час 

здійснення етнопедагогічної діяльності. Насамперед було апробовано таку 

педагогічну умову: усвідомлення майбутніми вихователями важливості  

етнопедагогічної складової їхньої професійної  підготовки. З цією метою було 

розроблено курс «Етнопедагогіка», що гармонійно поєднував теоретичні 

відомості про етнопедагогіку як науку, аспекти формування основ 

етнокультури у дітей, а також питання, пов’язані з виховною  роллю 

материнської культури (побут, праця, твори декоративно-прикладного 
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мистецтва, дитяча іграшка тощо), духовної культури (фольклор, традиції тощо), 

соціонормативних правил (народна мораль, норми суспільного життя, 

етноетикет тощо). Також завдань досягали введенням додаткових тем 

етнопедагогічної проблематики в навчальну дисципліну «Педагогіка 

(дошкільна)» та запровадженням постійно діючого семінару-практикуму 

«Проектування і реалізація форм і методів етнопедагогіки у формуванні основ 

етнокультури дітей», де зосереджували увагу на особливості практичного 

використання етнопедагогічних знань в освітньому процесі закладів дошкільної 

освіти, використовуючи для цього зразки прогресивних виховних традицій 

народу. Ефективними формами та методами реалізації стали: традиційні та 

проблемні лекції, семінари-конференції, семінари-дискусії із питань 

етнопедагогічної науки, лабораторні заняття із завданнями творчо-пошукового 

характеру (традиції народних свят, народні ігри, хороводи, вивчення сімейних 

виховних традицій), дискусії-обговорення («Народ скаже – як зав’яже», 

«Народна мудрість про дітей»), ділові ігри «Етнопедагогіка в родинному 

вихованні», «Народознавчі заняття в старшій групі»; вправи, круглі столи з 

вихователями, які застосовують етнопедагогічну спадщину («Використання 

надбань етнопедагогіки в роботі вихователя», «Традиції народного 

дитинознавства в практиці роботи вихователя», «Етнопедагогіка для дітей»), 

семінари-диспути, інсценізації обрядів, розробка сценаріїв свят тощо. 

Запроваджений у процес фахової підготовки майбутніх вихователів курс 

«Етнопедагогіка» (Додаток Б) гармонійно поєднував теоретичні відомості про 

етнопедагогіку як науку, а також питання, пов’язані з виховною роллю 

української культури у формуванні основ етнокультури у дітей. Мета курсу: 

ознайомити студентів з українською національною культурою і традиціями, 

особливістю побуту і специфікою виховання дітей в українських сім’ях; 

розуміння на основі набутих знань особливостей використання ідей народної 

педагогіки, традицій українського народу у вихованні дітей дошкільного віку та 

формуванні основ їхньої етнокультури.  
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Завдання курсу: 

‒ сформувати у студентів систему знань про українську національну 

культуру і традиції, про прогресивні виховні традиції народу, що 

використовуються у виховній практиці; 

‒ розвинути у студентів інтерес до етнопедагогічної діяльності та 

вмотивоване бажання здійснювати її в освітньому процесі закладу дошкільної 

освіти;  

‒ мотивувати майбутніх вихователів до розуміння необхідності 

використання позитивного досвіду батьківської виховної практики в 

етнопедагогічній діяльності; 

‒ сприяти формуванню у студентів умінь і навичок самостійної роботи з 

народознавчими матеріалами, прилучати їх до добору й аналізу різноманітного 

етнопедагогічного матеріалу. 

Структура курсу містила два модулі «Загальні основи української 

етнопедагогіки», який передбачав вивчення таких тем: «Етнопедагогіка – 

основа освітнього виховного досвіду народу», «Структурні компоненти 

української етнопедагогіки», «Напрями виховання в українській 

етнопедагогіці» та модуль «Дитинознавство та родинне виховання в 

українській етнопедагогіці» (теми: «Виховні етнотрадиції українців», 

«Українське народне дитинознавство та його традиції», «Родинне виховання та 

його традиції», «Потенціал етнопедагогіки як змістова основа формування 

основ етнокультури у дошкільників»).  

Навчальний матеріал лекції «Структурні компоненти української 

етнопедагогіки» ознайомив студентів із сутністю понять: «народне 

родинознавство», «родинна педагогіка», «народне дитинознавство», 

«деонтологія», «народна дидактика». Зміст цих понять сприяв розумінню 

студентів педагогічних коледжів, що етнопедагогіка є важливою складовою 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх вихователів, що народна 

педагогіка як складова частина скарбниці українського народу надає широкі 

можливості для формування основ ектнокультури дітей дошкільного віку. 
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Змістові аспекти інших лекцій розкривали студентам питання щодо принципів, 

методів і засобів етновиховання, систематизували їхні знання про народну 

мудрість, втілену у казках, піснях, загадках, прислів’ях і приказках, іграх та 

іграшках, обрядах, ритуалах, святах, символах, у сімейному та общинному 

укладах, побуті, традиціях, а також філософсько-етичних і педагогічних 

поглядах народу. Тому студенти мали змогу осягнути весь педагогічний 

потенціал етнопедагогіки, що впливає на процес історико-культурного 

формування особистості як самого майбутнього вихователя, так і його 

майбутніх вихованців. Цьому сприяли також аудиторні і позааудиторні 

завдання для самостійної роботи, запропоновані студентам: «Етновиховні 

засоби народного календаря», «Фольклорні жанри, якими супроводжувались 

календарні свята», «Роль української казки у формуванні основ етнокультури у 

дошкільників», «Виховання в українській родині», «Визначити пріоритети 

формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку» тощо. 

Лекція «Українське народне дитинознавство та його традиції» 

передбачала ознайомлення студентів із місцем, статусом дітей та проблемою 

дітності в українській народній педагогіці. Студенти також ознайомилися із 

сутністю народного дитинознавства, його основними компонентами; сімейними 

звичаями й обрядами, пов’язаними з дітьми; вивчили народну характеристику 

дітей, їхню вікову періодизацію. Народні українські обереги зобов’язують мати, 

любити, берегти та правильно виховувати дітей. Народ порівнює дітей з ясними 

зірочками («Малі діти, що ясні зірочки: і світять, і радують у темну ніченьку»), 

квітами («Діти ‒ як рожеві квіти»). Бажаючи комусь добра, українці завжди 

згадували дітей: «Година вам щаслива. Щоб ви бачили сонце, світ і дітей перед 

собою». Ідея дітності втілена в різних жанрах усної народної творчості. Це 

народні прислів’я, приказки, побажання, весільні пісні, новорічні щедрівки, 

вислови, колядки, казки, народні повір’я: «Май у кошарі барана й ягницю, а в 

запічку дітей копицю», «Бодай на вас добра година та грошей торбина, а до 

того дітвори сотні півтори», «Як жнива, так і дитина нова», «Ой, є вдова 

близько двора, дев’ять синів породила, а десяту дочку Настусеньку», «Скажи, 
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удово, скажи небого, скільки собі діток маєш? Ой, де куточок ‒ то там синочок, 

а на печі ‒ то дев’ять дочок, а ще ж бо не всі ‒ половина в овсі, чотирнадцять 

ячмінь в’яжуть». На практичному занятті студентам було запропоновано 

порівняти проблеми сучасного дитинства з проблемами дітності в українській 

народній педагогіці. Закінчилося воно письмовим завданням «Українське 

дитинознавство та його виховні традиції».  

Зміст завдання: студентам пропонували у письмовій формі довести 

значущість для майбутньої професії вихователя знань з народного 

дитинознавства. 

Завдяки лекції «Родинне виховання та його традиції» студенти дізналися, 

що родинне виховання в Україні має глибоке історичне коріння та є підґрунтям 

етновиховного процесу. Батьки завжди вважаються головними вихователями у 

родині. Український народ глибоко шанує тих батьків, котрі поряд із 

вимогливістю і справедливістю проявляють чуйність і уважність до синів та 

дочок і, водночас, засуджує всілякі ухиляння від батьківських обов’язків. Тому, 

мотиви батьківства і материнства пронизують багато народних висловів: «Мати 

однією рукою б’є, а другою гладить», «Умієш дітей родить – умій же їх і 

вчить», «Не той батько, що зродив, а той, що до ума довів», «Учи сина, як 

годуєш, бо тоді вже не навчиш, як тебе годуватиме». Під час викладання 

лекційного матеріалу студенти переконалися у тому, що етнопедагогіка є 

дієвим чинником покращення якості виховання дітей у сім’ї, посилює його 

національну спрямованість. Вона суттєво вдосконалює родинно-педагогічний 

вплив на особистість, викликає позитивну реакцію на перевірені часом засоби 

виховного впливу. На занятті студенти працювали над оформленням і 

характеристикою основних етнопедагогічних завдань родинного виховання. 

Після  оформлення «Завдань» студенти висловлювали своє ставлення до них. 

Так, Світлана В. зазначила, що особливо важливим завданням для неї є 

«створення у сім’ї атмосфери доброзичливості, яка базується на 

взаємопідтримці, взаємоповазі, взаєморозумінні всіх її членів», оскільки «від 

цього залежить сприятливий психологічний клімат у сім’ї, який впливає на усіх 
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її членів, як дорослих, так і дітей». Олена М. висловила думку, що надзвичайно 

важливим є «турбота про всебічний розвиток дітей (інтелектуальний, духовний, 

фізичний тощо) на основі етновиховного досвіду українського народу». 

Студентка наголосила, що «саме батьки, як перші вихователі дитини, мають 

турбуватися  про її розвиток; у цьому їм допомагає етновиховний досвід 

українського народу». Іван Д. наголосив на важливому значенні «розвитку 

трудових навичок і здібностей, творчого ставлення до праці». Юнак уважає, що 

«український народ є дуже працьовитим, а сільськогосподарська праця є 

важливим аспектом сільського способу життя, тому в народі змалечку 

привчають дітей допомагати батькам». Юнак проілюстрував це відомою 

приказкою «Хто рано встає, тому Бог дає». Серед важливих завдань родинного 

виховання Наталя С. виокремила завдання «формування високих духовно-

моральних якостей (ввічливість, пошана старших, відданість батьківщині, 

чесність, працелюбність, благородність вчинків, гідність, волелюбність)». 

Дівчина уважає, що ці якості допоможуть вихователю формувати основи 

етнокультури у дітей. 

З метою закріплення вивченого матеріалу студентам було запропоновано 

опрацювати українські фольклорні джерела і на їх основі з’ясувати мету і 

завдання родинного виховання. Під час практичного заняття студенти 

працювали над оформленням порад-рекомендацій для батьків дітей 

дошкільного віку на теми: «Дитячий фольклор, його жанрова палітра та 

виховна сутність», «Як сформувати батьківську педагогічну культуру засобами 

фольклору», «Народна казка у вихованні дітей». Наведемо приклад виконання 

оформлення рекомендацій-порад батькам «Як сформувати батьківську 

педагогічну культуру засобами фольклору». 

Завдання: на вибір обрати напрямки народного виховання: а) моральне; б) 

розумове; в) трудове; г) фізичне; ґ) естетичне; д) соціальне.  

Алгоритм виконання: а) з‐поміж запропонованих обрати напрям 

народного виховання; б) опрацювати український літературний фольклор 

(легенди, казки, пісні, прислівʼя, приповідки, приказки тощо), доступний у 
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вільних джерелах; в) презентувати результати пошуків; г) у висновках 

сформулювати власні судження щодо позицій, викладених у меті практичного 

завдання. 

Окрім спецкурсу було введено додаткові теми етнопедагогічної 

проблематики у навчальну дисципліну «Педагогіка» (дошкільна)» (Додаток Д).   

Зазначимо, що при вивченні нормативної навчальної дисципліни 

«Педагогіка (дошкільна)», що складена у відповідності до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів, основну увагу зосереджено на вивченні 

педагогічної теорії навчання і виховання дітей дошкільного віку на різних 

етапах становлення науки про дитинство, на вікових особливостях розвитку 

дитини та становленні системи дошкільного виховання в Україні та за рубежем. 

З цією метою програму було доповнено низкою тем, а саме: Тема 1. ЗМ 2. 

«Теоретичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку», де студенти 

вивчають основи теорії фізичного виховання дітей; розглядають питання 

фізичного виховання і фізичного розвитку; філософію співвідношення 

фізичного і психічного розвитку було доповнено темою «Засоби фізичного 

виховання дітей в українській родині». Змістові аспекти цієї лекції розкривали 

студентам питання щодо організації фізичного виховання дітей дошкільного 

віку в українській родині та доводили до свідомості студентів розуміння того, 

що народ широко використовував природні способи загартовування дітей 

сонцем, повітрям і водою. Дітей не переобтяжували одягом, влітку вони ходили 

босоніж, що сприяло фізичному розвитку. Студенти доходили висновку, що 

народна педагогіка чітко усвідомлювала мету фізичного виховання дитини і 

необхідні засоби для зміцнення і збереження здоров’я дітей. Турботу про 

здоров’я дітей та його зміцнення вважали  найнеобхіднішою умовою, від якої 

залежить різнобічний розвиток дитини. Інформація, отримана студентами на 

лекціях, супроводжувалася аудиторними і позааудиторними завданнями для 

самостійної роботи студентів «Ідеал здорової дитини в етнопедагогіці», 

«Здорове харчування для дітей дошкільного віку», «Народні ігри у фізичному 

вихованні дітей», «Плавання влітку та катання на санках взимку – основа 
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фізичного розвитку старших дошкільників» тощо.   

Перейдемо до змісту окремих завдань для самостійної роботи студентів. 

Зокрема, «Ідеал здорової дитини в етнопедагогіці». 

Зміст завдання: студентам пропонували опрацювати приказки і прислів’я, 

де втілюється ідеал здорової дитини і створити її портрет у центрі сонячного 

кола. Кожний промінчик кола пропонувалося позначити фізичними якостями 

здорової дитини.  

Тему 2. «Теоретичні основи розумового виховання дітей дошкільного 

віку» було доповнено питанням «Розумове виховання дітей дошкільного віку у 

традиціях народної педагогіки», під час вивчення якого студентам надавали 

можливості зрозуміти, що з позицій установлених сьогодні дошкільною 

педагогікою завдань розумового виховання дітей у надбаннях народної 

педагогіки вони усі фактично знаходять свою реалізацію. На прикладах життя 

української родини студенти переконалися, що народ дбав про формування у 

дітей знань про чотири сфери дійсності «Природу», «Суспільство», «Світ 

речей» і «Власне Я». Підкреслимо, що ці сфери є суголосними сферам 

визначеними Базовим компонентом дошкільної освіти. Семінарське заняття 

«Народний календар як засіб формування основ світогляду дітей» передбачало 

ознайомлення студентів з ознаками чотирьох пір року та пов’язаних з ними 

обрядовими дійствами і звичаями навесні, влітку, восени і взимку. Студенти 

підготували повідомлення про рослинний і тваринний світ, з якими знайомили 

дітей в українській родині, про цілющі та отруйні властивості рослинного світу 

й поводження з такими рослинами і користування ними, вивчили народні 

загадки, вірші, які можна використовувати у роботі з дітьми дошкільного віку. 

Студенти отримали завдання: створити ширму для батьків «Етнопедагогіка про 

формування у дитини уявлень про довкілля» та зробити добірку українського 

дитячого фольклору для розумового розвитку дітей.  

Тему 3. «Теоретичні основи морального виховання дітей дошкільного 

віку» доповнили темою «Народний досвід морального виховання дітей». Під 

час вивчення цієї теми студенти переконалися, що у народі належна увага 
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приділялася реалізації трьох головних напрямів: вихованню моральних 

почуттів, формуванню моральних звичок поведінки та формуванню моральної 

свідомості дітей. Викладачі прагнули донести до свідомості студентів 

розуміння того, що народна педагогіка вимагала від матері належної поведінки, 

а поведінка батька відрізнялася вимогами більш стриманого виявлення 

почуттів. Його слово було для дітей законом. Особливий інтерес у студентів 

викликала міні-дискусія «Мовленнєвий етикет в українській родині – звертання 

до батьків на «Ви» чи на «ти»», під час якої вони висловлювали своє ставлення 

до правил звертання до батьків в родині. Так, Світлана О. вважала, що «в 

традиціях сільської родини було звертання до батьків на «Ви». Ця традиція 

продовжується і сьогодні. Я вважаю це правильним, бо так я висловлюю свою 

повагу і любов до батьків. За таких підходів дитина ніколи не образить своїх 

батьків і не покине їх». Натомість Христина К., яка виховувалася у міській сім’ї 

їй заперечувала: «Я вважаю, що звертання на «Ви» відчуджує батьків, нівелює 

близькість у стосунках. Я вважаю це архаїчним». Самостійними завданням для 

студентів було зробити добірку дитячого фольклору про виховання культури 

поведінки дітей та оформити таблицю «Провідні ідеї і традиції морального 

виховання в родині» і підібрати до них прислів’я.  

Тема 4. «Теоретичні основи трудового виховання дітей дошкільного 

віку», яку доповнено темою «Провідні ідеї і традиції трудового виховання дітей 

в етнопедагогіці», передбачала ознайомлення студентів з чітко окресленою 

системою ціннісних координат праці в українській етнопедагогіці. Під час 

лекції студенти отримали знання, що згідно з народною мораллю праця – 

найвища чеснота, найголовніша засада життя. Дітей в українській родині 

традиційно залучали до різних видів праці, зокрема, до опановування народних 

ремесел. Наприкінці заняття студенти створювали таблицю, в якій відобразили 

прийнятні і неприйнятні з погляду сучасності трудові звичаї виховання дитини. 

Студенти отримали самостійне завдання, опрацювавши теоретичні джерела, 

визначити етапи трудової соціалізації сільської дитини та сформулювати 

провідні завдання, зміст і види праці на кожному з них. Самостійним завданням 
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отриманим студентами також було оформлення есе з теми: «Досвід трудового 

виховання дітей в українській етнопедагогіці».  

Тема 6. «Теоретичні основи естетичного виховання дітей дошкільного 

віку» доповнена темою «Українська етнопедагогіка про естетичне виховання 

дітей дошкільного віку». Під час лекції майбутні вихователі вивчали комплекс 

естетично-моральних, естетично-фізичних, естетично-розумових, естетично-

трудових впливів на дитину, які спрямовувалися на те, що поступово привчати 

дітей бачити прекрасне в людині, природі, побуті, культурі, мистецтві, розуміти 

і цінувати його, прилучати їх до виявлення своїх естетичних почуттів в різних 

видах діяльності. Продовжили вивчення теми під час семінару «Усна народна 

творчість як засіб естетичного виховання», для проведення якого студенти 

підготували повідомлення з тем: «Етико-естетичний ідеал народної 

етнопедагогіки», «Засоби прилучення дошкільників до мовленнєвого етикету 

народу», «Художнє виховання в сільській родині», «Народні дитячі пісні та їх 

використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти», «Гостинна 

культура в Україні» тощо. Також на занятті студенти складали таблицю 

«Народні свята та обрядовість українців, які доцільні для участі в них дітей 

дошкільного віку». Особливо важливим при виконанні цього завдання було 

залучення студентів до висловлювань свого розуміння цієї проблеми. Зокрема, 

Олеся Т. навела приклад з практики роботи в групі закладу дошкільної освіти в 

сільській місцевості, де діти відтворювали в сюжетно-рольовій грі похорони в 

селі; частина з них тихо плакала, витираючи очі хустинками; інша частина 

виконувала похоронний ритуал. Отримана інформація стала приводом для 

організації дискусії про доцільність і недоцільність участі дітей у такій 

обрядовості дорослих та яким чином вихователь може впливати на ситуацію. 

Студентам пропонували такі теми курсових робіт етнопедагогічного 

спрямування: «Ознайомлення дітей дошкільного віку з побутом українського 

народу», «Моральне виховання дітей засобами етнокультури рідного краю», 

«Ознайомлення дітей дошкільного віку з національною символікою України», 

«Ознайомлення дітей дошкільного віку з трудовими традиціями українського 
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народу нашого регіону», «Народні звичаї і обради як засіб формування основ 

ектнокультури», «Виховання у дітей дошкільного віку інтересу до народних 

ремесел», «Формування у дітей дошкільного віку понять «рід, родина, сім’я», 

«Ознайомлення дітей дошкільного віку з традиціями українського 

національного етикету», «Виховання у дітей пошани до людей похилого віку», 

«Ознайомлення дітей дошкільного віку з оберегами українського народу» тощо 

(Додаток В). 

Також на першому етапі широко використовували міні-дискусії з питань 

етнокультурного виховання дітей («Ідеї народної педагогіки: сучасність чи 

давнина?», «Роль вихователя у створенні етнокультурного середовища закладу 

дошкільної освіти», «Урахування етнокультурних особливостей дітей: так чи 

ні?», «Залучення народного виховного досвіду в роботу сучасного закладу 

дошкільної освіти», «Українська народна педагогіка про важливість 

формування культури поведінки дітей» тощо). Міні-дискусії поєднували і з 

іншими активними формами навчальної роботи: діловими іграми, семінарами-

практикумами, конкурсами етномайстерності майбутніх вихователів.  

На цьому етапі викладачами коледжу було запроваджено постійно 

діючий семінар-практикум «Проектування і реалізація форм і методів 

етнопедагогіки у формуванні основ етнокультури дітей», що мав на меті 

сформувати у студентів уміння визначати мету і завдання етнокультурної 

роботи з дітьми, створення етнокультурного освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти, підбір методів і прийомів реалізації особистісно-

орієнтованого підходу до дітей. Творчість майбутніх вихователів виявлялася у 

створенні відеотеки народних ігор, макетів етнокультурного середовища, 

народних календарів, підбору фольклорних творів та ремесел регіону, зразків 

народної іграшки, дидактичних матеріалів, сценаріїв моделювання 

педагогічних ситуацій етнокультурного змісту, створенні анімаційних 

презентацій. Кращим студентам пропонували створити авторську програму 

«Дитина в світі народного мистецтва», розробити програму гуртка для дітей з 
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художньої праці «Чарівна корзинка» та гуртка «Ознайомлення старших 

дошкільників з народним фольклором».  

Отже, виконання завдань першого етапу дозволило нам переходити до 

другого – етнокультурно-спрямувального – етапу, спрямованого на формування 

етнопедагогічної культури майбутніх вихователів як важливого компоненту 

їхньої педагогічної культури, пов’язаної із освоєнням і практичним 

використанням надбань української етнопедагогіки. На цьому етапі 

апробовували педагогічну умову: створення в педагогічному коледжі 

етновиховного середовища, орієнтованого на формування етнопедагогічної 

культури майбутніх вихователів. Модель створення у педагогічному коледжі 

етновиховного середовища представлено такими ресурсами: структурний, 

комунікативний, просторовий, інформаційний, традиційний. 

Структурний ресурс етновиховного середовища містить: освітній і 

виховний процеси, творчі студентські та викладацькі колективи, гуртки, центр 

традиційної народної культури, бібліотеку, що актуалізують народні виховні 

традиції в освітньому процесі і забезпечують зв’язки усього ресурсного 

потенціалу коледжу.   

Комунікативний ресурс етновиховного середовища вміщує такі суб’єкти 

середовища коледжу: викладачі та студенти, їхні батьки, друзі, народні 

виконавці, працівники музею, майстри декоративно-прикладного мистецтва, 

фольклорні ансамблі, спеціалісти в галузі традиційної народної культури.   

Просторовий ресурс етновиховного середовища передбачав 

етнокультурне наповнення будівлі педагогічного коледжу та його територій, 

природного оточення і ландшафту, способу життя суб’єктів коледжу, музейних 

експозицій народної творчості і побуту, життєдіяльності викладацького і 

студентського колективів коледжу на основі етнокультурних традицій регіону.  

Діяльнісний ресурс етновиховного середовища визначав види діяльності 

суб’єктів педагогічного коледжу, де актуалізувався педагогічний потенціал 

фольклорних традицій: навчальна, виховна, виконавська, прикладна, 
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образотворча, науково-дослідницька, ігрова, екологічна, трудова, театральна, 

дозвіллєва, концертно-просвітницька.  

Традиційний ресурс етновиховного середовища містить: спільну та 

індивідуальну творчість суб’єктів освітнього процесу, їхнє спілкування на 

основі фольклорних традицій, використання календарно-святкових форм 

(обрядові дійства, вечори, календарні свята, вечорниці, гуляння тощо), творчі 

майстерні, фестивалі, конкурси, концерти, фольклорні експедиції тощо.  

Важливими у функціонуванні етновиховного середовища педагогічного 

коледжу є механізми взаємодії усього ресурсного потенціалу коледжу, його 

якість і характер взаємозв’язків, а також проведення підготовчої роботи з 

викладачами та кураторами академічних груп, що передбачала:  

‒ створення доброзичливого психологічного мiкроклiмату;  

‒ особистісно зорієнтований, культурологічний та діяльнісний підхід;  

‒ взаємодію викладачів коледжу з батьками, студентами та різними 

соціальними інститутами;  

‒ опору на гуманiстичнi ідеї та морально-ціннісні орієнтації 

українського народу;  

‒ повагу до усіх субʼєктів освітнього процесу та врахування їхньої 

думки, поглядів;  

‒ мотивування студентів через інтерес до участі у виховних заходах 

етнопедагогічного спрямування педагогічного коледжу;  

‒ урізноманітнення форм організації виховного процесу педагогічного 

коледжу та використання інноваційних виховних методик;  

‒ моделювання викладачами коледжу етнокультурних ситуацій 

морального змісту з використанням етнопедагогiчного інструментарію, задля 

закріплення позитивних моделей поведінки у міжособистісному спілкуванні. 

Реалізація завдань формування етнопедагогічної культури майбутніх 

вихователів та їхньої готовності формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку в етнокультурному середовищі педагогічного 
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коледжу, на нашу думку, буде найбільш ефективною з урахуванням таких 

основоположних принципів:  

‒ прийняття культурного досвіду народу як невід’ємного компоненту 

змісту освітнього процесу, як умови, джерела і фактору етнокультурної освіти 

студентів у педагогічному коледжі; 

‒ етнокультурна освіта студентів передбачає освоєння регіональних 

форм фольклорних традицій, а також ознайомлення з традиційною культурою 

різних регіонів України;  

‒ широка інтеграція наукових, освітніх і культурних чинників регіону з 

питань етнокультурної освіти, їх взаємозбагачення і наступність; 

‒ наявність в етнокультурному середовищі коледжу етнокультурно-

значущих об’єктів, цінностей рідної культури та історії; 

‒ актуалізація художніх форм фольклору, сенсового і діяльнісного їх 

змісту, адекватних віковому розвитку студентів; 

‒ занурення студентів у систему етнокультурних взаємин задля 

збереження і трансляцію етнокультурних традицій.  

Реалізація другої педагогічної умови здійснювалася також через заняття, 

семінари, диспути і дискусії, які проводилися в межах діяльності педагогічного 

гуртка «Етнопедагогічна культура вихователя». При його розробці ми 

керувалися думкою В. Кононенко, стосовно того, що прогресивні ідеї 

української етнопедагогіки вимагають осучаснення, що дозволить їх ефективно 

використовувати у вихованні дітей і молоді, зробить привабливим для суб’єктів 

виховного процесу, удосконалить сучасну теорію і методику виховання: 

«Орієнтація на «осучаснення» етнопедагогічної складової професійної 

культури вчителя спонукає до пошуку нових основ систематизації відповідних 

цінностей» [206, с. 426]. Причинами недостатнього використання майбутніми 

вчителями етнопедагогічних засобів учений уважає низький рівень знань, 

недостатньо глибоке розуміння їх змісту, невміння робити педагогічно значущі 

висновки, що потребує відповідної підготовчої роботи у навчальному закладі 

[206, с. 426].  
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Тому метою діяльності педагогічного гуртка «Етнопедагогічна культура 

вихователя» стало формування національної свідомості студентів, їхніх 

морально-ціннісних орієнтацій, інтеріоризація етнічних цінностей, поглиблення 

етнокультурної ідентифікації студентів. Серед завдань, які передбачалося 

розв’язати під час проведення гуртка, було визначено такі: розвиток 

національної самосвідомості особистості; розширення і поглиблення знань про 

етнічні особливості свого регіону; розвиток толерантного ставлення до 

представників інших етносів, що проживають в регіоні; виховання позитивного 

ставлення до культурних відмінностей представників інших етносів; 

формування професійно значущих умінь майбутніх вихователів, набуття 

досвіду діяльності з вивчення етнопедагогічної спадщини.  

Під час першого заняття гуртка зі студентами було обговорено питання 

щодо пріоритетності на сучасному етапі виховання усебічно розвиненої 

особистості на основі культурних цінностей та своєрідності духовного життя 

народу. Крім того, підкреслювалося те, що засвоєння дітьми культурного 

надбання свого народу, самобутності його традицій є основою формування 

поважного ставлення до власної культури, культури інших народів та формує 

активну життєву позицію. Також темами, які обговорювали зі студентами під 

час занять гуртка, стали: «Етнічні аспекти педагогічної культури вихователя», 

«Змістові характеристики етнопедагогічної культури вихователя», «Статус 

дитини в народі як суб’єкта виховного процесу», «Цінності народної педагогіки 

у формуванні у дітей дошкільного віку основ етнокультури», «Етнопедагогічна 

культура вихователя як вимога часу», «Готовність вихователя до реалізації 

етнокультурного компонента змісту дошкільної освіти» тощо.  

Так, під час лекції «Готовність вихователя до реалізації етнокультурного 

компонента змісту дошкільної освіти» студенти визначили причини, які 

обумовлюють необхідність формування такої готовності, а саме:  

1. Для організації ефективного освітнього процесу в закладах дошкільної 

освіти в умовах полікультурності необхідно враховувати національну 

психологію та регіональні умови. Етнокультурний підхід вимагає від 
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вихователя усвідомлення того, що кожна дитина – це унікальний представник 

своєї культури.  

2. Вихователь є посередником між культурою різних народів, 

організатором міжкультурної комунікації, тому при налагоджені ефективного  

освітнього процесу в закладах дошкільної освіти він має усвідомлювати 

особливості кожного етносу й налагоджувати взаємодію дитини з цінностями 

народностей і націй конкретного регіону.  

3. Орієнтація системи освіти на урахування регіональних особливостей 

вимагає звернення вихователя до багатої скарбниці народної мудрості. А 

процес виховання на народних традиціях передбачає більш високий рівень 

підготовки, ніж просто педагогічна освіта. Воно вимагає знань педагогічної 

сутності народних традицій і звичаїв, уміння використовувати їх у 

етнопедагогічній діяльності з дітьми дошкільного віку.  

4. Національна система дошкільної освіти має використовувати 

накопичений роками позитивний досвід народної педагогіки у моральному, 

розумовому, естетичному, фізичному, соціальному вихованні дітей 

дошкільного віку. Тому зростає роль вихователя зі сформованими 

етнорефлексією та національно-культурною ідентичністю, здатного передати 

дітям дух народних традицій. Етнорефлексія обʼєктивується у знаннях, 

уявленнях про рідну культуру, мову і моральні цінності, а також актуалізує 

історичну пам’ять і на цій ідейній основі спонукає індивіда до усвідомлення 

себе представником народу чи громади [87, с. 61]. Завдяки розвинутій 

етнорефлексії вихователь має змогу розрізняти та порівнювати здобутки своєї 

та іншої культури, що є основою формування культури міжнаціональних 

взаємин через визнання духовних цінностей різних народів. Національно-

культурна ідентичність повʼязана насамперед із національною свідомістю і 

самосвідомістю особистості, що характеризує ціннісний характер сприйняття 

культури, осмислення життєвого досвіду народу та трансформації моральних 

цінностей відповідно до життєвих обставин і викликів [87, с. 61]. 

Погоджуємося із твердженням Л. Кобзаренко, що «національно-культурна 
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ідентичність, як механізм виховання моральноціннісних орієнтацій студентів 

педагогічного коледжу, сприяє самовизначенню, самоствердженню, адаптації 

та інтеграції молоді до суспільства» [87, с. 62]. З метою закріплення знань 

студентів було проведено дискусію на тему: «Деонтологічні вимоги до 

педагогічної культури вихователя», для підготовки матеріалів якої вони 

самостійно віднаходили та опрацьовували наукові публікації у різноманітних 

журналах, ресурси Інтернет-джерел і підготували короткі заповіді стосовно 

неписаних правил, яких має дотримуватися вихователь. Наведемо приклад 

декількох таких правил: 

‒ Ніколи не робіть того, що засуджуєте в інших. 

‒ Завжди враховуйте і зважайте на душевний стан дітей  та їхніх батьків.  

‒ Любіть дітей – вони справжня радість і щастя. 

‒ Любіть свою роботу і виконуйте її на совість.  

‒ Зважайте на те, що ваша поведінка впливає на стан душі, здоровя, 

настрій дітей та їхніх батьків. 

‒ Спілкуйтеся з дітьми, батьками та колегами тактовно, делікатно, 

доброзичливо, ввічливо, уважно, привітно.  

‒ Зважайте на те, що ваше мовлення є взірцем для дитини.  

‒ Щоденно удосконалюйте себе і свою педагогічну культуру.  

Решта учасників дискусії висловлювали свою точку зору щодо 

запропонованих аргументів доповідачів, доповнювали список правил новими, 

важливими на їхню думку, готували уточнювальні запитання. 

Під час роботи гуртка також використовували формат Живої Бібліотеки, 

запропонований К. Юрєвою [220, с. 160]. «Жива Бібліотека» – це інтерактивна 

технологія, що унаочнює мультикультурність сучасного світу та реалізує на 

практиці ідею міжкультурного діалогу, оскільки сприяє живому спілкуванні 

між людьми – представниками різних етнічних культур. Як стверджує 

К. Юр’єва, «захід отримав таку назву внаслідок того, що для опису функцій 

його учасників використовується бібліотечна термінологія: Живі книги – носії 

різноманітних культур (ними можуть бути студенти-іноземці); Читачі 
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(студенти-українці) – ті, хто прагне дізнатися щось нове для себе про іншу 

культуру від її носія; «читання Живої книги» – спілкування студентів – 

представників різних етнічних культур». Сутність використання технології в 

форматі Живої Бібліотеки полягає в десятихвилинному вільному спілкуванні 

малої групи студентів-Читачів (4-6 осіб) з Живою Книгою. Жива Книга 

розповідає про культурні традиції своєї країни та відповідає на 

найрізноманітніші запитання Читачів. Групи спілкуються протягом десяти 

хвилин, після чого відбувається ротація Книжок, і група студентів-Читачів 

продовжує спілкування з іншою Живою Книгою. Одночасно працюють 

декілька Живих Книжок і відповідна кількість груп студентів-Читачів. 

Упродовж заняття кожен студент встигає поспілкуватися з шістьма-сімома 

Живими Книжками – представниками різноманітних етнічних культур. Живим 

Книжкам доцільно мати мапу своєї країни, фотографії, альбоми, відеозаписи та 

ін. Надзвичайно ефективним є показ національного вбрання, прийомів гри на 

традиційних музичних інструментах, дегустація страв національної кухні тощо.  

Крім того, у рамках педагогічного гуртка «Етнопедагогічна культура 

вихователя» майбутнім вихователям було запропоновано заняття з елементами 

етнопедагогічного тренінгу «Ми однакові чи різні» – комплексної форми 

етнопедагогічної освіти, заснованої на методології соціально-психологічного 

тренінгу, спрямованої на корекцію етнопедагогічної свідомості особистості 

студента. Під час тренінгових занять студентам допомагали зрозуміти 

помилковість своїх стереотипів і переконань, підвищити рівень власної 

поінформованості, порівняти власне ставлення до інших культур з 

переконаннями своїх однолітків, винаходити компромісне рішення, 

оволодівати уміннями вести діалог, дискусію тощо. 

Запропонований студентам педагогічних коледжів етнопедагогічний 

тренінг мав на меті вирішення таких завдань: 

‒ розвиток етнопедагогічних настанов студентів на формування 

емоційно-позитивного ставлення до використання надбань української 

етнопедагогіки; 
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‒ навчання умінням і навичкам використання народної етнопедагогіки в 

системі виховання дітей дошкільного віку; 

‒ розвиток рефлексивних можливостей студентів при етнопедагогізації 

освітнього процесу; 

‒ розширення етнонаціонального середовища педагогічного коледжу за 

рахунок використання сімейних методів виховання; 

‒ корекція міжетнічної поведінки особистості.  

Принципами, які було покладено в основу проведення тренінгу 

виступили:  

‒ принцип «активності», який передбачав залучення всіх учасників до 

роботи та прояв їхньої активності;   

‒ принцип «творчої позиції» вимагав створення ситуацій, у яких 

учасникам доводиться виявляти творчість при розв’язанні проблем, які 

виникали при спілкуванні та долати мовні бар’єри;   

‒ принцип «корегування та усвідомлення своєї поведінки», що 

передбачав усвідомлення інформації та позитивну реакцію на поради, які 

учасник тренінгу отримував від інших учасників щодо своєї поведінки;   

‒ принцип «пізнання», який в умовах групової взаємодії забезпечував 

ефективність та динаміку пізнавальних процесів набагато ефективніше за ті, які 

характеризують ці процеси в умовах ізольованої діяльності;  

‒ принцип «щирості та довіри» щодо партнерів та самого себе, який 

визначав прийняття до уваги інтересів співрозмовника. Реалізація цього 

принципу створювала у групі атмосферу довіри, відкритості, та дозволяла 

учасникам експериментувати зі своєю поведінкою, не соромлячись помилок.  

Під час проведення тренінгу було використано такі етнопедагогічні 

техніки та прийоми: арт-терапія (символи здоров’я, гармонії, процвітання); 

психогімнастика з елементами етнопедагогіки (образи природи, народні ігри і 

заговори); прогулянки на природі (вивчення природи і екологічні маршрути), 

кольоротерапія; музикотерапія; ігрова терапія (народні ігри, казки тощо).  
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Тренінг був організований таким чином, що від учасників не вимагалося 

спеціальних знань про народну педагогіку, хоча при доборі технік враховувався 

рівень етнопедагогічної обізнаності членів групи. До проведення тренінгу 

залучався психолог – фахівець, який не лише підготовлений в галузі практичної 

психології, але й володіє загальнопедагогічними та етнопедагогічними 

знаннями, має досвід проведення соціально-психологічного тренінгу. Тренінг 

проводився за таким алгоритмом. Насамперед, студентам пропонували вправи, 

спрямовані на розширення уявлень про етнокультуру (наприклад, в галузі 

фізичного виховання), формування умінь і навичок використання матеріалів 

народної педагогіки в системі фізичного виховання дітей. Потім – на 

усвідомлення власного рівня засвоєння етнопедагогічних стратегій, що 

становило психологічну основу готовності до засвоєння технології інтеграції 

етнопедагогічного компоненту в систему фізичного виховання, чому було 

присвячено наступний етап тренінгу. Заключна частина заняття містила вправи, 

спрямовані на корекцію і стимулювання міжетнічної поведінки студентів, 

розвиток толерантного ставлення до інокультурних елементів.  

Інший тренінг «Синтез національного і зарубіжного у формуванні 

етнокультури вихователя» було розроблено і запроваджено з метою виховання 

терпимого ставлення до себе та інших людей, незалежно від їхньої етнічної 

приналежності, поглядів та переконань. Програма тренінгу була спрямована на 

розвиток національної самосвідомості студентів, розширення і поглиблення 

знань про етнічні особливості свого регіону; усвідомлення етнічної 

обумовленості поведінки і спілкування людей; розвиток поваги до 

представників різних етносів; викорінення негативних стереотипів щодо 

культури інших етносів; підвищення рівня толерантності студентів. Загальна 

тривалість тренінгу складала 14 годин (7 занять), упродовж яких студенти 

виконували різноманітні вправи.   

Структура кожного заняття тренінгу включала три частини: розминку 

(містила вправи, що сприяли активізації учасників групи, створенню 

доброзичливої, психологічно комфортної атмосфери), основну частину заняття 
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(передбачалися лекції, ігри, вправи, завдання, що допомагали студентам 

зрозуміти і засвоїти головну тему заняття), рефлексія заняття (в кінці відводили 

час для обміну учасниками своїми почуттями, враженнями, думками. Звертали 

увагу на ті питання, які могли бути незрозумілими для студентів. Також задали 

запитання, спрямовані на концентрацію уваги учасників та на їхні відчуття: 

«Що ти зараз відчуваєш?», «Якими думками ти хотів би поділитися з групою?», 

«Що ти відчував під час виконання завдань?», «Що виявилося для тебе 

найбільш несподіваним, цікавим, новим?»). Як стверджують психологи, така 

робота «тут і тепер» з безпосередніми почуттями і відчуттями учасників 

тренінгу необхідна, оскільки студенти поступово звикають зважати на 

особливості настрою інших, у них розвивається уміння слухати і чути інших, 

що є важливим компонентом емпатії. Таким чином, рефлексія допомагає 

студентам коледжів – старшим підліткам зрозуміти свій власний світ, свої 

вчинки, краще зрозуміти себе. 

Завдання тренінгу: ознайомити студентів із поняттями «толерантність», 

«толерантна людина», соціальними проявами толерантності і нетерпимості, 

показати значення толерантної поведінки при взаємодії з різними людьми, а 

також в різних життєвих сферах; навчити учасників конкретним прийомам, які 

дозволяють розвинути у себе якості толерантної особистості; розвинути 

рефлексію, здатність до співпереживання і співчуття, довіру, достоїнство, 

самопізнання як елементи толерантності в аспекті взаємин «Я» та «Інший».   

У процесі організації тренінгу ми використовували різні форми: а) роботу 

з групою використовували для забезпечення учасників інформацією (лекція 

першого блоку тренінгу), організації дискусії, підведення підсумків («коло ідей 

та досягнень») після виконання окремих завдань або наприкінці дня, по 

завершенні тренінгу;  

б) роботу в підгрупах під час проведення колективних вправ, виконання 

творчих завдань, організації груп підтримки;  

в) роботу в парах;  

г) індивідуальну роботу у вигляді навчальної демонстрації або в роботі 
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над собою під час рефлексії.  

Основний зміст тренінгу «Синтез національного і зарубіжного у 

формуванні етнопедагогічної культури вихователя» подано в таблиці 3.1. 

Під час проведення тренінгу використовували інтерактивні вправи та 

ігри, спрямовані на розкриття специфіки толерантних стосунків з 

представниками інших етнічних культур. Це, зокрема, такі вправи та ігри, як: 

«Павутиння забобонів», «Толерантність: що означає це поняття?», «Діалог 

цивілізацій», «Два світи», «Подарунки», «Емблема толерантності» тощо.  
 

Таблиця 3.1. 

Синтез національного і зарубіжного у формуванні етнопедагогічної 

культури вихователя 

Тема заняття Мета заняття Мотивація Групові процедури 

1.Поняття 

«толерант-

ність» 

Ознайомлення 

студентів з 

правилами ро-

боти в групі та 

спілкування 

під час тре-

нінгу 

Сформуєте нове 

ставлення до 

спілкування 

один з одним, 

познайомитеся із 

поняттям «толе-

рантність» 

Привітання. Знайомство. 

Вправи: «Толерантність: що 

означає це поняття?», 

«Емблема толерантності», 

«Я-толерантний до інших», 

«Пантоміма толерантності».  

2.Толерантна 

особистість 

Усвідомлення 

учасниками 

своїх позитив-

них рис, пере-

ваг, а також 

рис толеран-

тної особисто-

сті 

Повправляєтеся 

у визначенні 

своїх позитив-

них рис, переваг, 

сформуєте гото-

вність до толе-

рантної міжосо-

бистісної взає-

модії 

Привітання. Вправи: «Мої 

переваги», «Моє позитивне 

Я», «Мій успішний образ»,   

«Етнічні стереотипи: за чи 

проти», «Риси толерантної 

особистості», «Вітальне сло-

во толерантності». «Відмін-

ності толерантної та 

інотолерантної особисто-

стей». Рефлексія учасників 

заняття  

3.Толернат-

ність до себе 

та інших  

 

Навчання уча-

сників спосо-

бам виявлення 

толерантності 

до себе та 

інших  

Навчитеся спо-

собам виявлення 

толерантності до 

себе та інших 

Привітання. Вправи: «Хвали 

мене, моя губонько», «П’ять 

добрих слів другу», «Образ 

типового представника моєї 

етнічної групи (Який Я?)», 

«Образ типового представ-

ника іншої етнічної групи 
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(Який Ти?)», «Біла ворона», 

«Упевнений-невпевнений-

самовпевнений» Рефлексія 

учасників заняття  

4.Толерантне 

спілкування  

 

Надання учас-

никам можли-

вості повправ-

лятися у толе-

рантному спі-

лкуванні 

Повправляєтеся 

у толерантному 

спілкуванні  

Привітання. Вправи: «Пере-

конання для мого друга», «Як 

бути толерантним у спіл-

куванні?», «Як уникнути 

упередженості до людей 

інших національностей», «Як 

стати толерантним». Реф-

лексія учасників заняття  

5.Толернат-

ність до ін-

ших культур 

Навчання уча-

сників зміню-

вати власну 

упередженість 

щодо культу-

ри інших ет-

носів через 

формування 

нового пози-

тивного став-

лення 

Повправляєтеся 

у вмотивуванні 

поважливого 

ставлення до 

представників 

різних етносів; 

подолаєте нега-

тивні стереотипи 

щодо культури 

інших етносів 

Привітання. Вправи: «Зміню-

ємо мотивацію на іншу», 

«Карта нетерпимості», «Гру-

пова картинка», «Здолаємо 

упередження», «Павутина 

упередженості до інших 

культур», «Два світи»,  

«Карамбія». Рефлексія учас-

ників заняття  

6.Толерант-

ність до ін-

ших: навча-

ємося спів-

чувати 

Навчання уча-

сників тренін-

гу виявленню 

співчуття до 

інших 

Повправляєтеся 

у виявленні спів-

чуття до інших  

Привітання. Вправи: «Зрозу-

мій мене», «Очі в очі», 

«Придумай варіанти виявлен-

ня співчуття до інших», 

«Відчуй себе біженцем». 

Рефлексія учасників заняття  

7.Межі вияв-
лення толе-
рантності 

Розвиток реф-
лексії, здатно-
сті до співпе-
реживання і 
співчуття, до-
віри, достоїн-
ство, самопі-
знання як еле-
менти толе-
рантності в 
аспекті взає-
мин «Я» та 
«Інший».   

Усвідомите важ-
ливість розвитку 
рефлексії, здат-
ності до спів-
переживання і 
співчуття, дові-
ри, достоїнство, 
самопізнання як 
елементи толе-
рантності в аспе-
кті взаємин «Я» 
та «Інший».  

Привітання. Вправи: «Проект 
мого майбутнього», «Внутрі-
шня рівновага», «Декларація 
прав людини», «Кодекс толе-
рантності», «Коло», «Зворот-
ний зв’язок», «Поема про 
толерантність». Рефлексія 
учасниками досвіду, отрима-
ного під час тренінгу. 
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Наведемо приклад вправ, які було передбачено тренінгом. 

Вправа «Толерантність: що означає це поняття?» 

Мета: надати студентам можливість сформулювати наукове визначення 

толерантності, зафіксувати його багатоаспектність.    

Матеріали: великі листи ватману, на яких написано визначення поняття 

«толерантність».  

Процедура виконання: ведучий ділить учасників групи на підгрупи по 3-4 

особи. Кожна підгрупа, використовуючи метод «мозкового штурму», 

формулює своє визначення толерантності, беручи до уваги те, що на думку 

членів підгрупи, становить сутність толерантності. Студентам дають настанову, 

що визначення має бути коротким і містким. Після обговорення представник 

кожної підгрупи знайомить всю групу з кінцевим варіантом визначенням 

терміну. Після представлення усіх визначень, їх записують на великому аркуші 

ватману. Після презентації підгрупами своїх варіантів трактування поняття 

«толерантність», ведучий повертає заздалегідь заготовлені визначення до 

аудиторії, щоб усі учасники з ними ознайомилися і висловили  своє ставлення. 

Під час обговорення, ставилися такі запитання:  

‒ У чому відмінність між цими визначеннями? 

‒ Чи є щось спільне у презентованих тлумаченнях? 

‒ Яке з визначень, на вашу думку, найбільш вдале? 

‒ Чи можливо дати одне визначення поняття «толерантність»? 

Під час обговорення звертали увагу на те, що кожне із запропонованих 

понять підкреслило свою особливість толерантності; найважливішою 

особливістю толерантності є її визнання  загальною цінністю й компонентом 

миру й розуміння між релігіями, народами й різними соціальними групами. На 

етапі рефлексії студенти розповідали, яке з визначень викликало у них 

найбільший відгук? Чи вважають вони актуальною тему толерантності? 

Вправа «Два світи». 
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Мета: узагальнити уявлення учасників про толерантність і толерантну 

поведінку, підвести до висновку про необхідність жити за принципами 

толерантності. 

Матеріали: аркуші ватману, фломастери, газети, журнали, ножиці, клей. 

Процедура виконання: члени групи поділяються на дві підгрупи (за 

принципом день-ніч). Ведучий знайомить їх з тим, що сьогодні кожна підгрупа 

має чудову нагоду ‒ створити свій світ ‒ «Світ толерантності» і «Світ 

інтолерантності». Студентам пропонують створити колаж свого світу, 

звертаючи увагу на риси свого характеру і свої бажання, своєї країни й назвати 

його. Група працює над створенням колажу протягом 10 хвилин, з подальшою 

презентацією її представником колективної роботи. В обговоренні студенти 

доходять висновку, що порівнявши два протилежні світи, ми наочно бачимо, 

що людина, яка живе у світі добра, взаєморозуміння, терпимості з людьми 

інакших націй і культур, почувається особистістю, яка може розкрити всі свої 

найкращі риси, бути корисною своєму народу, оточенню. Людина, яка живе в 

толерантному світі, по-справжньому щаслива і дарує це щастя, любов людям 

довкола. 

Вправа «Емблема толерантності».  

Мета: зосередити увагу учасників на основних аспектах толерантності, 

розвивати фантазію, експресивні способи самовираження.  

Матеріали: папір, фломастери, ножиці, клей, скотч. 

Процедура виконання: членам групи пропонували визначитися із 

поняттям «толерантність» не лише на інтелектуальному і вербальному рівнях, 

але й підійти до цього з іншого боку – створити емблему толерантності. 

Кожний із учасників груп намагався самостійно намалювати таку емблему, яку 

можна було б використовувати на суперобкладинках, політичних документах, 

національних прапорах. Після завершення роботи над емблемами, учасники 

розглядали малюнки один одного. Ознайомившись із малюнками усі члени 

групи розподілилися на дві підгрупи на основі схожості малюнків, пояснювали, 

що спільного у їхніх емблемах, і порадившись, склали лозунг, який втілює 
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сутність їхніх емблем. Закінчується вправа презентацією емблем кожної 

підгрупи.    

Запровадження тренінгу «Синтез національного і зарубіжного у 

формуванні етнокультури вихователя» дозволило досягти важливих 

результатів: підвищити сенситивність студентів до ідей ненасильства та 

толерантності як загальнолюдських гуманістичних цінностей; розвивати 

активну моральну позицію студентів щодо проявів толерантності та 

ненасильства (внутрішнього прагнення відповідати нормам толерантного 

ставлення і зовнішнього, що виявляється в поведінці стосовно до друзів, 

батьків, інших людей, суспільства), тобто формувати готовність до прояву 

толерантності; орієнтувати студентів на особистісну суб’єкт-суб’єктну модель 

міжособистісної взаємодії, у межах якої розвивається здатність до 

усвідомлення та прийняття власної особистості, усвідомлення своєї 

унікальності в процесі міжособистісної взаємодії, розвивати емоційну стійкість 

та практичні уміння контролювати негативні емоції, проявляти урівноваженість 

у напружених та конфліктних ситуаціях і приймати інших членів колективу на 

базі механізмів емпатії, асертивності; оптимізувати взаємини з оточенням, 

зокрема з членами студентського колективу на принципах толерантності та 

взаєморозуміння. 

Таким чином, реалізація на другому етапі педагогічної умови щодо 

створення в педагогічному коледжі етновиховного середовища, орієнтованого 

на формування етнопедагогічної культури майбутніх вихователів свідчить, що 

цей процес буде результативним, якщо враховуються механізми взаємодії 

усього ресурсного потенціалу коледжу, його якість і характер взаємозв’язків. 

Усе це дозволило перейти до третього етапу – рефлексивно-практичного, 

на якому було реалізовано третю педагогічну умову – оптимізація 

етнопедагогічної підготовки студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і 

практики, наповнених етнопедагогічним компонентом, задля чого у практичну 

підготовку майбутніх вихователів було введено етнокультурний лекторій.   
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Запровадження етнокультурного лекторію у позааудиторній роботі 

коледжу мало на меті стимулювання інтересу студентів до проблеми, 

закріплення ними набутих знань, вироблення готовності впроваджувати творчі 

ідеї етнопедагогіки в практику роботи сучасного закладу дошкільної освіти. 

Різноманітні форми роботи лекторію давали студентам можливість краще 

зрозуміти відображені у народній філософії ідеї ранньої соціалізації та етнізації 

дітей дошкільного віку, усвідомити методи та прийоми прилучення їх до 

народної культури. Також участь у заходах лекторію формувала позитивну 

мотивацію студентів до виконання певних пропонованих завдань, які давали 

можливість використати їх на практичних заняттях з дошкільної педагогіки, 

методик дошкільної освіти та під час педагогічної практики. Основними 

формами лекторію виступили: лекція-діалог, мозковий штурм, круглі столи, 

практикуми, міні-дослідження та їх презентація. Кожне заняття лекторію 

проектувалось з двох частин – теоретичної, що передбачала проведення лекцій-

бесід та практичної з розповідями-показами практичних працівників закладів 

дошкільної освіти про власний досвід роботи з формування у дітей основ 

етнокультури, презентаціями мультимедійних проектів та відповідним 

обговоренням, дискусіями в малих групах. Такі форми роботи дозволяли 

студентам краще усвідомлювати народознавчий матеріал, формувати у них 

етнопедагогічну культуру та вчити висловлювати власну позицію.  

Також майбутні вихователі представляли виконані практичні завдання: 

розроблені сценарії народознавчих занять, проекти із впровадження ідей 

національної культури в роботу з дітьми та їхніми батьками, вчилися 

адаптувати зразки етнокультури до вікових особливостей дітей дошкільного 

віку тощо. Це забезпечувало ефективність підготовки майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку та сприяло 

готовності студентів до народознавчої роботи з дітьми в закладах дошкільної 

освіти. При розробці змістового наповнення кожного заняття лекторію ми 

прагнули поєднати такі групи завдань – підвищення результативності 

формування етнопедагогічної культури майбутніх вихователів, оптимізація 
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етнопедагогічної підготовки студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і 

практики, наповнених етнопедагогічним компонентом, а також розвиток 

творчих можливостей студентів культурологічної спрямованості, формування 

їхнього власного  етнічного самоусвідомлення.  

Важливим завданням, яке супроводжувало заняття лекторію була 

самостійна дослідницька діяльність студентів, що мала як навчальне, так і 

науково-практичне спрямування, тому її результатами могли бути і наукова 

доповідь, і комп’ютерна презентація, і сценарій свята тощо. Це створювало 

творчу атмосферу на заняттях лекторію, дозволяло розробити алгоритм 

практичного наповнення етнокультурного виховання дітей старшого 

дошкільного віку в умовах закладів дошкільної освіти. Особливостями 

означеного алгоритму стали:  

‒ практико зорієнтований характер змістового наповнення кожного 

заняття лекторію, що передбачав усвідомлення майбутніми вихователями 

важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної підготовки та 

виявлення професійно-значущих якостей у народознавчій роботі з дітьми;  

‒ досягнення майбутніми вихователями високого рівня власної 

етнопедагогічної культури як умови забезпечення ефективності процесу 

формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку, що можливо досягти 

розвитком суб’єктної позиції, творчості та ініціативності студентів; 

‒ формування у майбутніх вихователів розуміння важливості та 

здатності створення у закладі дошкільної освіти етнокультурного середовища; 

‒ використання педагогічних ситуацій етнокультурного змісту на 

кожному занятті лекторію, що дозволяло формувати у майбутніх вихователів 

творчий підхід до формування основ етнокультури у дітей, власне бачення 

розмаїття використання етнокультурного матеріалу в роботі з дітьми 

дошкільного віку; 

‒ задіювання механізмів рефлексії активізувало мисленнєву діяльність 

студентів, за допомогою чого здійснювався пошук рішення пізнавальної 

проблеми народознавчого спрямування; а здійснюваний кожним студентом 
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рефлексивний аналіз сприяв оцінці власного досвіду з позиції мети, змісту, 

принципів, методів і прийомів організації етнокультурного виховання дітей. 

План проведення лекторію передбачав такі теми: 

1. «Народна педагогіка як праматір теорії і практики дошкільного 

виховання», на якому відбулася презентація педагогічних ідей С. Русової, 

М. Стельмаховича, М. Грушевського, Г. Ващенка про педагогічний потенціал 

українського народу; огляд тематичної виставки «Основні напрями сучасних 

досліджень етнокультури дитинства (А. Богуш, Н. Лисенко, Н. Рогальська та 

ін.), зустріч з вихованцями опорного закладу дошкільної освіти, концерт 

«Фольклорна веселка».   

2. «Етнопедагогічна культура вихователя – загальнолюдське, педагогічне 

й етнічно особливе», на якому презентувалася книжкова виставка «Роль еліти в 

збереженні духовних цінностей народу на прикладі видатних педагогів 

України», спільно з практиками обговорювалася педагогічна проблема 

«використання народного виховного досвіду в роботі сучасного закладу 

дошкільної освіти» та було передбачене завдання для рефлексії: укласти 

перелік книг і статей з теми: «Особливості педагогічних традицій українського 

народу» та підготувати з цієї проблематики реферат. 

3. «Український народний календар, його особливості і виховні функції», 

під час якої відбулася презентація календарно-обрядового свята українського 

народу з участю вихованців закладів дошкільної освіти, обмін досвідом роботи 

вихователів та обговорення педагогічної проблеми: «шляхи використання 

традицій народного календаря у закладі дошкільної освіти». Завдання для 

рефлексії: розробити сценарій календарно-обрядового свята українського 

народу для дітей старшої групи.  

4. «Жанрова палітра та виховна цінність дитячого фольклору» із 

презентацією виставки народних іграшок, виготовлених руками вихователів та 

студентів та обговоренням педагогічної проблеми: «фольклор визначальний 

чинник формування етнічної культури дітей». Завдання для рефлексії: вивчити 
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на вибір декілька українських народних пісень, колискових, народних казок та 

повправлятись у їх виконанні дітям. 

5. «Особливості етнопростору в сучасному закладі дошкільної освіти», де 

студенти представили підготовлені реферати «Мета і завдання менеджменту 

дошкільної освіти в умовах сучасної етнокультури»; «Етнопедагогічний 

потенціал педагогічної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти»; 

«Педагогічні засоби самовираження етнокультури вихователя закладу 

дошкільної освіти»; «Основні вимоги до засобів реалізації завдань 

етнопростору закладу дошкільної освіти»; «Вимоги до особистості педагога та 

його професіоналізму щодо проектування етнопростору закладу дошкільної 

освіти», а також презентували доробок щодо оформлення етнопростору закладу 

дошкільної освіти під час практики. Для обговорення запропоновано 

педагогічну проблему: «функції етнопростору закладу дошкільної освіти як 

міжпоколіннєвої презентації етнокультури». Організовано екскурсію в заклад з 

кращими етнокультурними традиціями. 

6 «Етнопедагогічний вимір побутової і матеріальної культури 

українського народу», де було проведено майстер-клас вихователів опірних 

дошкільних закладів освіти «Ремесла українського народу» (виготовлення 

вишиванок, витинанок, народні розписи, зразки народної іграшки, кераміка 

тощо). Для обговорення запропоновано педагогічну проблему: 

«етнопедагогічний потенціал трудової діяльності народних умільців у різних 

регіонах України». Завдання для рефлексії: визначити спільне та відмінне в 

культурі й побуті різних регіонів України.  

Також для оптимізації педагогічної практики етнопедагогічним змістом 

викладачами коледжу було розроблено етнопедагогічну експедицію в сільську 

місцевість регіону. Студентам пропонувалося у процесі роботи в сільських 

закладах дошкільної освіти та проживання в сільській місцевості записати 

розповіді, спогади мистецтвознавців, людей похилого віку про традиції 

народного дитинознавства, характерні для цієї місцевості. Наведемо фрагмент 

етнопедагогічної експедиції «Вивчаємо традиції українського дитинознавства».  
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1. Традиційне ім’яречення дитини в українській культурі (як називали 

дітей в сільських громадах): 

а) імена, якими називали дітей. Хто давав ім’я дитині. Лагідні імена, 

якими називали дітей. Чи наділяли дітей іменами родичів;   

б) двійні-трійні в родині. Як їх називали і як пояснювали причину їх 

народження;  

в) діти-сироти. Як називали дітей-сиріт. Як називали прийомних дітей; 

г) незаконнонароджені діти – як їх називали і що говорили про батька;  

д) діти з інвалідністю – як їх називали і що вважали причиною хвороби.  

2. Догляд за дітьми:  

а) хто нянчив новонароджену дитину. Що мала робити нянька при 

догляді за дитиною;  

б) роль різновікового дитячого гурту у догляді за малими дітьми. Як це 

відбувалося; 

в) як діти засвоювали правила поведінки в побуті (правила поведінки за 

столом, правила мовленнєвого етикету, прилучення до релігії); 

г) як прилучали дітей до естетики побуту (прикрашання хати, одягу, 

виготовлення предметів побуту);  

д) як прилучали дітей культури соціуму (правила спілкування з людьми – 

старшими і молодшими, правила поведінки в соціумі, прилучення до пісенної, 

танцювальної, музичної культури). 

3. Одяг і взуття дітей. Як одягали хлопчиків і дівчаток.  

4. Харчування дітей в сільській родині.  

5. Дитяча субкультура:  

а) дитячий фольклор та його роль у прилученні до етнокультури 

(привчання, примовляння, народні пісні, казки, пестушки, заклички, загадки, 

легенди, дитячі молитви, мирилки, колискові тощо); 

б) народні ігри. Як гралися з дітьми. Які іграшки їм виготовляли. Ігри 

влітку і взимку. Ігри з однолітками та різновіковим гуртом. 
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Під час експедиції кожен студент робив запис респондента і оформлював 

його для звіту з практики.  

Важливим завданням під час проходження практики було організувати і 

провести різні форми етнопедагогічного спрямування з батьками вихованців з 

метою підвищення рівня їхньої етнопедагогічної культури. Гарно 

зарекомендувала себе така форма співпраці з батьками як Сімейний клуб, 

метою роботи якого було прилучення батьків до процесу формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку у взаємодії з сім’єю. 

Основними завданнями виступили:  

‒ формувати у студентів уміння залучати батьків до освітнього процесу 

закладу дошкільної освіти;  

‒ формувати у студентів уміння налагоджувати взаємодію між 

вихователем і батьками вихованців; 

‒ визначати оптимальні шляхи використання етнопедагогічного 

матеріалу у взаємодії з батьками вихованців.  

Робота Сімейного клубу передбачала 1 засідання на місяць, яке 

проводилося в різних формах: семінари-практикуми, консультації, організація 

спільного дозвілля дітей і батьків з етнокультурної проблематики, батьківська 

пошта, телефон довіри, бібліотека народних ігор, гурток «Народні ремесла – 

дітям», педагогічні вечорниці, тренінги. Ці форми роботи важливі, ефективні та 

цікаві, але найбільшого ефекту досягали при їх комплексному використанні.  

Особливим успіхом користувався тренінг для батьків на тему: «Народна 

іграшка об’єднує дорослих і дітей».   

Мета: показати батькам значущість народних ігор та іграшок у 

формуванні основ етнокультури у дітей; формувати навички гри з дитиною; 

вчити створювати етноігрове середовище в умовах родини.  

Умови проведення тренінгу: тренінг проводиться в кімнаті, в одній 

половині розташовуються стільці для дорослих. В стороні від них розташовані 

стільці з атрибутами для народних ігор. В іншій стороні – стільці для дітей і 

столи для гри з батьками.  
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Вступна частина: майбутній вихователь знайомить учасників з метою 

тренінгу, з його завданнями, розповідає про умови і режим роботи; особливо 

акцентує на важливості формування у дітей основ етнокультури і оголошує 

правила проведення тренінгу.  

Процедура знайомства: учасники тренінгу представляються і 

висловлюють свої очікування від роботи. 

Основна частина:  

‒ психогімнастична вправа «Улюблена народна іграшка дитинства»; 

‒ розповідь учасників тренінгу про свою улюблену іграшку; 

‒ міні-дискусія «Що повинні зробити дорослі, щоб діти через багато 

років згадували про свої іграшки»; 

‒ інформація доповідача про значення народних ігор та іграшок в 

розвитку дитини та чому такі ігри потрібні дітям; 

‒ міні-дискусія «Як створити етноігровий простір для дитини вдома»; 

‒ творча робота «Народна іграшка в житті моєї дитини»; 

‒ малювання батьками сюжетної картини з улюбленою народною 

іграшкою їхньої дитини (потім ці роботи вміщують в етноігровому куточку 

групи); 

‒ гра «Вгадайте: яку  іграшку обрала б ваша дитина»; 

‒ демонстрація фотографій з вибором дітей та порівняння з 

припущенням їхніх батьків; 

‒ спільні народні ігри дітей і батьків «Ходить гарбуз по городу», 

«Подоляночка». 

Заключна частина: 

‒ вручення батькам пам’яток «Народна іграшка як засіб формування 

основ етнокультури у Вашої дитини»; 

‒ вручення батькам пам’яток «Як створити етноігровий простір для 

дитини вдома»; 

‒ поради батькам з питання формування основ етнокультури у дітей.  

Ще однією формою, яка зацікавила дорослих, був конкурс «Моя 
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улюблена бабуся», який мав вважливе значення для формування основ 

етнокультури у дітей на засадах ціннісного ставлення до представників 

старшого покоління – носіїв української етнокультури.  

При цьому студенти за допомогою вихователя вчилися використовувати 

різні методи: розмови і бесіди з дітьми на етнопедагогічну проблематику, 

читання художньої літератури, в результаті чого у свідомості дітей з’явився 

ідеальний образ «Яка бабуся?», «Що вона робить». Ці розповіді записувалися 

студентами, після чого дітям було запропоновано намалювати портрети своїх 

бабусь. Найцікавіші розповіді, вірші, малюнки згодом представили на конкурсі. 

Продовжуючи цю роботу студенти організовували фольклорні свята «Із 

бабусиної скриньки», під час яких діти змогли ознайомитися з етнокультурним 

надбанням своїх бабусь, дізналися про їхні улюблені народні пісні, почули про 

цікаві історії з побуту народу, спробували смачні страви української кухні, 

пізнали секрети виготовлення предметів культури народного мистецтва. 

Цікавим для дітей і студентів було організоване дозвілля «Бабусина казка», 

«Шануємо своїх дідусів», яких також не обійшли увагою, оскільки вони є 

носіями історичних знань для дітей. Їхні розповіді, легенди підкріплювалися 

сімейними реліквіями, які наближали дитину до історії нашої батьківщини 

України. Студенти починали усвідомлювати, що кожне нове покоління живе в 

інших умовах, думає і діє по-іншому; вони усвідомлювали, що речі, люди, події 

мають своє минуле, сьогодення і майбутнє, формувалися уявлення про 

наступність поколінь. Усе це слугувало приводом для усвідомлення пошуку 

засобів ціннісного ставлення до етнокультури нашого народу, його історії, 

звичаїв, традицій та роль вихователя і батьків у формування у дітей основ 

етнокультури.   

Отже, реалізовані під час формувального етапу педагогічні умови 

забезпечили поєднання теоретичних знань студентів коледжів про науково-

педагогічні основи використання матеріалів етнопедагогіки у вихованні дітей 

дошкільного віку з їхньою практичною діяльністю у закладах дошкільної 

освіти, сприяли підвищенню рівня етнопедагогічної культури майбутніх 
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вихователів, зростанню їхньої національної самосвідомості, ціннісним змінам у 

їхньому внутрішньому світі, збереженню та популяризації здобутків 

національної культури, виробленню індивідуального стилю етнопедагогічної 

діяльності.   

 

3.3. Порівняльний аналіз результатів формувального експерименту 

з підготовки майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку 

 

Після проведеної на формувальному етапі роботи було здійснено 

повторний зріз стану готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за методиками, що 

застосовувалися на констатувальному етапі експерименту. Метою цього етапу 

експериментальної роботи було виявлення динаміки рівнів готовності 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку, задля чого проаналізовано зміни, що відбулися за 

показниками визначених критеріїв означеної готовності. 

Проаналізуємо одержані за визначеними критеріями результати 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку.  

Результати готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за показниками 

інформативно-пізнавального критерію готовності на прикінцевому та 

констатувальному етапі представлено в таблиці 3.2. 

У таблиці 3.2. зафіксована суттєва різниця між результатами 

формувального експерименту за показниками інформативно-пізнавального 

критерію, отриманими в контрольній і експериментальній групі. Так, 

достатнього рівня знань щодо обізнаності з компонентами української 

етнопедагогіки досягли 32,1% студентів ЕГ (було 21,2%), порівняно з 20,3% КГ 

(було 19,8%). Задовільний рівень виявлено у 47,5% студентів ЕГ (було 38,2%), 
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у студентів КГ –  38,1% (було 38,3%). До низького рівня віднесено 20,4% 

студентів ЕГ (було 40,6%) і 41,6% – КГ (було 41,9%).  

Таблиця 3.2. 

Рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за показниками 

інформативно-пізнавального критерію на констатувальному та 

прикінцевому етапах (у %) 

Показники Етапи 
Достатній Задовільний Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Обізнаність з компо-

нентами української 

етнопедагогіки 

Конст. 21,2 19,8 38,2 38,3 40,6 41,9 

Прик. 32,1 20,3 47,5 38,1 20,4 41,6 

Обізнаність із етнопе-

дагогічними засобами 

формування основ 

етнокультури у дітей 

Конст. 25,6 25,5 57,7 56,5 16,6 18,0 

Прик. 34,1 25,6 63,7 56,5 2,2 17,9 

Обізнаність із особли-

востями створення 

етнопростору сучас-

ного закладу дошкіль-

ної освіти 

Конст. 19,8 18,9 49,3 48,5 31,2 32,6 

Прик. 27,6 19,1 53,1 49,6 19,3 31,3 

Середньо-арифметич-

ні дані  

Конст. 22,1 21,4 48,4 47,8 29,5 30,8 

Прик. 31,3 21,7 54,8 48,1 13,9 30,2 

 

Обізнаність із етнопедагогічними засобами формування основ 

етнокультури у дітей на достатньому рівні діагностовано у 34,1% студентів ЕГ 

(було 25,6) і 25,6% – КГ (було 25,5%). Задовільний рівень виявлено у 63,7% 

студентів ЕГ (було 57,7%) та у 56,5% – КГ (було 56,5%). До низького рівня 

зараховано 2,2% студентів ЕГ (було 16,6%) порівняно з 17,9% у КГ (було 

18,0%). 
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Обізнаність із особливостями створення етнопростору сучасного закладу 

дошкільної освіти продемонстрували на достатньому рівні 27,6% студентів ЕГ 

(було 19,8%) і 19,1% – КГ (було 18,9%). Задовільний рівень виявлено у 53,1% 

студентів ЕГ (було 49,3%) та у 49,6 % – КГ (було 48,5%). До низького рівня 

зараховано 19,3% студентів ЕГ (було 31,1%) порівняно з 31,3% у КГ (було 

32,6%).  

Динаміку результатів досягнень студентів КГ і ЕГ за показниками 

інформативно-пізнавального критерію до і після формувального експерименту 

подано на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1. Динаміка досягнення студентів КГ і ЕГ до і після формувального 

експерименту (за показниками інформативно-пізнавального критерію), (%) 

Як видно з діаграми, в експериментальній групі помітно збільшилася 

кількість майбутніх вихователів із достатнім рівнем готовності (за показниками 

інформативно-пізнавального критерію) – на 10,9%, із задовільним – на 9,3%, і 

зменшилася на 20,2% кількість студентів із  низьким рівнем. 

У контрольній групі не зафіксовано таких позитивних зрушень у рівнях 

готовності: достатнього рівня досягли лише 20,3% студентів, порівняно з 19,8% 

на констатувальному етапі (різниця складає 0,5%); задовільного рівня досягли 

38,1%, порівняно з 38,3% на констатувальному етапі. Низький рівень 

залишився у 41,6% студентів. 
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Отже, аналізуючи отримані результати, є підстави твердити, що 

проведена в експериментальній групі робота сприяла значним змінам у 

показниках інформативно-пізнавального критерію. Використовуючи методики 

констатувального етапу експерименту, аналогічну систему кількісної та якісної 

обробки результатів, було отримано дані, які засвідчують наявність у студентів 

експериментальної групи різнобічних, науково підкріплених знань про 

етнопедагогіку та її компоненти, етнопедагогічні засоби формування основ 

етнокультури у дітей. Набуті ними під час експериментальної роботи знання 

засвідчили термінологічну грамотність, вміння точно оперувати поняттями 

етнопедагогічного змісту, причому знання щодо створення етнопростору 

сучасного закладу дошкільної освіти стосувалися всіх суб’єктів освітнього 

процесу. Натомість, у контрольній групі, де студенти навчалися за традиційною 

програмою, зміни не були такими суттєвими. 

Результати готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за показниками мотиваційно-

спрямувального критерію готовності на прикінцевому та констатувальному 

етапі представлено в таблиці 3.3. 

Як видно з таблиці 3.3, в експериментальній групі студентів зі 

спрямованою мотивацією на вивчення етнопедагогічного досвіду та його 

використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти зафіксовано 

25,1% (було 16,9%), порівняно з 17,1% КГ (було 17,1%). Задовільний рівень 

виявило в ЕГ 53,1% студентів (було 47,4%), у КГ – у 46,3% (було 47,1%). До 

низького рівня віднесено 21,8% студентів ЕГ (було 35,7%) та 35,6% – у КГ 

(було 36,6%).  

Результати діагностування засвідчили факт збільшення кількості 

студентів ЕГ, які почали усвідомлювати цінність використання надбань 

етнопедагогіки регіонального спрямування в освітньому процесі закладів 

дошкільної освіти та визначати його пріоритетність у майбутній педагогічній 

діяльності.  
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Таблиця 3.3. 

Рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за показниками 

мотиваційно-спрямувального критерію на констатувальному та 

прикінцевому етапах (у %) 

Показники Етапи 
Достатній Задовільний Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Спрямованість мотивації 

студентів на вивчення 

етнопедагогічного досві-

ду та його використання 

в освітньому процесі 

закладу дошкільної осві-

ти 

Конст. 16,9 17,1 47,4 46,3 35,7 36,6 

Прик. 25,1 17,1 53,1 47,3 21,8 35,6 

Усвідомлення цінності 

використання надбань 

етнопедагогіки регіо-

нального спрямування в 

освітньому процесі зак-

ладів дошкільної освіти 

як пріоритет гуманістич-

них цінностей та цілей 

педагогічної діяльності 

Конст. 15,6 15,5 42,3 44,1 42,1 40,4 

Прик. 24,7 16,1 49,5 42,1 25,8 41,8 

Налаштованість на етно-

педагогічну діяльність із 

дітьми старшого до-

шкільного віку та 

формування основ їхньої 

етнокультури 

Конст. 19,1 18,3 48,3 47,2 32,6 34,5 

Прик. 28,5 18,3 57,6 48,7 13,9 33,0 

Середньо-арифметичні 

дані  

Конст. 17,2 17,0 46,0 45,8 36,8 37,2 

Прик. 26,1 17,2 53,4 46,0 20,5 36,8 

 

На достатньому рівні за цим показником виявлено 24,7% студентів ЕГ 

(було 15,6%), порівняно з 16,1% КГ (було 15,5%). Задовільний рівень 
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продемонстрували 49,5% майбутніх вихователів ЕГ (було 43,2%), у КГ – 42,1% 

(було 44,1%). До низького рівня віднесено 25,8% студентів ЕГ (було 42,1%) та 

41,8% – у КГ (було 40,4%).  

За результатами порівняльного аналізу виявлено збільшення кількості 

студентів ЕГ, налаштованих на етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури. Зокрема, на 

достатньому рівні за цим показником зафіксовано 25,8% студентів ЕГ (було 

19,1%), порівняно з 18,3% у КГ (було 18,3%). Задовільний рівень умінь 

виявлено у 57,6% студентів ЕГ (було 48,3%) та 48,7% – КГ (було 47,2%). 

Низький рівень мають 13,9% майбутніх вихователів ЕГ (було 32,6%) і 33,0% – 

КГ (було 34,5%).  

Динаміку результатів досягнень студентів КГ і ЕГ за показниками 

мотиваційно-спрямувального критерію до і після формувального експерименту 

подано на рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Динаміка досягнення студентів КГ і ЕГ до і після формувального 

експерименту (за показниками мотиваційно-спрямувального критерію), (%) 

Як видно з діаграми на рис. 3.2 в експериментальній групі помітно 

збільшилася кількість майбутніх вихователів з достатнім рівнем готовності за 

показниками мотиваційно-спрямувального критерію – на 8,9%, задовільного – 
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на 7,4%, кількість студентів, віднесених до низького рівня, зменшилася на 

16,3%.   

У контрольній групі таких суттєвих результатів не зафіксовано: 

достатнього рівня досягли 17,2% студентів, порівняно з 17,0% під час 

констатувального етапу (різниця складає 0,2%); задовільного рівня досягли 

46,0%, різниця складає 0,2%. Низький рівень залишився у 36,8% студентів. 

Отже результати діагностики, отримані за показниками мотиваційно-

спрямувального критерію, свідчать про зміни, зафіксовані у студентів обох 

груп – експериментальної та контрольної. Водночас, за результатами 

порівняльного аналізу виявлено, що студенти експериментальної групи більш 

орієнтовані на вивчення етнопедагогічного досвіду та його використання в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Окрім того, вони засвідчили 

усвідомлення цінності використання надбань етнопедагогіки регіонального 

спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти та визначили 

його пріоритетність у майбутній педагогічній діяльності. Натомість переважна 

більшість студентів контрольної групи продемонстрували вибіркові прояви 

особистої зацікавленості використання надбань етнопедагогіки регіонального 

спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти та 

фрагментарність інтересу до етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого 

дошкільного віку й формування основ їхньої етнокультури. Аналогічні 

відмінності в експериментальній і контрольній групах встановлено при 

діагностуванні налаштованості майбутніх вихователів на етнопедагогічну 

діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та формування основ їхньої 

етнокультури. Це доводить, що запропонований і зреалізований під час 

формувального експерименту курс «Етнопедагогіка» та постійно діючий 

семінар-практикум «Проектування і реалізація форм і методів етнопедагогіки у 

формуванні основ етнокультури дітей» мають істотне значення для підготовки 

студентів до реалізації національного виховання дітей дошкільного віку. 

Формуванню позитивно-мотиваційних аспектів етнопедагогічної складової 

професійної підготовки також сприяло залучення студентів у позааудиторну 
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діяльність етнопедагогічного спрямування, яка здатна сприяти утвердженню 

особистості майбутнього вихователя у власній етнічній ідентичності, 

актуалізації його спрямованості на використання етнічного матеріалу в 

майбутній професійно-педагогічній діяльності, формувати вміння і навички 

методично правильно добирати вивірені часом надбання етнопедагогіки та 

ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти. 

Результати готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку  за показниками діяльнісно-

результативного критерію готовності на прикінцевому та констатувальному 

етапі представлено в таблиці 3.4. 

Як видно з таблиці 3.4, в експериментальній групі кількість студентів зі 

сформованими вміннями і навичками використовувати різні засоби 

етнопедагогіки для формування основ етнокультури у дітей збільшилася до 

29,5% (було 21,5%), порівняно з 21,1% КГ (було 20,4%). Задовільний рівень 

виявило в ЕГ у 60,3% студентів (було 51,2%), у КГ – у 50,9% (було 50,3%). До 

низького рівня віднесено 10,2% студентів ЕГ (було 27,3%) та 28,0% – у КГ 

(було 29,3%).  

Уміння раціонально організовувати різні види етнокультурної діяльності 

у закладах дошкільної освіти виявили 29,7% студентів ЕГ (було 20,1%), 

порівняно з 19,9 % КГ (було 19,5%). Задовільний рівень виявило в ЕГ виявили 

56,6% студентів ЕГ (було 48,1%), порівняно з 48,1 % КГ (було 47,9%). До 

низького рівня віднесено 13,7% студентів (було 31,8%), у КГ – у 32,0% (було 

32,6%).  

Уміння методично правильно добирати вивірені часом засоби 

етнопедагогіки та ефективно їх інтегрувати в освітній процес закладів 

дошкільної освіти достатній рівень продемонстрували 26,5% студентів ЕГ 

(попередній 17,5%) та 16,8% у КГ (попередній 16,5%); задовільний рівень – 

55,3% студентів в ЕГ (попередній 45,3%), порівняно з 45,7% у КГ (було 44,9%); 

на низькому – 18,2% в ЕГ (було 37,2%) та 37,5% – у КГ (було 38,6%). 
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Таблиця 3.4. 

Рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку за показниками 

діяльнісно-результативного критерію на констатувальному та 

прикінцевому етапах (у %) 

Показники Етапи 
Достатній Задовільний Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Уміння і навички вико-

ристовувати різні засоби 

етнопедагогіки для фор-

мування основ етно-

культури у дітей 

Конст. 21,5 20,4 51,2 50,3 27,3 29,3 

Прик. 29,5 21,1 60,3 50,9 10,2 28,0 

Уміння раціонально ор-

ганізовувати різні види 

етнокультурної діяльно-

сті у закладах дошкіль-

ної освіти 

Конст. 20,1 19,5 48,1 47,9 31,8 32,6 

Прик. 29,7 19,9 56,6 48,1 13,7 32,0 

Уміння методично пра-

вильно добирати вивіре-

ні часом засоби етно-

педагогіки та ефективно 

їх інтегрувати в освітній 

процес закладів до-

шкільної освіти 

Конст. 17,5 16,5 45,3 44,9 37,2 38,6 

Прик. 26,5 16,8 55,3 45,7 18,2 37,5 

Середньо-арифметичні 

дані  

Конст. 19,7 18,8 48,2 47,7 32,1 33,5 

Прик. 28,6 19,2 57,4 48,3 14,0 32,5 

 

Порівняльні результати досягнень студентів до і після формувального 

експерименту за показниками діяльнісно-результативного критерію подано на 

рис. 3.3.  
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Рис. 3.3. Динаміка досягнення студентів КГ і ЕГ до і після формувального 

експерименту (за показниками діяльнісно-результативного критерію), (%) 

Як видно з діаграми на рис. 3.3 в експериментальній групі достатній рівень 

готовності за показниками діяльнісно-результативного критерію збільшився на 

8,9 %, задовільний рівень – на 9,2%, низький рівень зменшився на 18,1%. 

У контрольній групі також відбулися незначні позитивні зміни. Зокрема, 

достатнього рівня досягли 19,2% студентів, порівняно з 18,8% на 

констатувальному етапі (різниця складає 0,4%); задовільний рівень виявили 

48,3% студентів, різниця з констатувальним етапом складає 1,4%. На низькому 

рівні залишилося 32,5% студентів. 

Отже, проведений після формувального етапу порівняльний аналіз 

засвідчив позитивну динаміку готовності за показниками діяльнісно-

результативного критерію в обох групах. Проте більш істотні зрушення були 

зафіксовані у студентів експериментальної групи, що забезпечилося 

оптимізацією етнопедагогічної підготовки студентів через посилення 

взаємозв’язку теорії з практикою, їх наповнення етнопедагогічним  

компонентом, зреалізованого у практичній підготовці майбутніх вихователів 

етнокультурного лекторію. Запровадження етнокультурного лекторію у 

позааудиторній роботі коледжу сприяло стимулюванню інтересу студентів  до 

проблеми, закріплення ними набутих знань, вироблення готовності 
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впроваджувати творчі ідеї етнопедагогіки в практику роботи сучасного закладу 

дошкільної освіти. 

На основі цього ми переконуємося в тому, що в експериментальній групі 

майбутніх вихователів відбулося суттєве зростання кількості респондентів з 

достатнім рівнем готовності за показниками діяльнісно-результативного 

критерію, і одночасне підвищення кількості студентів на задовільному рівні 

готовності.  

За результатами проведеного формувального експерименту узагальнено 

рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку, які відображено в таблиці 3.5. 

                                                                                                      Таблиця 3.5. 

Рівні готовності майбутніх вихователів експериментальної та 

контрольної груп (%) до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку  

Рівні 

готовності 

майбутніх 

вихователів 

Констатувальний етап Формувальний етап 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Достатній 19,7 % 19,1 % 28,7% 19,4 % 

Задовільний 47,5 % 47,1 % 55,2% 47,4 % 

Низький 32,8 % 33,8 % 16,1 % 33,2 % 

 

Результати, висвітлені у таблиці 3.5, свідчать про кількісні зміни рівнів 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку як в експериментальній, так і в контрольній групах. 

Зокрема, на достатньому рівні готовності до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку після формувального експерименту було 

виявлено 28,7% студентів (за констатації 19,7%); задовільний рівень 

продемонстрували 55,2% студентів (було 47,5%), на низькому рівні залишилося 

16,1% студентів (було 33,2%). Слід підкреслити, що позитивна динаміка 

зростання рівня готовності майбутніх вихователів до формування основ 
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етнокультури у дітей старшого дошкільного віку статистично значуща тільки в 

експериментальних групах.  

Отже, аналіз даних таблиці 3.5. показав, що після проведеного експери-

менту студенти експериментальної групи мають більш високі показники рівнів 

готовності. Водночас, організація підготовки майбутніх вихователів у 

контрольній групі за звичним алгоритмом не забезпечила належного рівня 

готовності студентів до формування основ етнокультури у дітей сташого 

дошкільного віку. Такого висновку дозволили дійти отримані в контрольних 

групах дані – насправді жодних суттєвих змін у контрольних групах на кінець 

експерименту не відбулося. Зокрема, кількість респондентів контрольних груп, у 

яких зафіксовано достатній рівень готовності, становила 19,4% студентів (було 

19,1%), студентів із задовільним рівнем готовності виявилося 47,4% (було 

47,1%), з низьким рівнем готовності – 33,2% (було 33,8%). Таким чином, 

збільшення кількості студентів із достатнім рівнем готовності в 

експериментальних групах становило 9,0%, у контрольних – на 0,3%; відповідно 

на задовільному рівні становило в експериментальних групах – 7,7%, а в 

контрольних – 0,3%; зменшення кількості студентів з низьким рівнем готовності  

в експериментальних групах становило 16,7%, у контрольних – 0,6%.  

Порівняльні кількісні дані рівнів готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку у 

контрольній та експериментальній групах після проведеної експериментальної 

роботи подано в таблиці 3.6. та на рис. 3.4. 

Таблиця 3.6. 

Порівняльний аналіз рівнів готовності майбутніх вихователів ЕГ та 

КГ на констатувальному та прикінцевому етапах (у %) 

Групи 

Рівні готовності 

достатній задовільний низький 

поч. закл. поч. закл. поч. закл. 

динаміка динаміка динаміка 

Експериментальна 19,7% 28,7% 47,5% 55,2% 32,8% 16,1% 
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+9,0 +7,7 -16,7 

Контрольна 19,1% 19,4% 47,1% 47,4% 33,8% 33,2% 

+0,3 +0,3 -0,6 

 

Динаміку рівнів готовності студентів до формування основ етнокультури 

у дітей стапшого дошкільного віку за результатами констатувального та 

формувального етапів експерименту подано на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Динаміка рівнів готовності майбутніх вихователів 

експериментальної та контрольної груп до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку, (%)  

Із таблиці 3.6. та рис. 3.4. видно, що реалізація у педагогічному коледжі 

експериментальної роботи та обґрунтованих педагогічних умов сприяла 

покращенню результатів підготовки майбутніх вихователів експериментальних 

груп до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку, а 

саме: на достатньому рівні результати готовності студентів збільшилися на 

9,0%, на задовільному рівні також відбулося збільшення на 7,7%, на низькому 

рівні результати готовності зменшилися на 16,7%. Дані, отримані при 

порівнянні результатів готовності студентів, переконливо доводять, що 

реалізація запроваджених педагогічних умов  сприяла досягненню студентами 

експериментальних груп більш якісного результату, ніж студентами 

контрольних груп, що засвідчило їх позитивний вплив на підготовку майбутніх 
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вихователів експериментальних груп до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку. 

Результати, отримані при порівнянні рівнів готовності студентів, брали до 

уваги при оцінці статистичної значущості відмінностей у підготовці студентів 

експериментальної і контрольної груп до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку. Статистичний аналіз здійснювався на основі 

перевірки нульової (Г0) і альтернативної гіпотези (Г1). Сформулюємо дві 

гіпотези: нульова (Г0) – апробований процес підготовки майбутніх вихователів 

немає яких-небудь переваг (відсутні суттєві відмінності в результатах 

експериментальної і контрольної груп), що з позиції математичної статистики 

означає співпадіння середніх значень у контрольних і експериментальних 

групах. Альтернативна гіпотеза Г1  – заперечує Г0 та містить припущення про 

переваги апробованих педагогічних умов підготовки майбутніх вихователів 

експериментальних груп до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку в педагогічному коледжі. 

Достовірність розбіжностей визначали за критерієм Стьюдента [23]. 

Критерій визначали за формулою: 

 
 

де: t – критерій достовірності результатів; 

х, у – середнє значення вибірок; 

Qх – кількість студентів у контрольній групі, які мають низький, 

задовільний і достатній рівень готовності студентів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку;  

Qy – кількість студентів в експериментальній групі, які мають низький, 

задовільний і достатній рівень готовності студентів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку; 

Nx  – загальна кількість студентів в КГ; 

Ny – загальна кількість студентів в ЕГ. 
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t критерій після проведення констатувального експерименту складав – 

0,01. Коефіцієнт ЕГ дорівнює 3,937, КГ – 3,947. Таким чином, немає суттєвої 

різниці між коефіцієнтами КГ і ЕГ. 

t критерій після проведення формувального експерименту збільшився і 

складав – 0,22. Коефіцієнт ЕГ збільшився і дорівнює 4,891, КГ – 4,671. 

Достовірність розбіжностей характеристик за всіма критеріями в КГ та ЕГ після 

завершення експериментального дослідження складав 95% (розрахунковий t-

критерій Стьюдента дорівнює в ЕГ – 4,891 при критичному значенні 4,30). 

Зміни, які відбулися у рівнях готовності майбутніх вихователів у 

експериментальній групі є достовірними, статистично значущими та відбулися 

внаслідок апробації педагогічних умов підготовки майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури дітей старшого дошкільного віку.  

Таким чином, здійснений статистичний аналіз одержаних результатів 

дозволяє констатувати ефективність експерименту, проведеного в 

експериментальній групі, та доцільності реалізації у педагогічному коледжі 

педагогічних умов підготовки майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури дітей старшого дошкільного віку.  
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Висновки з 3 розділу 

 

У розділі обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку. Доведено, що на ефективність процесу формування готовності майбутніх 

вихователів у педагогічному коледжі до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку впливають як зовнішні (комплекс форм, 

методів, прийомів, засобів, зміст навчання у контексті діалогу культур, що 

орієнтує на узгодження культури народного виховання і сучасної педагогічної 

культури), так і внутрішні (позитивна мотивація на етнокультурну діяльність, 

сформованість інтересу до етнізації освітнього середовища, інтеріоризація 

етнічних цінностей, ціннісне ставлення до народної етнопедагогіки як 

складової цілісної культури українського народу) чинники.  

Педагогічними умовами підготовки майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку було 

визначено: усвідомлення майбутніми вихователями важливості 

етнопедагогічної складової їхньої професійної підготовки; створення в 

педагогічному коледжі етновиховного середовища, зорієнтованого на 

формування етнопедагогічної культури в майбутніх вихователів; оптимізація 

етнопедагогічної підготовки студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і 

практики, наповнених етнопедагогічним  компонентом.  

Першу педагогічну умову – усвідомлення майбутніми вихователями 

важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної  підготовки – було 

реалізовано на орієнтувально-цільовому етапі завдяки розробці та 

упровадженню в освітній процес курсу «Етнопедагогіка», що гармонійно 

поєднував теоретичні відомості про етнопедагогіку як науку, аспекти 

формування основ етнокультури у дітей, а також питання, пов’язані з виховною 

роллю материнської та духовної культури, соціонормативних правил тощо; 

введенню додаткових тем етнопедагогічної проблематики в навчальну 

дисципліну «Педагогіка (дошкільна)»; запровадженню постійно діючого 
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семінару-практикуму «Проектування і реалізація форм і методів етнопедагогіки 

у формуванні основ етнокультури дітей». Ефективними формами та методами 

реалізації стали: традиційні та проблемні лекції, семінари-конференції, 

семінари-дискусії із питань етнопедагогічної науки, лабораторні заняття із 

завданнями творчо-пошукового характеру, дискусії-обговорення, ділові ігри, 

вправи, конкурси етномайстерності майбутніх вихователів, круглі столи з 

вихователями, які застосовують етнопедагогічну спадщину, семінари-диспути, 

інсценізації обрядів, розробка сценаріїв свят тощо. 

Реалізація другої педагогічної умови – створення в педагогічному 

коледжі етновиховного середовища, орієнтованого на формування 

етнопедагогічної культури майбутніх вихователів – здійснювалася на 

етнокультурно-спрямувальному етапі через участь студентів у роботі 

педагогічних гуртків «Етнос» і «Етнопедагогічна культура вихователя», 

використання інтерактивної технології «Жива Бібліотека»; занять з 

використанням етнопедагогічних тренінгів «Ми однакові чи різні?» та «Синтез 

національного і зарубіжного у формуванні етнокультури вихователя». 

Реалізація третьої педагогічної умови – оптимізація етнопедагогічної 

підготовки студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, 

наповнених етнопедагогічним компонентом – здійснювалася на рефлекстивно-

практичному етапі завдяки залученню студентів у діяльність етнопедагогічного 

лекторію, основними формами якого виступили: лекція-діалог, мозковий 

штурм, круглі столи, практикуми, міні-дослідження та їх презентація; 

проведення етнопедагогічної експедиції «Вивчаємо традиції українського 

дитинознавства», різних форм етнопедагогічного спрямування з батьками 

вихованців; Сімейного клубу, тренінгу для батьків «Народна іграшка об’єднує 

дорослих і дітей», конкурсів («Моя улюблена бабуся», «Шануємо наших 

дідусів») тощо. 

З’ясовано, що результати діагностики рівнів готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку експериментальної групи характеризуються позитивною динамікою. Так, в 
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експериментальній групі показники достатнього рівня готовності студентів 

зросли порівняно із констатувальним етапом на 9,0%; середнього – на 7,7%; 

низького зменшилися на 16,7% після проведення формувального експерименту. 

У контрольних групах показники достатнього рівня готовності студентів зросли 

на 0,3%; задовільного – 0,3%; низького зменшилися на 0,6%.  

Співставлення результатів дослідження свідчить про те, що в 

експериментальній групі завдяки реалізації визначних педагогічних умов 

відбулося суттєве підвищення рівнів готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку. 

Результати дослідної роботи за матеріалами третього розділу висвітлено в 

публікаціях автора [97, 167, 183, 187]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і 

практичного розв’язання завдання підготовки майбутніх вихователя до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку, що 

знайшло відображення в обґрунтуванні й апробації педагогічних умов 

забезпечення цього процесу. Результати наукового пошуку послугували 

підставою для низки аргументованих висновків: 

1. Розкрито сутність феномену «формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку», який розуміємо як організований процес, 

спрямований на оволодіння дітьми культурою свого народу, засвоєння її зразків 

і цінностей, культурно-історичного, соціального досвіду свого етносу, 

формування у дітей відчуття приналежності та поваги до рідного краю, 

розвиток етичних, естетичних і моральних якостей особистості дитини на 

засадах використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти засобів 

етнокультурного виховання. Підготовку майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей дошкільного віку потрактовано як цілеспрямований 

процес формування їхніх знань про виховні традиції, накопичені народом, та 

визнані сучасною етнопедагогічною наукою як дієві, що реалізуються через 

уміння і навички цілеспрямованого і педагогічно доцільного використання в 

освітньому процесі закладів дошкільної освіти народної педагогічної спадщини 

і досягнень етнопедагогічної науки. Уточнено поняття «етнопедагогічна 

культура майбутнього вихователя», «етнокультурне середовище педагогічного 

коледжу».  

Розглянувши виховну цінність компонентів української етнопедагогіки, 

схарактеризовано особливості використання надбань української 

етнопедагогіки у фізичному, розумовому, моральному, трудовому, естетичному 

вихованні дітей старшого дошкільного віку, серед яких виокремлено: зважати 

на контингент сімей та їхні погляди на виховання дітей на народних традиціях і 

звичаях та брати до уваги родинні виховні традиції й сімейний побут; 

необхідність узгодження етнопедагогічного змісту і напрямків взаємодії 
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педагогів та батьків у формуванні особистості дитини; важливість 

удосконалення змісту та форм співпраці закладу дошкільної освіти і сім’ї на 

традиціях українського народу; систематичне впровадження етнопедагогіки в 

освітній процес закладу дошкільної освіти; широке використання усіх 

доцільних етнопедагогічних засобів як на заняттях, так і в повсякденному 

житті. 

2. Визначено компоненти (когнітивний, мотиваційний, діяльнісний), 

критерії готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку з відповідними показниками (інформативно-

пізнавальний з показниками: обізнаність з компонентами української 

етнопедагогіки («народне родинознавство (фамілологія)», «народне 

дитинознавство», «масова виховна практика», «етнодидактика», «народна 

деонтологія»); обізнаність з етнопедагогічними засобами формування основ 

етнокультури у дітей; обізнаність з особливостями створення етнопростору 

сучасного закладу дошкільної освіти;  мотиваційно-спрямувальний критерій з 

показниками: наявність стійкої мотивації на вивчення етнопедагогічного 

досвіду та його використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, 

усвідомлення цінності використання надбань етнопедагогіки регіонального 

спрямування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти як пріоритету 

гуманістичних цінностей та цілей педагогічної діяльності; налаштованість на 

етнопедагогічну діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та формування 

основ їхньої етнокультури; діяльнісно-результативний з показниками: уміння і 

навички використовувати різні засоби етнопедагогіки для формування основ 

етнокультури у дітей; уміння раціонально організовувати різні види 

етнокультурної діяльності у закладах дошкільної освіти; уміння методично 

правильно добирати вивірені часом засоби етнопедагогіки та ефективно їх 

інтегрувати в освітній процес закладів дошкільної освіти. Охарактеризовано 

рівні готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку (достатній, задовільний, низький) на підставі 

визначених критеріїв і показників. 
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3.  Визначено й обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку: 

усвідомлення майбутніми вихователями важливості етнопедагогічної складової 

їхньої професійної підготовки; створення в педагогічному коледжі 

етновиховного середовища, орієнтованого на формування етнопедагогічної 

культури майбутніх вихователів; оптимізація етнопедагогічної підготовки 

студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, наповнених 

етнопедагогічним компонентом. Кожна з обґрунтованих умов реалізовувалася 

на відповідних етапах підготовки.  

На орієнтувально-цільовому етапі реалізовувалася педагогічна умова 

«усвідомлення майбутніми вихователями важливості етнопедагогічної 

складової їхньої професійної підготовки», завдяки розробці та упровадженню в 

освітній процес курсу «Етнопедагогіка», введенню додаткових тем 

етнопедагогічної проблематики в навчальну дисципліну «Педагогіка 

(дошкільна)»; запровадженню постійно діючого семінару-практикуму 

«Проектування і реалізація форм і методів етнопедагогіки у формуванні основ 

етнокультури дітей». Ефективними формами та методами реалізації стали: 

традиційні та проблемні лекції, семінари-конференції, семінари-дискусії із 

питань етнопедагогічної науки, лабораторні заняття із завданнями творчо-

пошукового характеру, дискусії-обговорення, ділові ігри, вправи, конкурси 

етномайстерності майбутніх вихователів, круглі столи з вихователями, які 

застосовують етнопедагогічну спадщину, семінари-диспути, інсценізації 

обрядів, розробка сценаріїв свят  тощо. 

Реалізація другої педагогічної умови – створення в педагогічному 

коледжі етновиховного середовища, орієнтованого на формування 

етнопедагогічної культури майбутніх вихователів – здійснювалася на 

етнокультурно-спрямувальному етапі через участь студентів у роботі 

педагогічних  гуртків «Етнос» та «Етнопедагогічна культура вихователя», 

використання інтерактивної технології «Жива Бібліотека»; занять з 
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використанням етнопедагогічних тренінгів «Ми однакові чи різні?» та «Синтез 

національного і зарубіжного у формуванні етнокультури вихователя». 

Реалізація третьої педагогічної умови – оптимізація етнопедагогічної 

підготовки студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, 

наповнених етнопедагогічним компонентом – здійснювалася на рефлексивно-

практичному етапі завдяки залученню студентів у діяльність етнопедагогічного 

лекторію, основними формами якого виступили: лекція-діалог, мозковий 

штурм, круглі столи, практикуми, міні-дослідження та їх презентація; 

проведення етнопедагогічної експедиції «Вивчаємо традиції українського 

дитинознавства», різних форм етнопедагогічного спрямування з батьками 

вихованців; Сімейного клубу, тренінгу для батьків «Народна іграшка об’єднує 

дорослих і дітей», конкурсів («Моя улюблена бабуся», «Шануємо наших 

дідусів») тощо. 

З’ясовано, що результати діагностики рівнів готовності майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку експериментальної групи характеризуються позитивною динамікою. Так, в 

експериментальній групі показники достатнього рівня готовності студентів 

зросли порівняно із констатувальним етапом на 9,0%; середнього – на 7,7%; 

низького зменшилися на 16,7% після проведення формувального експерименту. 

У контрольних групах показники достатнього рівня готовності  студентів 

зросли на 0,3%; задовільного – 0,3%; низького зменшилися на 0,6%.  

Порівняльний аналіз результатів свідчить про те, що в експериментальній 

групі завдяки поетапній реалізації визначених педагогічних умов відбулося 

суттєве підвищення рівнів готовності майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку. 

Реалізація на етапах підготовки студентів визначених педагогічних умов 

засвідчила значні позитивні зміни в експериментальній групі: достатнього рівня 

готовності досягли 28,7% студентів (за констатації було 19,7%); задовільний 

рівень готовності виявили 55,2% студентів (за констатації було 47,5%); на 

низькому рівні готовності залишилося 16,1% (за констатації було 33,2%) 
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майбутніх вихователів.  

Зміни також відбулися у контрольній групі: на достатньому рівні 

готовності – 19,4% студентів (на констатувальному етапі було 19,1%); на 

задовільному – 47,4% (на констатувальному було 47,1%); на низькому рівні 

залишилося – 33,2% (на констатувальному було 33,8%) майбутніх вихователів.  

Результати дослідження засвідчують динамічні позитивні зміни у 

підготовці майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку у студентів експериментальної групи під впливом 

педагогічних умов, зреалізованих в освітньому середовищі педагогічного 

коледжу. 

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у вивченні проблеми 

формування у студентів педагогічного коледжу етнопедагогічної 

компетентності; у дослідженні проблеми підготовки мабутніх вихователів до 

професійної діяльності в етнопедагогічному середовищі закладу дошкільної 

освіти.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Опитувальник «Що я знаю про етнопедагогіку» 

Шановний респонденте! 

Ми пропонуємо Вам відповісти на кілька запитань про етнопедагогіку та 

її компоненти.   

Уточніть такі відомості про себе: стать, вік, курс. 

1. Як Ви розумієте зміст поняття («етнопедагогіка»?  

2. Що Ви вкладаєте в поняття «народне родинознавство (фамілологія)»? 

3. Що Ви вкладаєте в поняття «народне дитинознавство»? 

4. Що Ви вкладаєте в поняття «масова виховна практика»? 

5. Що Ви вкладаєте в поняття «етнодидактика»? 

6. Як Ви розумієте зміст поняття «народна деонтологія»)? 

7. Як Ви розумієте зміст  поняття «етнопедагогічна культура вихователя 

закладу дошкільної освіти»? 

8. Як Ви розумієте зміст  поняття «етнопростір сучасного закладу 

дошкільної освіти»? 

9. Чи вважаєте, що вихователь  обов’язково має бути компетентним у 

питаннях формування основ етнокультури дошкільників?  

10. Чи вважаєте, що тільки вихователь зі сформованої етнопедагогічною 

культурою може бути прикладом для дітей щодо формування основ їхньої 

етнокультури? 

11. Чи обізнані Ви з методами виховання дітей в народній педагогіці? 

12. Чи знаєте Ви твори дитячого  фольклору? У яких джерел Ви з ними 

познайомилися? 
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Карта мотиваційних виборів 

1. Організація  етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури є цікавою для мене 

у соціокультурному аспекті. 

2. Етнопедагогічна діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та 

формування основ їхньої етнокультури є важливою і необхідною складовою 

діяльності вихователя.  

3. Організація етнопедагогічної діяльності з дітьми  дозволить проявити 

свої лідерські та інші професійно важливі якості. 

4. Організація етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури цікавить мене в 

професійному аспекті. 

5. Етнопедагогічна діяльність із дітьми старшого дошкільного віку та 

формування основ їхньої етнокультури важлива, оскільки сприяє оволодінню 

дітьми культурою свого народу,  засвоєння її зразків і цінностей, культурно-

історичного, соціального досвіду свого етносу. 

6.  Уміння організовувати етнопедагогічну діяльність з дітьми дозволить 

мені самоствердитися як професіоналу і забезпечить конкурентоспроможність. 

7. Організація етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого 

дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури розкриває вікові та 

психологічні особливості дітей, специфіку їхнього мислення, своєрідність 

світосприймання, емоційне життя. 

8. Прагну бути серед кращих студентів та отримати високі оцінки за 

проходження практики.  

9. Організація етнопедагогічної діяльності дозволяє мені пізнавати 

етнопсихологічні особливості представників різних етнічних груп.  

10. Наявність знань організації етнопедагогічної діяльності із дітьми 

старшого дошкільного віку та формування основ їхньої етнокультури  

дозволить повною мірою використати наявні у мене задатки та здібності до 

обраної професії.  
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Мотиви під № 1, 4, 9 – засвідчують  інтерес до організації етнопедагогічної 

діяльності із дітьми старшого дошкільного віку та формування основ їхньої 

етнокультури.  Мотиви під № 2, 4, 6, 10 – виявляють наявність настанови на 

організацію етнопедагогічної діяльності із дітьми старшого дошкільного віку та 

формування основ їхньої етнокультури. Мотиви під № 3, 6, 8 – виявляють 

супутні та другорядні інтереси. 
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Додаток Б 

Курс «Етнопедагогіка» 

Мета спецкурсу: ознайомити студентів з українською національною 

культурою і традиціями, особливістю побуту і специфікою виховання дітей в 

українських сім’ях; розуміння на основі набутих знань особливостей 

використання ідей народної педагогіки, традицій українського народу у 

вихованні дітей дошкільного віку та формуванні основ їхньої етнокультури.  

Завдання спецкурсу: 

- сформувати у студентів систему знань про українську національну 

культуру і традиції, про прогресивні виховні традиції народу, що 

використовуються у виховній практиці; 

- розвинути у студентів інтерес до етнопедагогічної діяльності та 

вмотивоване бажання здійснювати її в освітньому процесі закладу дошкільної 

освіти;  

- мотивувати майбутніх вихователів до розуміння необхідності 

використання позитивного досвіду батьківської виховної практики в 

етнопедагогічній діяльності; 

- сприяти формуванню у студентів умінь і навичок самостійної роботи з 

народознавчими матеріалами, прилучати їх до добору і аналізу різноманітного 

етнопедаогічного матеріалу. 

У результаті вивчення матеріалу спецкурсу «Етнопедагогіка» студент 

повинен:  

- знати: специфіку української національної культури і традицій, 

особливості побуту української родини; особливості виховання дітей в 

українських сім’ях; предмет і принципи етнопедагогіки та особливості її 

використання  у змісті дошкільної освіти; чинники збереження педагогічної 

культури етносу; зміст і завдання розумового, морального, фізичного, 

естетичного, трудового, соціального виховання дітей в українській 

етнопедагогіці; засоби народної педагогіки та методику їх використання у 

вихованні дітей.  
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- вміти: використовувати на практиці свої знання про українську 

національну культуру і традиції, про прогресивні виховні традиції народу, що 

використовуються у виховній практиці; самостійно працювати з 

народознавчими матеріалами, добирати і аналізувати різноманітний 

етнопедагогічний матеріал; володіти елементами народних ремесел; 

організовувати освітньо-виховний процес із урахуванням надбань української 

етнопедагогіки, відбирати перевірені часом засоби народної педагогіки для їх 

використання у формуванні основ етнокультури у дітей у закладі дошкільної 

освіти; створювати етнопростір у закладі дошкільної освіти; застосовувати 

етнічний досвід виховання у педагогічній діяльності.  

Протягом вивчення спецкурсу «Етнопедагогіка» студенти засвоюють 

професійно значущі знання з етнопедагогіки, про прогресивні виховні традиції 

народу, що використовуються у виховній практиці,  виробляють уміння 

самостійного добору народознавчого матеріалу для подальшого його 

застосування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. 

Спецкурс «Етнопедагогіка» містить: оглядово-настановчі лекції, 

практичні, заняття та самостійну роботу студентів. Практична частина 

спецкурсу передбачає використання різних форм і методів інтерактивного 

навчання, що сприяє закріпленню народознавчого матеріалу на особистісно-

діяльнісному рівні. 

Змістовий модуль1.  «Загальні основи української етнопедагогіки», 

Тема: «Етнопедагогіка – основа освітнього виховного досвіду народу» 

Мета: сформувати у студентів систему знань про поняття етнопедагогіку 

як основу освітнього виховного досвіду народу. Виховувати у майбутніх 

вихователів інтерес до етнопедагогічної діяльності та вмотивоване бажання 

здійснювати її в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.  

Тривалість: аудиторна робота – 2год., самостійна робота – 1 год. 

Методи: проблемного викладу, пояснювально-ілюстративний, частково-

пошуковий, дослідницький, інтерактивний. 
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Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, 

презентації, таблиці. 

План  

1. Поняття «етнопедагогіка» та підходи різних учених до його визначення.   

2. Предмет і принципи етнопедагогіки.  

3. Етапи становлення і розвитку виховних ідеалів українців.  

4. Етнопедагогіка у змісті дошкільної освіти. 
Рекомендована література 

1. Кіт Г., Тарасенко Г. Українська народна педагогіка. Курс лекцій: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, ПП 

«Едельвейс і К», 2008. 302 с. 

2. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства. Навчально-методичний 

посібник. К.: Видавничий дім «Слово», 2011. 720 с.  

3. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : Навчальний посібник. 

Суми : Університетська книга, 2005. 175 с. 

4. Павлюк С. П. Українське народознавство / Під заг. ред.. д-ра іст. наук 

С.П. Павлюка, канд. іст. наук Г. Й. Горинь, д-ра іст. наук Р. Ф. Кирчіва. Львів. : 

видавничий центр «Фенікс», 1994. 612 с. 

5. Рогальська Н. В. Розвиток надбань української дошкільної 

етнопедагогіки та їх використання в сучасному дошкільному закладі. Дис. ... 

канд. пед. наук. К., 1996. 174 с. 

6. Руденко Ю. Д. Основи сучасного українського виховання. К: Вид-во 

імені Олени Теліги, 2003. 328 с. 

7. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. К.: Радянська школа,1985. 

312 с. 

8. Сявавко Є. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. К. : 

Наукова думка, 1974. 216 с. 
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Додаткова література 

1. Лозко Г. Етнологія України: філософсько-теортичний та 

етнорелігієзнавчий аспект: навчальний посібник. К.: Арт-ЕК, 2001. 304 с. 

2. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн.  – Кн. І / За ред. 

Є. І. Коваленко; Упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. К.: 

Либідь, 1997. 272 с. 

3. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. – Кн. 2 / За редакцією 

Є. І. Коваленко; Упоряд., прим. Є.  І. Коваленко, І. М. Пінчук. К.: Либідь, 

1997. 320 с. 

4. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. К.: Акта, 2012. 537 с. 

5. Супруненко В. П. Народини: витоки нації, символи, вірування, звичаї 

та побут українців. Запоріжжя: МП «Берегиня». СП «ФАЄЗ», 1993. 136 с. 

Тема: «Структурні компоненти української етнопедагогіки»  

Мета: ознайомити студентів із сутністю понять: «народне 

родинознавство», «родинна педагогіка», «народне дитинознавство», 

«деонтологія», «народна дидактика». Виховувати  розуміння того, що народна 

педагогіка як складова частина скарбниці українського народу надає для 

широкі можливості для формування основ ектнокультури дітей дошкільного 

віку. 

Тривалість: аудиторна робота – 2год., самостійна робота – 1 год. 

Методи: проблемного викладу, пояснювально-ілюстративний, частково-

пошуковий, дослідницький, інтерактивний. 

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, 

презентації, таблиці. 

План. 

1. Поняття: «народне родинознавство» в етнопедагогічній науці.   

2. Трактування та зміст поняття «родинна педагогіка».  

3. Сутність та специфіка поняття «народне дитинознавство».  

4. Розуміння сутності понять «деонтологія» та «народна дидактика». 



 

 

235 

 

Рекомендована література 

1. Кіт Г., Тарасенко Г. Українська народна педагогіка. Курс лекцій: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, ПП 

«Едельвейс і К», 2008. 302 с. 

2. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства. Навчально-методичний 

посібник. К.: Видавничий дім «Слово», 2011. 720 с.  

3. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : Навчальний посібник. 

Суми : Університетська книга, 2005. 175 с. 

4. Павлюк С.П. Українське народознавство / Під заг. ред.. д-ра іст. наук 

С. П. Павлюка, канд. іст. наук Г. Й. Горинь, д-ра іст. наук Р. Ф. Кирчіва. Львів. : 

видавничий центр «Фенікс», 1994. 612 с. 

5. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : Навчальний 

посібник. К. : ІСДО, 1996. 288 с. 

6. Сявавко Є. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. К. : 

Наукова думка, 1974. 216 с. 

Додаткова література 

1. Лозко Г. Етнологія України: філософсько-теортичний та 

етнорелігієзнавчий аспект: навчальний посібник. К.: Арт-ЕК, 2001. 304 с. 

2. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн.  – Кн. І / За ред. 

Є. І. Коваленко; Упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. К.: 

Либідь, 1997. 272 с. 

3. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. – Кн. 2 / За редакцією 

Є. І. Коваленко; Упоряд., прим. Є.  І. Коваленко, І. М. Пінчук. К.: Либідь, 

1997. 320 с. 

4. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям.  К.: Акта, 2012. 537 с. 

5. Супруненко В. П. Народини: витоки нації, символи, вірування, звичаї 

та побут українців.  Запоріжжя: МП «Берегиня». СП «ФАЄЗ», 1993. 136 с. 
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Тема: «Напрями виховання в українській етнопедагогіці»  

Мета: ознайомити студентів із напрями виховання дітей, які існували в 

українській етнопедагогіці. Виховувати  розуміння того, що народна педагогіка 

як складова частина скарбниці українського народу надає для широкі 

можливості для морального, розумового, естетичного, фізичного, соціального, 

трудового виховання дітей дошкільного віку.  

Тривалість: аудиторна робота – 2год., самостійна робота – 1 год. 

Методи: проблемного викладу, пояснювально-ілюстративний, частково-

пошуковий, дослідницький, інтерактивний. 

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, 

презентації, таблиці. 

План. 

1. Зміст і завдання розумового виховання дітей в українській 

етнопедагогіці.  

2. Зміст і завдання соціального і морального виховання дітей в 

українській етнопедагогіці. 

3. Зміст і завдання фізичного виховання дітей в українській 

етнопедагогіці. 

4. Зміст і завдання трудового і естетичного  виховання дітей в українській 

етнопедагогіці. 

Рекомендована література 

1. Білінська І. В. Народознавство як складова педагогічного процесу у 

дошкільному навчальному закладі. Кам’янець-Подільський, 2016. 121 с. 

2. Богуш А. М., Лисенко Н. В.. Українське народознавство в 

дошкільному закладі. Київ : Вища школа. 2002. 407 с.  

3. Бондарик М. В. Використання надбань народної педагогіки в процесі 

вирішення проблем трудового виховання дітей дошкільного віку. Вісник 

Глухівського державного педагогічного університету. Глухів, 2003. Вип. 2.  

С. 93–97. 
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4. Гуменникова Т. Р. Українські національні традиції як засіб 

формування першооснов моральної культури. Початкова школа. 1996. № 1. 

С. 38–40. 

5. Кіт Г., Тарасенко Г. Українська народна педагогіка. Курс лекцій: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, ПП 

«Едельвейс і К», 2008. 302 с. 

6. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства. Навчально-методичний 

посібник. К.: Видавничий дім «Слово», 2011. 720 с.  

7. Рогальська Н. Основні напрями морального виховання дітей в 

етнопедагогіці українського народу. Психолого-педагогічні проблеми сільської 

школи. Умань, 2013. Вип. 45. С. 171-177. 

8. Рогальська Н. В. Розвиток надбань української дошкільної 

етнопедагогіки та їх використання в сучасному дошкільному закладі. Дис. ... 

канд. пед. наук. К., 1996. 174 с. 

9. Українське народознавство у дошкільному навчальному закладі : 

програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів / 

А. М. Богуш, Г. І. Григоренко, В. О. Іжестойкова та ін.  О. : Балт. район. 

типография, 1993. 79 с. 

Додаткова література 

1. Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка – виховання здорової нації. 

Науковий світ. 2010. № 8. С. 16–17. 

2. Довженок Г. Діти і пісенний фольклор. Народна культура українців: 

життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / наук. ред. 

М. Гримич. Том І. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. К., 2008. С. 117–137. 

3. Йовенко Л. Прислів’я та приказки як джерело вивчення 

родинновиховного досвіду українців. Рідна школа. 2003. № 6. С. 36–38. 
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Змістовий модуль 2. «Дитинознавство та родинне виховання в українській 

етнопедагогіці» 

Тема: «Виховні етнотрадиції українців».   

Мета: ознайомити студентів із виховними етнотрадиціями українців, та 

особливостями педагогічних традицій українського народу. Сприяти 

усвідомленню студентами глибинної сутності і функціональних можливостей 

народної педагогіки для її використання у формуванні основ етнокультури у 

дітей дошкільного віку.  

Тривалість: аудиторна робота – 2год., самостійна робота – 1 год. 

Методи: проблемного викладу, пояснювально-ілюстративний, частково-

пошуковий, дослідницький, інтерактивний. 

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, 

презентації, таблиці. 

План. 

1. Виховні етнотрадиції українців та їх значення для сучасної педагогічної 

практики.  

2. Особливості педагогічних традицій українського народу.   

3. Чинники збереження педагогічної культури етносу.  

4. Загальнолюдське та етнічно особливе педагогічної культури.  

Рекомендована література 

1. Борисенко В. К. Традиції і життєдіяльність етносу. На матеріалах 

святково-обрядової культури українців. Навч. посіб. для студ. ВНЗ. К., 2000. 

191 с. 

2. Вашак О. О. Значення педагогіки народознавства в сучасній національній 

системі виховання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : 

науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка. 2015. № 5 (49). С. 102, 107–108. 

3. Вишневський О. Український виховний ідеал і національний характер 

(витоки, деформації і сучасні виклики). Вступ до системного дослідження. 

Дрогобич: Видавець Святослав Сурма, 2010. 159 с. 
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4. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / ред. 

Н. Є. Фоміна. Харків : Фоліо, 2005. 508 с. 

5. Лисенко Н. Етнопедагогічний потенціал сучасної освітньої парадигми. 

Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ХІІІ-ХІV. 

С. 113–117.  

6. Основи національного виховання: концептуальні положення / В. Г. Кузь, 

Ю. Д. Руденко, З. О. Сергійчук та ін.; За заг. ред. В. Г. Кузя та ін. К.: Ін форм. 

1993. 152 с. 

Додаткова література 

1. Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка – виховання здорової нації. Науковий 

світ. 2010. № 8. С. 16–17. 

2. Довженок Г. Діти і пісенний фольклор. Народна культура українців: 

життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / наук. ред. 

М. Гримич. Том І. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. К., 2008. С. 117–137. 

3. Йовенко Л. Прислів’я та приказки як джерело вивчення 

родинновиховного досвіду українців. Рідна школа. 2003. № 6. С. 36–38. 

Тема: «Українське народне дитинознавство та його традиції» 

Мета: ознайомити студентів із  місцем, статусом дітей та проблемою 

дітності в українській народній педагогіці. Виховувати у них розуміння ідеї  

дітності, притаманної українцям і втіленої в різних жанрах усної народної 

творчості. 

Тривалість: аудиторна робота – 2год., самостійна робота – 1 год. 

Методи: проблемного викладу, пояснювально-ілюстративний, частково-

пошуковий, дослідницький, інтерактивний. 

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, 

презентації, таблиці. 

План. 

1. Народне дитинознавство, його сутність та основні компоненти.  

2. Народна характеристика дітей, їхня вікова періодизація. 

3. Сімейні звичаї й обряди, пов’язані з дітьми. 
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4. Засоби народної педагогіки та їх використання у вихованні дітей.   

Письмове завдання «Українське дитинознавство та його виховані традиції». 

Рекомендована література 

1. Білінська І. В. Народознавство як складова педагогічного процесу у 

дошкільному навчальному закладі. Кам’янець-Подільський, 2016. 121 с. 

2. Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого 

розвитку дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць молодих вчених 

Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2016. 

№ 7. С. 101–102.  

3. Довженок Г. Діти і пісенний фольклор. Народна культура українців: 

життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / наук. ред. 

М. Гримич. Том І. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. К., 2008. С. 117–137. 

4. Калуська Л. Казковий дивосвіт. Формування життєвої компетентності 

та базових якостей дошкільників на основі казок Василя Сухомлинського : 

наук.-метод., практико орієнт. посіб. на допомогу дошк. працівникам. Івано-

Франківськ : Симфонія форте, 2010. 160 с.  

5. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства. Навчально-методичний 

посібник. К.: Видавничий дім «Слово», 2011. 720 с.  

6. Ознайомлення дошкільнят із народними звичаями та обрядами : метод. 

посіб. для пед. працівників дошк. закл. / підгот. Л. В. Калуська; Обласний інст-т 

післядипл. освіти педагогічних працівників. Івано-Франківськ, 1993. 71 с. 

7. Українське народознавство у дошкільному навчальному закладі :  

програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів / 

А. М. Богуш, Г. І. Григоренко, В. О. Іжестойкова та ін.  О. : Балт. район. 

типография, 1993. 79 с. 
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Додаткова література. 

1. Йовенко Л. Прислів’я та приказки як джерело вивчення 

родинновиховного досвіду українців. Рідна школа. 2003. № 6. С. 36–38. 

2. Павлушкіна О. Українські народні рухливі ігри. Палітра педагога. 2008.  

№ 3. С. 3–4. 

3. Українські прислів’я та приказки / Упоряд. С. Мишанич, М. Пазяк. К. : 

Дніпро, 1984. 390 с. 

4. Шаравара Н. Ю. Розвиток духовності дошкільника засобами 

етнопедагогіки: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2016. 102 с. 

5. Яницька О. Ю. Українські народні рухливі ігри для дітей старшого 

дошкільного віку. Рівне, 1992. 114 с 

Тема: «Родинне виховання та його традиції» 

Мета: ознайомити студентів з родинним виховання, яке в Україні є 

серцевиною етновиховного процесу. Виховувати  розуміння того, що родинне 

виховання має глибоке історичне коріння, дітей вчили глибоко шанувати 

батьків, які поряд з вимогливістю і справедливістю проявляли чуйність і 

уважність до синів та дочок. 

Тривалість: аудиторна робота – 2год., самостійна робота – 1 год. 

Методи: проблемного викладу, пояснювально-ілюстративний, частково-

пошуковий, дослідницький, інтерактивний. 

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, 

презентації, таблиці. 

План. 

1. Роль родинного виховання у становленні особистості дитини. 

2. Особливості процесу родинного виховання в українській сім’ї. 

3. Батьки – головні вихователі дитини в сім’ї.  

4. Виховна місія родини. 

Письмове завдання: оформити і схарактеризувати основні 

етнопедагогічні завдання родинного виховання.  
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Рекомендована література 

1. Кіт Г., Тарасенко Г. Українська народна педагогіка. Курс лекцій: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, ПП 

«Едельвейс і К», 2008. 302 с. 

2. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства. Навчально-методичний 

посібник. К.: Видавничий дім «Слово», 2011. 720 с.  

3. Рогальська Н. Основні напрями морального виховання дітей в 

етнопедагогіці українського народу. Психолого-педагогічні проблеми сільської 

школи. Умань, 2013. Вип. 45. С. 171–177. 

4. Ознайомлення дошкільнят із народними звичаями та обрядами :метод. 

посіб. для пед. працівників дошк. закл. / підгот. Л. В. Калуська; Обласний інст-т 

післядипл. освіти педагогічних працівників. Івано-Франківськ, 1993. 71 с. 

5. Українське народознавство у дошкільному навчальному закладі : 

програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів / 

А. М. Богуш, Г. І. Григоренко, В. О. Іжестойкова та ін. О. : Балт. район. 

типография, 1993. 79 с. 

Додаткова література 

1. Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка – виховання здорової нації. Науковий 

світ. 2010. № 8. С. 16–17. 

2. Довженок Г. Діти і пісенний фольклор. Народна культура українців: 

життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / наук. ред. 

М. Гримич. Том І. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. К., 2008. С. 117–137. 

3. Йовенко Л. Прислів’я та приказки як джерело вивчення 

родинновиховного досвіду українців. Рідна школа. 2003. №6. С. 36–38. 

4. Рогальська Н. В. Розвиток надбань української дошкільної етнопедагогіки 

та їх використання в сучасному дошкільному закладі. Дис. ... канд. пед. наук. 

К., 1996. 174 с. 
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Тема: «Потенціал етнопедагогіки як змістова основа формування 

основ етнокультури у дошкільників».  

Мета: ознайомити студентів із  виховними етнотрадиціями як змістовою 

основою формування основ етнокультури у дошкільників. Сприяти 

усвідомленню студентами глибинної сутності і функціональних можливостей 

народної педагогіки для її використання у формуванні основ етнокультури у 

дітей у закладі дошкільної освіти.  

Тривалість: аудиторна робота – 2год., самостійна робота – 1 год. 

Методи: проблемного викладу, пояснювально-ілюстративний, частково-

пошуковий, дослідницький, інтерактивний. 

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, 

презентації, таблиці. 

План. 

1. Сутність поняття «формування основ етнокультури у дошкільників» та 

його педагогічний зміст. 

2. Особливості формування основ етнокультури у дошкільників. 

3. Народна казка в системі формування основ етнокультури у 

дошкільників. 

4. Значення народної іграшки у системі формування основ етнокультури у 

дошкільників. 

5. Створення етнопростору в сучасному закладі дошкільної освіти. 

Рекомендована література 

1. Богуш А. М., Лисенко Н. В.. Українське народознавство в 

дошкільному закладі.  Київ : Вища школа. 2002. 40 с.  

2. Лисенко Н. В., Лаппо В. В. Етнопедагогіка : Навчально-методичний 

посібник. Івано-Франківськ : Плай, 2003. 85 с. 

3. Ознайомлення дошкільнят із народними звичаями та обрядами : 

метод. посіб. для пед. працівників дошк. закл. / підгот. Л. В. Калуська; 

Обласний інст-т післядипл. освіти педагогічних працівників. Івано-Франківськ, 

1993. 71 с. 
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4. Рогальська Н. В. Розвиток надбань української дошкільної 

етнопедагогіки та їх використання в сучасному дошкільному закладі. Дис. ... 

канд. пед. наук. К., 1996. 174 с. 

5. Українське народознавство у дошкільному навчальному закладі :  

програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів / 

А. М. Богуш, Г. І. Григоренко, В. О. Іжестойкова та ін. О. : Балт. район. 

типография, 1993. 79 с. 

Додаткова література 

1. Будник О.  Етновиховне середовище педагогічного навчального 

закладу: теоретико-методологічний аспект. Педагогіка і психологія професійної 

освіти. 2012. № 5. С. 175–184. 

2. Бондарик М. В. Використання надбань народної педагогіки в процесі 

вирішення проблем трудового виховання дітей дошкільного віку. Вісник 

Глухівського державного педагогічного університету. Глухів, 2003. Вип. 2. 

С. 93–97. 

3. Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб 

мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць 

молодих вчених Камянець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. 2016. № 7. С. 101–102.  

4. Ознайомлення дошкільнят із народними звичаями та обрядами : метод. 

посіб. для пед. працівників дошк. закл. / підгот. Л. В.Калуська; Обласний інст-т 

післядипл. освіти педагогічних працівників. Івано-Франківськ, 1993. 71 с. 

5. Литвишко О. М. Казка у дошкільному навчальному закладі як основна 

умова формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років. Психолого-

педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол.: 

Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. Випуск 56. 

С. 159–166. 
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Завдання для самостійної роботи 

1. Етновиховні засоби народного календаря. 

2. Фольклорні жанри, якими супроводжувались календарні свята. 

3. Роль української казки у формуванні основ етнокультури у дошкільників.  

4. Виховання в українській родині. 

5. Визначити пріоритети формування основ етнокультури у дітей дошкільного 

віку. 

6.  Українське дитинознавство та його виховані традиції. 

7. Дитячий фольклор, його жанрова палітра та виховна сутність. 

8. Як сформувати батьківську педагогічну культуру засобами фольклору. 

9. Народна казка у вихованні дітей. 

10. Потенціал етнопедагогіки як змістова основа формування основ етнокультури у 

дошкільників. 

11. Створити авторську програму «Дитина в світі народного мистецтва». 

12.  Розробити програму гуртка для дітей з художньої праці «Чарівна корзинка». 

13.  Розробити програму гуртка «Ознайомлення старших дошкільників з народним 

фольклором». 
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Додаток В 

Теми курсових робіт етнопедагогічного спрямування 

1. Ознайомлення дітей дошкільного віку з побутом українського народу. 

2.  Моральне виховання дітей засобами етнокультури рідного краю. 

3.  Формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку засобами 

народної педагогіки. 

4. Ознайомлення дітей дошкільного віку з національною символікою 

України. 

5. Ознайомлення дітей дошкільного віку з трудовими традиціями 

українського народу нашого регіону. 

6. Народні звичаї  як засіб формування основ етнокультури дітей. 

7. Народні обради як засіб формування основ етнокультури дітей. 

8. Казка як засіб формування основ етнокультури дітей. 

9. Дитячий фольклор як засіб формування основ етнокультури дітей. 

10. Виховання у дітей дошкільного віку інтересу до народних ремесел. 

11. Формування у дітей дошкільного віку понять «рід», «родина», 

«сім’я». 

12.  Ознайомлення дітей дошкільного віку з традиціями українського 

національного етикету. 

13. Виховання у дітей пошани до людей похилого віку. 

14.  Ознайомлення дітей дошкільного віку з оберегами українського 

народу. 

15. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю. 

16. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами краєзнавчих 

матеріалів. 

17. Ознайомлення дітей дошкільного віку з трудовими традиціями 

українського народу. 
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Додаток Д 

Лекційний матеріал тем, які були введені в навчальні дисципліни  

Дисципліна «Педагогіка дошкільна» 

Тема: «Засоби фізичного виховання дітей в українській родині».  

Мета: ознайомити студентів із організацією фізичного виховання дітей 

дошкільного віку в українській родині. Довести до свідомості студентів, що 

народ широко використовував природні способи загартовування дітей сонцем, 

повітрям і водою. 

Вид заняття.  Лекція. 

План  

1. Життєві навички, які сприяють здоровому способу життя. 

2. Формування у батьків позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

3. Народно педагогіка про формування основ здорового способу життя та 

дотримання методів лікування. 

4. Профілактичне спрямування народної практики фізичного виховання 

дітей.  

5. Природні способи загартовування дітей сонцем, повітрям і водою. 

Завдання для самостійної роботи: «Ідеал здорової дитини в 

етнопедагогіці», «Здорове харчування для дітей дошкільного віку», «Народні 

ігри у фізичному вихованні дітей», «Плавання влітку та катання на санках 

взимку – основа фізичного розвитку старших дошкільників» тощо.   

Рекомендована література 

1. Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка – виховання здорової нації. 

Науковий світ. 2010. № 8. С. 16–17. 

2. Маринчак С. Ю.Взаємозв’язок фізичного та духовного в традиціях 

українського народу. Традиції фізичної культури України: Збірник наукових 

статей / За ред. С. В. Кириленка. Київ, 1997. С. 209–216.  

3. Медвідь Л. А.Українська козацька педагогіка. Початкова школа. 1996. 

№ 10. С. 58–60.  

4. Орел Л. Родинне виховання: З народної педагогіки. Українська 
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родина. К.,2000. С. 99–102.  

5. Рогальська Н. «Щоб зростали здоровими тілом і духом». Дошкільне 

виховання. 1996. № 7. С. 12.  

6. Цось А. Національні  традиції фізичного виховання. Рідна школа. 

1000. № 10 С. 23-27.  

Тема 2. «Розумове виховання дітей дошкільного віку у традиціях 

народної педагогіки». 

Мета:  ознайомити студентів із організацією розумового виховання дітей 

дошкільного віку в українській родині. Довести до свідомості студентів, що з 

позицій установлених сьогодні дошкільною педагогікою завдань розумового 

виховання дітей у надбаннях народної педагогіки вони усі фактично знаходять 

свою реалізацію. 

План. 

1. Значення розумового виховання та його роль в житті  і діяльності 

людини.  

2. Завдання розумового виховання у народній виховній практиці.  

3. Формування у дітей знань про чотири сфери дійсності «Природу, 

«Суспільство, «Світ речей» і «Власне Я». 

4. Надбання народної виховної пратики щодо цілеспрямованого випливу 

дорослих на розвитко розумової активності дітей.  

5. Казка як засіб розумового розвитку дітей дошкільного віку.  

Завдання для самостійної роботи: створити ширму для батьків 

«Етнопедагогіка про формування у дитини уявледень про довкілля» та зробити 

добірку українського дитячого фольклору для розумового розвитку дітей. 
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Рекомендована література 

1. Дяченко Т. Ставлення до природи у східних слов’ян. Шлях освіти. 

2002. № 3. С. 49–53.  

2. Йовенко Л. Прислів’я та приказки як джерело вивчення 

родинновиховного досвіду українців. Рідна школа. 2003. № 6. С. 36–38. 

3. Литвишко О. М. Казка у дошкільному навчальному закладі як основна 

умова формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років. Психолого-

педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол.: 

Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. Випуск 56. 

С. 159–166. 

4. Ознайомлення дошкільнят із народними звичаями та обрядами : метод. 

посіб. для пед. працівників дошк. закл. / підгот. Л. В.Калуська; Обласний інст-т 

післядипл. освіти педагогічних працівників. Івано-Франківськ, 1993. 71 с. 

Тема 3. «Народний досвід морального виховання дітей». 

Мета: ознайомити студентів із організацією морального виховання дітей 

дошкільного віку в українській родині. Довести до свідомості студентів, що у 

народі належна увага приділялася реалізації трьох головних напрямів: 

вихованню моральних почуттів, формуванню моральних звичок поведінки та 

формуванню моральної свідомості дітей. 

План. 

1. Завдання морального виховання у народній виховній практиці.  

2. Кодекс людської моралі у народному досвіді.  

3. Практика морального виховання дітей в сім’ї.  

Завдання для самостійної роботи: зробити добірку дитячого фольклору 

про виховання культури поведінки дітей та оформити таблицю «Провідні ідеї і 

традиції морального виховання в родині» і підібрати до них прислів’я.  
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Рекомендована література 

1. Бондаренко Г. Яке в сповитку – таке й довіку: принципи етнопедагогіки 

виховання дітей в сім’ї. Людина і світ. 1993. № 2–3.  

2. Василець О. О. Народна педагогіка: колискові пісні, народні пісні, 

присляв’я, приказки. Розкажіть онуку. 1998. № 33. С. 6–8.  

3. Волошина Н. Народна педагогіки і моральне виховання учнів . 

Шкільний світ. 2001. № 35. С. 4.  

4. Гуменникова Т. Р. Українські національні традиції як засіб формування 

першооснов моральної культури. Початкова школа. 1996. № 1. С. 38–40. 

5. Данусенко Н., Мацейків Т. Із народної скарбниці. Рідна школа. 1996. 

№ 11–12. С.31–36.  

6. Рогальська Н. Основні напрями морального виховання дітей в 

етнопедагогіці українського народу. Психолого-педагогічні проблеми сільської 

школи. Умань, 2013. Вип. 45. С. 171–177. 

7. Українські прислів’я та приказки / Упоряд. С. Мишанич, М. Пазяк. К. : 

Дніпро, 1984. 390 с. 

8. Шаравара Н. Ю. Розвиток духовності дошкільника засобами 

етнопедагогіки: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2016. 102 с. 

Тема 4. «Провідні ідеї і традиції трудового виховання дітей в 

етнопедагогіці». 

Мета: ознайомити студентів з чітко окресленою системою ціннісних 

координат праці в українській етнопедагогіці. Довести до свідомості студентів, 

що згідно з народною мораллю праця – найвища чеснота, найголовніша засада 

життя. 

План. 

1. Праця – як найвища чеснота і найголовніша засада життя у народній 

визивній практиці.  

2. Прилучення дітей до опанування народних ремесел.  

3. Етапи трудового виховання дітей у народній виховній практиці.  

4. Виховний зміст обрядової поезії календарного циклу.  
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5. Виховний потенціал традиційної трудової обрядовості.  

Завдання для самостійної роботи: зробити таблицю, в якій слід 

відобразити прийнятні і неприйнятні з погляду сучасності трудові звичаї 

виховання дитини; оформити ессе з теми: «Досвід трудового виховання дітей в 

українській етнопедагогіці». 

Рекомендована література 

1. Єрохіна І. Традиційне родинне виховання. Початкова школа. 1997. № 5. 

С. 88–95.  

2. Коломієць Ю. В. Використання традиційної землеробської обрядовості 

українського народу в трудовому вихованні дітей. Педагогіка і психологія. 

1995. № 4.С. 112–130.  

3. Кузь В., Руденко Ю., Сергійчук З. Педагогіка народного календаря. 

Початкова школа. 1994. № 2. С. 35–37.  

4. Лозко Г. Етнопедагогіка та дитячий фольклор. Українське 

народознавство. Київ: Зодіак-ЕКО,1995. 368 с. 

Тема 5. «Українська етнопедагогіка про естетичне виховання дітей 

дошкільного віку». 

Мета:  ознайомити студентів із організацією естетичного виховання дітей 

дошкільного віку в українській родині. Вивчити комплекс естетично-

моральних, естетично-фізичних, естетично-розумових, естетично-трудових 

впливів на дитину. 

План. 

1. Основні завдання народної педагогіки в галузі естетичного виховання.  

2. Народні погляди на красу та прилучення молодого покоління до 

прекрасного.  

3. Правила мовленнєвого етикету в народній педагогіці та навчання йому 

дітей.  

4. Гармонізація стосунків дитини з природним довкіллям як засіб 

естетичного виховання.  
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5. Розвиток художньо-творчих здібностей дітей у народній виховній 

практиці.  

Завдання для самостійної роботи: підготувати повідомлення з тем: 

«Етико-естетичний ідеал народної етнопедагогіки», «Засоби прилучення 

дошкільників до мовленнєвого етикету народу», «Художнє виховання в 

сільській родині», «Народні дитячі пісні та їх використання в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти», «Гостинна культура в Україні». 

Рекомендована література 

1. Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого 

розвитку дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць молодих вчених 

Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2016. 

№ 7. С. 101–102.  

2. Довженок Г. Діти і пісенний фольклор. Народна культура українців: 

життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / наук. ред. 

М. Гримич. Том І. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. К., 2008. С. 117–137. 

3. Кучерова О.Давні традиції виховання дівчини. Шкільний світ. 1997. 

№ 5. С. 28–29.  

4. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : Навчальний посібник. 

Суми : Університетська книга, 2005. 175 с. 

5. Супруненко В. П. Народини: витоки нації, символи, вірування, звичаї 

та побут українців. Запоріжжя: МП «Берегиня». СП «ФАЄЗ», 1993. 136 с. 

6. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : Навчальний 

посібник. К. : ІСДО, 1996. 288 с. 
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Додаток Е 

ПЛАН 

Педагогічного гуртка «Етнос»  

(2 рік навчання) 
 

№ 

з/п 

Назва розділу 

(теми) 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

теорети

чних 

практи

чн. у 

примі

щ. 

практ. на 

місце-

вості 

1. Вступ 

Ознайомлення з планом роботи і 

завданнями творчого об’єднання. 

Збирачі «народних скарбів» (етно-

графи, фольклористи, краєзнавці), їх 

роль у дослідженні історії рідного 

краю. 

2 2 — — 

2. Фольклор та етнографія – частина 

історичної науки 

Фольклор та етнографія – частина 

історичної науки. Рідний край у 

далекому минулому. Історико-

географічне районування. Етнічна 

характеристика населення Вінниччини. 

Практичні заняття. Екскурсія до 

краєзнавчого музею (етнографічного 

відділу). Визначення етнічного складу 

і чисельності населення нашого міста. 

4 2 — 2 

3. Наша рідна Вінниччина 

Природно-географічні умови Поділля: 

рельєф і корисні копалини, ґрунти, 

клімат. Ліси, рослинність, тваринний 

світ, річки та озера Поділля. 

Практичні заняття. Екскурсії до 

парку, річки. 

4 2 — 2 

4. Народний агрокалендар 

Прогноз погоди за народними 

прикметами. Бабусині прикмети. 

Дідусеві поради. 

Практичні заняття. Спостереження за 

погодою, природою. 

4 2 — 2 

5. Історичне минуле краю 

Перші відомості про рідне місто. 

Походження і значення назви міста. 

6 2 2 2 
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№ 

з/п 

Назва розділу 

(теми) 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

теорети

чних 

практи

чн. у 

примі

щ. 

практ. на 

місце-

вості 

Легенди та перекази Поділля. 

Пам’ятники старовини, культури та 

архітектури нашої місцевості. 

Практичні заняття. Робота з 

краєзнавчим матеріалом, літературою 

(архів, бібліотека). Складання легенд. 

Екскурсія до пам’ятних місць міста з 

метою вивчення пам’яток історії 

Подільської землі. Турнір-вікторина 

«Що ти знаєш про рідний край?».  

6. Українське житло 

Художнє оздоблення українського 

житла. Символіка оформлення світ-

лиці. Подільська оселя. Особливості 

оздоблення житла на Вінниччині. 

Хатні обереги. Вода в міфології та 

обрядах українців. Криниця. 

Практичні заняття. Етнографічні 

спостереження за побутом місцевого 

населення. Екскурсія до світлиці 

місцевої школи. Опис однієї з місцевих 

криниць. Збір хатніх оберегів (похід до 

села). 

6 4 — 2 

7. Календарно-обрядові звичаї та свята 

Давні календарні обряди і звичаї. 

Ознайомлення із звичаями і святами. 

Календарно-обрядові звичаї та свята. 

Ознайомлення із циклом зимових свят. 

Народні музичні інструменти та 

використання їх у звичаях, обрядах. 

Народні традиції на Вінниччині. 

Практичні заняття: свято Катерини. 

Ворожіння. Конкурси. Пісні про дівочу 

долю. Андріївські вечорниці. Досвітки. 

Пісні та розваги. Варвари. 

Миколаївські святки. День веселих 

ігор-розваг. Конкурси. Збір та 

вивчення подільських звичаїв та 

обрядів. Збір пісенної творчості 

8 4 4 — 
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№ 

з/п 

Назва розділу 

(теми) 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

теорети

чних 

практи

чн. у 

примі

щ. 

практ. на 

місце-

вості 

рідного краю. Розучування жартів-

ливих обрядових пісень, подільських 

ігор та забавлянок. 

8. Зимова обрядовість 

Традиції Вінниччини. Святкування 

Нового року. Свято Василя. Вивчення 

подільських обрядів. Обряд «Посіван-

ня», «Віншування». Обряд щедруван-

ня. «Йордан». Зимові прикмети. 

Календарні пісні: колядки, щедрівки. 

Підбір матеріалів до композиції 

«Водіння Кози». З історії проведення 

вечорниць на Україні. 

Практичні заняття. Фольклорні 

спостереження за обрядом щедрування 

на «Меланки». Розучування щедрівок 

та обрядових пісень. Розучування 

сюжету «Водіння Кози».  

6 4 2 — 

9. Пісенна творчість рідного краю 

Ознайомлення з піснями нашого краю. 

Практичні заняття. Складання 

жартівливих пісень. Похід до 

найближчих сіл м. Бар. Прослухову-

вання записів народних пісень гурту 

автентичної пісні «Голоси предків».  

4 2 2 — 

10. Весняні свята 

Обряд проводів зими і зустрічі весни. 

Стрітення. Масляна. Календарні пісні: 

веснянки, гаївки. 

Практичні заняття.  Ознайомлення з 

веснянками. Збір веснянок нашого 

краю. Виставка-конкурс весняних 

композицій «Весна іде, красу несе». 

4 2 2 — 

11. Звичаї та свята нашої місцевості 

М’ясниці. Закликання весни. 

Великдень. Великодні страви. Рецепт 

паски. Символіка писанок. Вигото-

влення. 

Практичні заняття.  Вивчення вели-

8 4 2 2 
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№ 

з/п 

Назва розділу 

(теми) 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

теорети

чних 

практи

чн. у 

примі

щ. 

практ. на 

місце-

вості 

кодніх віршів, звичаїв, розваг. Запис з 

уст жителів великодніх звичаїв. 

Ознайомлення з родинним розписом 

писанок, традиціями. Розпис писанок. 

Конкурс на кращий великодній кошик 

та пасхальну писанку. Виставка до 

Великодня. 

12. Основні та допоміжні галузі 

господарства 

Традиційні види господарської діяль-

ності, поширені в Україні. Земле-

робство, техніка обробки землі й 

знаряддя праці. Допоміжні види 

господарської діяльності. Бджіль-

ництво. 

Практичні заняття.  Вивчення 

географічних умов існування видів 

господарської діяльності в своєму 

районі з метою ознайомлення з 

сучасною системою обробки землі, 

сільськогосподарськими знаряддями. 

4 2 2 — 

13. Допоміжні промисли та ремесла 

Походження промислів та ремесел, які 

побутували в Україні. Допоміжні 

промисли переробки сировини. 

Ткацтво. Вишивка. Лозоплетіння. 

Писанкарство. 

Практичні заняття. Знайомство з 

народними умільцями. Похід до села. 

Навчання основ окремого виду 

ремесла.  

 

4 2 2 — 

14. Народна кулінарія українців 

Буденна, святкова та обрядова їжа. 

Мучні та круп’яні страви. Місцеві 

назви, спосіб приготування. Рецепти 

борщу, паски, печива, їжа в піст. 

Традиційні страви у святкові дні. 

Обрядове значення їжі. Посуд для 

4 2 2 — 
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№ 

з/п 

Назва розділу 

(теми) 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

теорети

чних 

практи

чн. у 

примі

щ. 

практ. на 

місце-

вості 

зберігання і виготовлення їжі. 

Обрядові дії під час приготування та 

споживання ритуальних страв. 

Практичні заняття. Збір та записи 

рецептів традиційних страв сього-

дення. Приготування найулюбленішої 

їжі своєї сім’ї. Конкурс юних 

господарок. Запис приготування страв 

під час проведення хрестин. 

15. Розробка сценарію народного свята 

для дошкільного закладу.  

 

2 — 2 — 

 ВСЬОГО 70 36 22 12 
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Додаток Ж 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Сопіна Ю. Особливості впровадження ідей української етнопедагогіки 

в сучасний виховний процес дошкільного навчального закладу / 

Ю. Сопіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 35. Серія : 

Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: 

Видавництво Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 109–113.  

2. Сопіна Ю. Ф. Формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема / Ю. Ф. Сопіна // 

Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. – Вінниця – 

Київ, 2015. – С. 90-93.   

3. Сопіна Ю. Ф. Формування духовно-моральної культури майбутніх 

вихователів у процесі професійної підготовки // Проблеми освіти: 

Наук. метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – 

Київ, 2016. – Вип. 86. ‒ С. 493-497.  

4. Сопіна Ю. Ф. Взаємодія сім’ї та дошкільного закладу у вихованні 

дітей дошкільного віку на народних традиціях // Проблема 

національно-патріотичного становлення особистості в контексті 

сьогодення: погляд сучасної молоді: збірник статей / Редкол. : 

М. О. Мороз та ін.; Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 

М. Грушевського, Товариство молодих науковців «Пошук». – 

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – Випуск № 1. – С. 115–120.  

5. Сопіна Ю. Формування у дитини дошкільного віку ціннісного 

ставлення до оточуючого світу // Академічна культура дослідника в 

освітньому просторі: збірник матеріалів Першої усеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Суми, 18 травня 2017 року) за 

ред. О. М. Семеног, О. В. Семеніхіної. – Суми: Видавництво СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 225–231.  
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6. Сопіна Ю. Ф. Система професійної підготовки майбутніх вихователів 

до формування у дошкільників основ етнокультури // Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – 

Випуск 51 / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця ТОВ «Нілан 

ЛТД», 2017. – С. 71–75.  

7. Сопіна Ю. Ф. Теоретичні засади підготовки майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкульного віку. 

Потенціал сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції м. Київ, 17-18 листопада 2017 року. 

Київ: МЦНД, 2017. С. 41–44.  

8. Саврій Ю. Ф. Феномен готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку. 

Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных 

трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018. Вып. 2(34), ч. 9. С. 117–122.  

9. Саврій Ю. Ф. Формування основ етнокультурної компетентності у 

дітей дошкільного віку // Modern education space: the transformation of 

nation models in terms of integration: Conference Proceedings‚ 

October 26‚ 2018. Leipzig: Baltija Publishing. 196 pages.  

10. Саврій Ю. Ф. Сутність і структура готовності майбутніх вихователів 

до формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного 

віку // Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти». Вип. 92. Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 237–243.   

11. Кочубей Т. Д., Саврій Ю. Ф. Педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури в дітей старшого 

дошкільного віку // Інноваційна педагогіка : наук. журн. / 

Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. –Випуск 20. Т. 2. С. 83–86.  
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Додаток З  

Відомості про апробацію результатів дослідження 

Міжнародні конференції: 

1.  «Формування патріотизму та полікультурної компетентності 

майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» (Бар, 

2015 р.).  

2. «Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи ос віти на 

засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської 

молоді» (Вінниця-Бар, 17-19 березня 2016 р.).  

3. «Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості 

майбутніх фахівців у системі професійної освіти» (Бар, 6-8 квітня 2017 р.);   

4. «Потенціал сучасної науки» (Київ, 16-17 листопада 2017 р.).  

5. «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» (Переяслав-

Хмельницький, 26-27 лютого 2018 р.).  

6. «Modern educational space: the transformation of nation models in terms of 

integration» (Лейпціг, 26 жовтня 2018 р. (Німеччина)).  

7. «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та  

прикладні аспекти» (Бар, 15-17 квітня 2019 р.).  

8. «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» (Житомир,          

21-22 листопада 2019 р.). 

Всеукраїнські конференції: 

9. «Науково-дослідна лабораторія «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ 

століття»: історія і традиції» (Умань, 20 жовтня 2016 р.). 

10. «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» 

(Суми, 18 травня 2017 року).  
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Додаток І 

 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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