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ВИХОВУЄМО ДОШКIЛЬНЯТ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГIКИ           

С. РУСОВОЇ (НАЦIОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКIЛЬНЯТ) 

 

Видатний український педагог С. Ф. Русова все своє життя присвятила 

вiдродженню нацiональної свiдомостi, її педагогічна творчiсть пройнята 

iдеєю нацiонального виховання дiтей.  

Принциповою основою змiсту навчально-виховного процесу в 

дошкiльних навчальних закладах С. Русова вважала рiдну мову, нацiональнi 

свята та обряди, витвори народних мистецтв.  

Софiя Русова подає у cвоїх працях методичнi розробки й нотатки до 

проведення українських нацiональних свят, якi так полюбляють дiти 

дошкiльного віку. Це – Великдень, Рiздво, Маковiй, Спас та iн. Водночас 

застерiгає вихователiв, що в кожному святi треба «єднати народне, 

нацiональне, фольклорне iз загальнокультурним i давати щось естетичне, 

прекрасне, paдіcнe, веселе».  



Суто нацiональне, "Український дух", зазначає С. Русова, має 

втiлюватися у творчу дiяльнiсть дiтей дитячого садка на заняттях з 

образотворчої дiяльностi та музичних. У дитячих малюнках «графiчною 

мовою», за висловом автора, передається краса рiдного краю, рiдної природи, 

навколишнього в неповторному iндивiдуальному сприйманнi дитини. На 

заняттях з ручної працi вона радить вводити народнi вишивання з 

національним орнаментом, ткання невеличких поясів на маленьких ткацьких 

верстатах, естетичне вирiзування з дерева буковинським орнаментом, 

ліплення з глини національних іграшок, декоративнi розписи тощо. Цим 

самим, стверджувала автор, ми зможемо «якомога бiльше нацiоналiзувати 

нашi дитячi садки, наблизити їx не тiльки до словесної, але й до технiчної 

культури нашого народу».  

Нова школа С. Русової ставила собi за мету не лише передачу знань 

учням, а й виховання цiлiсної нацiональної свiдомої особистостi. Водночас з 

формуванням у дiтей нацiональної свiдомостi в них виховуються глибокi 

патрiотичнi почуття, пориви, прагнення пiзнавати й берегти матерiальнi та 

духовнi цiнностi, результати працi попереднiх поколінь.  

У цьому напрямку проводять свою роботу студенти спсцiальностi 

"Дошкiльне виховання", перебуваючи на практицi в дошкiльному закладi 

"Чайка" м. Лисичанська.  

З давнiх-давен славилась Україна своїми майстрами та розмаїттям 

витворiв декоративно-прикладного мистецтва. Нашi дiди й прадiди берегли 

техніку виготовлення того чи іншого витвору, передавали з роду в рiд, з 

поколiння в поколiння свої знання, щоб нащадки нiколи не забували своє 

корiння, свiй родовiд, iсторiю свого народу. Та, на жаль, ми все бiльше 

пересвiчуємося, що багато чого втрачено, загублено, забуто. Водночас 

зменшилася повага до людини-трудiвника, бажання працювати i приносити 

користь суспiльству.  

Одним з найголовнiших напрямкiв нацiональної Державної програми 

"Ocвiтa" (Україна XXI столiття) визначено становлення морального здоров’я, 



забезпечення прiоритетностi розвитку людини, вiдносини культури i 

духовностi. Реалiзацiя цих завдань може успiшно здiйснюватися через 

використання в навчально-виховному процесi різних видів народних 

ремесел.  

Hовi вiтри повiяли Україною. Через багато тисячоліть повертаються до 

нас забутi ремесла, у них – щедра, багата, дотепна та мудра душа народу. 

 Усе своє життя С. Русова виношувала ідеєю українського дитячого 

садка, у якому можна було б реалiзувати iдеї нацiонального виховання дiтей-

українцiв.  

Народнi ремесла надзвичайно рiзноманiтнi, свiдчать про високу духовну 

культуру українського народу, про споконвічне прагнення до краси, 

розповiдають про багатство рiдного краю, традицiї мiсцевогo населення. 

Чудовi витинанки, прозорi й нiжнi, вишиванки, тканини, рiзьбленi, карбованi 

речi, рiзноманiтнi керамiчнi вироби мiстять у собі могутнiй iдейно-

моральний, духовно-естетичний потенцiал. Вони можуть якнайяскравiше 

сприяти формуванню моралi, естетичних смакiв, трудових навичок у дiтей. 

Через емоцiйно-цiлiсне сприйняття дитиною можна викликати iнтepec до 

історії свого краю, формувати чiтку орiєнтацiю на трудову дiяльнiсть, 

бажання оволодiти трудовими вмiннями та навичками, виховувати 

працьовитiсть, бережливе ставлення до результатiв людської працi. Це дасть 

змогу полiпшити стан морально-трудового, чудовно-естетичного виховання.  

Якi ж основні завдання роботи з народних ремесел?  

У формуваннi особистостi дитини значну роль вiдiграє предмет, з яким 

вона мaє справу. Biн повинен вiдрiзнятися новизною, приваблювати, 

вiдповiдати piвневi розвитку. Однiєю з найважливiших його ознак мaє бути 

здатнiсть впливати на почуття, емоції i водночас нести певні оцінні 

характеристики.  

"Дитинi треба давати якнайбiльше естетичних сприймань – як 

природних, так i штучно-мистецьких. Вони розвивають не лише естетичний 

смак дитини, а й її фантазiю, поповнюючи її свiдомiсть красивими образами".  



Як свiдчать данi психолого-педагогiчної лiтератури, у дітей переважає 

емоцiйнiсть при освоєнні явищ i предметiв навколишнього світу, прагнення 

оцiнювати те, що вiдбувається, адекватно вiдтворювати побачене й почуте. 

Це може бути основою для розширення виховних i розвивальних 

можливостей на заняттях. У дошкiльникiв на цьому eтaпi формуються 

цiннiснi основи ставлення до дiяльностi: до природи, до явищ суспiльного 

життя, рукотворного світу, до самих себе. І саме народнi ремесла можуть 

бути одним з дiєвих засобiв трудового виховання та навчання, естетичного 

розвитку та морального ставлення особистостi дитини. Як складова частина 

української нацiональної культури вони можуть бути однiєю з перших 

сходинок до пiзнання сучасною дитиною трудових традицiй свого народу – 

його морально-етичних уявлень про працю та формування в неї позитивного 

емоцiйно-цiннiсного ставлення до трудової дiяльностi.  

Народнi ремесла мають великий вплив на формування особистостi 

дитини. При їх використаннi реалізується багато завдань:  

- пiзнавально-спрямованi на розширення знань про традиції народу, 

трудовi звичаї своїх краян, природу рiдного краю, процеси виготовлення 

виробiв, походження та властивостi рiзних матерiалiв та ін.;  

- розвивальні – передбачають психологiчний духовно-естетичний 

розвиток шляхом одержання знань про народнi ремесла та оволодіння 

елементарними практичними вміннями та навичками;  

- виховнi – визначають формування інтepecy до свого краю, до 

регiонального мистецтва, дбайливе ставлення до виробiв як результату 

людської працi, виховання культури та естетики працi, позитивних i 

моральних якостей.  

Основною метою на заняттях з ознайомлення з народними ремеслами 

можна вважати ознайомлення дiтей з рiзними видами народних ремесел; 

треба навчити елементарних трудових дiй, умінь та навичок, привчити до 

рукодiлля, розвивати уяву, пам'ять, мислення, збагатити чуттєвий досвiд 



дитини, розвивати творчi здiбностi, спонукати до подальшого захоплепня 

народними ремеслами.  

Oсновнi цiлi й завдання, реалiзацiя яких передбачена через 

ознайомлення та оволодiння рiзними видами декоративно-прикладного 

мистецтва, спрямованi на виникнення iнтepecy до iстopiї краю, вiдчуття 

гордостi за талановитих людей, якi жили й живуть на нашiй землi, естетичне 

ставлення до навколишнього через різні види народних ремесел i виникнення 

бажання навчитись i собi виготовляти подiбнi вироби. Одним з основних 

завдань є ознайомлення з деякими видами народних ремесел, органiзацiя 

трудової дiяльностi на основі набутих знань, вироблення постiйного бажання 

працювати, робити щось корисне, навчити сприймати працю як радiсть i 

радiти з маленьких досягнень своїх однолiткiв.  

Вироби народних ремесел сприймаються дiтьми неоднозначно: однi 

викликають зацiкавлення, iншi – захоплепня, а деякi – байдужiсть. Перед 

вихователем стоять завдання не лише збагатити уявлення та знання 

дошкiльникiв про народнi ремесла i все, що з ними пов'язане, але й виробити 

емоцiйно-цiннiсне ставлення, навчити давати словесно-образну 

характеристику виробам, вчити порiвнювати їх за кольоровою гамою, 

орнаментикою, регiональними особливостями, способами виготовлення, 

практичним використанням та ін.  

У своїй працi "У дитячому садку" Софiя Русова пiдкреслює також, що в 

родинному життi, у дитячому садку головне – "… не вчити дитину, не давати 

готове значення, хоч би й саме початкове, – а бiльш усього збудити в дитинi 

її духовнi сили, розворушити цiкавiсть виховувати її почуття".  

Доведено, що виховання почуттiв, моральних та трудових якостей 

неможливе без систематичного розвитку уявлень дітей, збагачення їхнього 

свiтогляду, формування вiдповiдного ставлення до тих чи iнших подiй, явищ 

предметiв. Саме на основi цього можна пробудити в дитини iнтepec, живе 

емоцiйне ставлення до навколишнього свiту. Це, у свою чергу, активiзує 



спостережливiсть, поглиблює знання про предмети, викликає вiдповiднi 

емоції, сприяє формуванню позитивних якостей.  

Методикою використання народних ремесел у навчально-виховнiй 

роботi дошкiльного закладу передбачаються такі етапи активiзацiї дiтей:  

- пiзнавальний, що характеризується нагромадженням знань про народні 

ремесла;  

- емоцiйно-смисловий, його завдання полягають у розвитку здатності до 

художньо-творчого переживання та співпереживання, у формуваннi 

морально-етичних уявлень;  

- художньо-дiяльнiсний, що полягає в практичнiй реалiзацiї засвоєних 

знань про народнi ремесла, виробленi навичок виготовляти подiбнi вироби.  

На заняттях iз зображувальної дiяльностi на тему "Робота з паперу та 

художня композицiя" ознайомлення з народними ремеслами проходять у 

кiлька етапiв. На першому знайомлять з поняттями побутова культура наших 

предкiв. Дошкiльникiв необхiдно пiдвести до усвідомлення природного 

розуму, таланту, працьовитості, естетичного смаку та краси в наших 

прадiдусiв i прабабусь, якi вмiли все робити своїми руками, створювати 

кориснi та чудовi речi.  

На другому етапi необхiдно сформувати уявлення про рiзнi види 

українського народного декоративно-прикладного мистецтва, про його 

регiональнi особливостi, що проявляються в кольоровiй гaмi, способах i 

прийомах виготовлення та оздоблення.  

Для третього етапу визначальним є те, що дiтям даються знання про 

oкpeмi види народних ремесел, звичаї, традицiї, обряди, пов'язанi з 

виготовленням та використанням виробiв. Наведемо приклади методiв та 

прийомiв, що застосовуються на вcix етапах роботи:  

- розглядання iлюстрацiй iз зображенням давнього житла, речей ужитку 

в альбомах, книжках;  



- екскурсiя до краєзнавчого музею м. Лисичанська, "Бабусиної свiтлицi". 

Емоцiйно насичена розповiдь про давнi речi вжитку, про життя i побут у 

минулому;  

- мистецтвознавча розповiдь про рiзнi види українського народного 

декоративно-ужиткового мистецтва; про нapoдні ремесла з демонструванням 

зразкiв рiзноманiтних виробiв;  

- дидактичнi iгри: "Що з чого зроблено?", "Угадай вид народного 

ремесла", "Розкажи про вирiб, що тобi найбiльше сподобалося", "Який 

вiзерунок найкращий?", "Де знаходив майстер кольори та вiзерунки? ", 

"Знайди знайомi рослиннi елементи у вiзерунках", "Що нагадують цi ягоди?", 

"Чиї це пелюсточки i листочки?", "Вiдшукай геометричнi фiгури в 

opнaмeнтi" та iн.; 

- доцiльно провести низку бесiд за такою тематикою: "І на тiм 

рушничку", "Чарiвна витинанка", "При гончарному крузi", "Зачароване 

веретено";  

- велику користь для активiзацiї пiзнавальної дiяльностi щодо народних 

ремесел принесуть зустрiчi з народними умiльцями, розповiдi майстрiв про 

їхнє ремесло, спостереження за виготовленням виробiв, навчання їх деяких 

yмiнь та навичок рукодiлля;  

- позитивний вплив на формування моральних якостей матиме діалог 

педагога з дітьми про народних умільців: як вони організовують своє робоче 

місце, як зручно розташовують усе необхiдне для роботи; економно 

витрачають матерiали, зосереджено працюють, дбають, щоб робота була 

гарною, охайною. Саме тaкi бесiди сприятимуть виробленню елементарних 

навичок дотримання культури та естетики працi, самостiйностi, 

взаємодопомоги;  

- зацiкавленню цим видом народної творчостi сприятиме використання 

фольклору: прислiв'їв та приказок про народнi ремесла, про працю, 

працьовитість, ледарство та ін.: казок, народних пісень;  



- цiкавим буде такий iгровий прийом на закрiплення знань про народнi 

ремесла, як обiгрування iгрової ситуацiї "ярмаркування" (дiти "купують" 

рiзнi вироби народних ремесел i намагаються якомога бiльше про них 

розповiсти).  

Знайомство з народними ремеслами вiдбувається на заняттях iз 

зображувальної дiяльностi за такими темами: "Український рушничок", 

Аплiкацiя). "Килимок" (плетiння зi смужок паперу й аплiкацiя), 

"Витинаночка" (вирiзування з паперу, аплiкацiя), "Скатертинка" (аплiкацiя й 

витинанка).  

При ознайомленнi дошкiльникiв з вишивкою ("Український рушничок") 

доцiльно провести тaкi бесiди: "Символи та обряди нашого дому", "Звичаї та 

традицiї, пов'язанi з вишиванками", "Кольори природи на вишиванках" 

(зелений дала травичка, жовтий – сонечко i золотi колоски пшеницi, 

блакитний – небо, чорний подарувала нiч, а бiлий – день), "Значення 

орнаменту на рушнику" та iн.  

Бажано провести емоцiйну розповiдь про те, що мистецтво вишивання 

виникло з любовi до рiдного краю, до природи, з потреби не тiльки бачити й 

вiдчувати красу, а й творити її власними руками.  

Iз зацiкавленням дошкiльники слухають про символiку й орнаментику 

на рушниках. Дiти поступово знайомляться iз регiональними особливостями 

вишитих виробiв, зi звичаями, традицiями, обрядами, пов'язаними з 

вишиванням рушникiв та iнших вишиванок, використанням вишитих 

виробiв. Пiсля першого заняття дiти вже можуть оперувати знаннями про 

символи-обереги, якi зображенi на вишитих виробах. Вони старанно 

використовують свої знання при виготовленнi аплікації.  

При ознайомленнi дiтей з мистецтвом витинання "Витинаночка" 

вихователь має за мету ознайомити дiтей з цим видом народного 

декоративно-ужиткового мистецтва, дає поняття про те, що витинанки – це 

вироби з паперу, що ними колись прикрашали житло, що вони вiдзначаються 

рiзноманiтнiстю форм та вiзерункiв. У дiтей виховується естетичний смак, 



здатнiсть вiдчувати красу, з'являються зацiкавленiсть i бажання навчитися їх 

виготовляти.  

Налаштовуючи дiтей на розмову про витинанки, доцiльно 

використовувати прислiв'я: "У xaтi, як у вiночку, i сама сидить, як квiточка". 

Прислiв'я слугує початком бесiди про охайнiсть, споконвiчну любов 

української жiнки до чистоти i порядку, до затишку в оселi. Дошкiльники 

отримують знання про iнтер'єp давнього життя, вони порiвнюють давнi речi 

вжитку з сучасними. У них виникають роздуми про життя пращурів у 

минулому.  

Коли знайомлять дошкiльнят з тканинами та килимовими виробами (на 

заняттi "Килимок"), розкривають вихованцям красу виробiв розповiдають 

про виникнення та розвиток цього виду ремесла, пов'язують свою розповiдь 

зi способом життя наших предкiв, наголошують на їx працьовитостi, 

здатностi виготовляти все cвoїми руками. Усе це впливає на художньо-

естетичне сприйняття витворiв майстрiв декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Вiдроджувати нацiональне потрiбно розумно, зi знанням справи. щоб 

воно стало стало насправдi сучасним, традицiєю в розвитку, стало нашим 

нацiональним життям, розумно використовувати педагогiчний спадок, який 

нам залишила С. Русова.  

Iдеї Софiї Русової щодо нацiонального виховання дiтей у школi є 

надзвичайно актуальними й потрiбними для сьогодення.  
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The issues of national education of pre-school children оn the basics of Sofia 

Rusova's pedagogy is examined in the article. In particular, here revealed 

potentials ofthe folk pedagogy means in pre-school education. 


