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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасний культурно-освітній 

простір України проходить етап масштабних трансформацій, що викликані 

демократичними перетвореннями в соціально-політичному та економічному 

житті країни. Суспільство очікує від освіти виконання не лише виховної, 

освітньої та розвивальної функцій, а й таких, як соціокультурна, 

валеологічна, культуротворча, соціально-захисна тощо. Про це відзначається 

в нормативних документах освітнього поля України – Законах України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції «Нова українська школа», 

Базовому компоненті дошкільної освіти, Державному стандарті початкової 

освіти та ін. Пріоритетною вважається ідея виховання людини незалежної,  

відповідальної, ініціативної, творчої, здатної самостійно будувати свою 

життєву та освітню траєкторії.  

Україна поступово перетворюється у відкрите соціокультурне 

суспільство, у якому культура визнається як універсальна форма відтворення 

соціального життя, як індивідуальний засіб формування світогляду індивіда, 

становлення його як особистості (А.Арнольдов, Л. Іонін, М. Каган, 

С. Кримський та ін.). Суперечності в розвитку суспільства зумовлюють 

суперечності в розвитку соціокультури як результату діяльності певної 

спільноти людей. Функціонування соціокультури забезпечує її сталість і 

визначеність як цілісної саморегулюючої системи, що дозволяє передбачати 

й по можливості скеровувати її на основі врахування законів самоорганізації 

та саморуху,  виявлення чинників її функціонування й еволюції. Зовнішнє 

функціонування системи  соціокультури полягає у впливові  на середовище, 

сумарним фактором якого вона є. Її оцінки та їх варіанти випливають з 

досвіду минулого й  сьогоденної життєвої практики. Варіювання цим 

синтетичним досвідом дозволяє відкривати й закріплювати нові 

функціональні можливості соціокультури за нових суспільних обставин, 

забезпечувати її сталість і традиційність. 

Аналіз філософських та культурологічних джерел (О.Асмолов, 



М.Бахтін, В.Біблер, О.Газман, Б.Гершунський, М.Каган, Н.Крилова, 

С.Кримський, М.Мамардашвілі та ін.) свідчить про звернення до людини в її 

цілісності як біосоціокультурної, історично конкретної, духовно активної 

істоти. У зв’язку з цим надзвичайно важливою постає соціокультурна 

функція освіти, оскільки суспільство розглядається як єдність культури та 

соціальності, що утворюється діяльністю людини, а система освіти може 

стати засобом соціокультурного розвитку особистості зростаючого 

покоління.    

Проблеми виховання й соціального становлення людини в контексті 

етнонаціональних процесів хвилювали багатьох дослідників. Висвітленню 

соціально-культурних процесів в Україні приділяли увагу В. Антонович, 

М.Аркас, Д. Багалій, М. Грушевський, М. Драгоманов, М. Костомаров, 

І. Огієнко. Необхідність використання надбань народної культури в процесі 

виховання обґрунтували М.Костриця, В. Обозний, Ю. Руденко, С. Русова, 

О.Смоляк, М  Стельмахович, В. Сухомлинський, Є. Сявавко, К. Ушинський, 

Г. Філіпчук та ін.  

Категорія «соціальне» дозволяє визначити місце соціальної сфери 

суспільства у вихованні молодого покоління, взаємодію соціальних, з одного 

боку, і культурних, національних та інтернаціональних процесів – з іншого. В 

Україні поступово створюється нова система виховання, яка, за визначенням 

О. Сухомлинської, ґрунтується на низці теорій, серед яких дошкільна та 

шкільна практика виділяє соціальні та соціокогнітивні теорії з поєднанням їх, 

особливо в початковій школі, з теорією народного виховання, яка потребує 

підґрунтя на глибокі наукові розробки. Соціалізація в сучасному розумінні – 

це процес засвоєння індивідом протягом його життя соціальних норм і 

культурних цінностей того суспільства, до якого він належить.  

Соціокультурна реальність виступає для дитини як підґрунтя для 

поступового залучення до проблемного поля культури та опанування 

соціокультурним досвідом. Рушійною силою соціокультурного розвитку 

дитини виступає саме накопичення та розширення її індивідуального 



життєвого досвіду в процесі особливої взаємодії зі світом однолітків, 

дорослих, власної рефлексивної практики. 

Питання взаємозв’язку закладів освіти та соціального середовища 

досліджували В.Бочарова, М.Караєва, В.Семенов, соціального виховання – 

С.Козлова, М.Плоткін, М.Сакурова та ін., соціалізацію молодших школярів – 

Ю.Богинська, Л.Варяниця, Н.Голованова, С.Курінна, І.Печенко, Р.Прима та 

ін., роль мистецтва в соціалізації людини – Ю.Огородников, культурологічні 

основи соціальної педагогіки – А.Рижанова, соціокультурний генезис 

особистості – В.Ларцев. Окремі аспекти соціокультурного розвитку 

молодших школярів представлені в психолого-педагогічних дослідженнях 

Н.Голованової, О.Федоскіної. Проблеми залучення школярів до народної 

культури та окремі її аспекти висвітлювали в дисертаційних дослідженнях 

сучасні педагоги-дослідники (О. Кузик, Ю. Ледняк, Г. Майборода, 

С. Стефанюк, В. Стрельчук, І. Таран, Т. Чернігівець).  

Особливе значення в соціальному розвитку дітей надається народній 

творчості, фольклору, який має значний потенціал як своєрідна «школа» 

соціального досвіду та розвитку творчих здібностей дітей. Необхідно 

враховувати принципове положення про те, що в дошкільному та молодшому 

шкільному віці дитина духовно розвивається на засадах усної, «дописемної» 

культури. Відповідно, будь-яка форма традиційної народної творчості 

транслює способи пізнання навколишнього світу, сприяє формуванню 

художнього мислення, презентує різні форми соціально схваленої поведінки 

тощо.  

Сучасна педагогічна наука, теоретично визнаючи художні переваги та 

виховну цінність фольклору, не повною мірою визначилася щодо принципів, 

методів та прийомів його освоєння дітьми. У практиці ведеться напружений 

пошук адекватності творів фольклору особливостям психофізіологічного та 

соціального розвитку дитини. Дослідники переважно вивчають фольклор як 

самоцінний культурний факт та твір мистецтва, однак поза широкими 

педагогічними завданнями стосовно зростаючого покоління.  



Усна народна творчість, що виникла у дописемний період розвитку 

людства, безпосередньо відбиває багатий духовний досвід окремих людських 

спільнот, всю різноманітну практику їх соціокультурного буття, що зумовило 

її надзвичайне жанрове багатство. Її жанри описували й характеризували 

вічні проблеми людського співжиття, передавалися з покоління до покоління, 

забезпечуючи на своєму рівні спадковість історичного характеру, духовну 

наступність поколінь. Фольклор як мистецтво, мистецтво усного слова 

моделює окремі життєві ситуації, досвід життєвих переживань, почуттів, 

вражень і на цій основі має вливатися органічною складовою у життя свого 

адресата. Особливо це стосується дітей з їх віковими особливостями 

загостреного сприйняття як навколишнього світу, так і мистецтва в ньому. 

Мистецтво допомагає вийти за межі власного досвіду, оскільки досвід, який 

воно пропонує, має узагальнений характер, включає у себе аксіологічні 

виміри окремої особи, людства у цілому. Воно не зводиться тільки до 

інформації, актів розуміння, а є практичним духовним освоєнням 

предметного поля діяльності, зачіпає всі аспекти спонукання, спрямування, 

мотивації буття людини. 

При цьому народне мистецтво, на переконання дослідників даної 

проблеми (І. Мірчук, О. Іванкова-Стецюк, Г. Кловак й ін.), як специфічне 

відбиття  об’єктивного саме виступає як явище сучасної соціальної дійсності. 

Високий художній рівень й інтенсивність гуманістичної спрямованості 

творів фольклору, що засвоюються дітьми у школі, їх неординарність 

зумовлюють і  більш високий рівень і якість дитячих переживань, уявлень, 

асоціацій, забезпечують суттєві фактори взаємодії юної особистості й 

суспільства, які спрямовані на узгодження її поведінки з народною, тобто 

загальнолюдською  мораллю. У такий спосіб відбувається «фільтрування» 

сьогоденних педагогічних реалій крізь«призму етнопедагогіки», що дозволяє 

вирішувати актуальні завдання виховання на рівні соціокультури нашого 

суспільства. 

Проблеми виховання дітей засобами народної творчості, української 



етнокультури досліджували О. Аліксійчук, Р. Береза, Г. Карась, Ю. Мандрик, 

А. Петров, Т. Турсунов, Л. Шемет та ін. При цьому народне мистецтво, на 

переконання дослідників цієї проблеми (О. Іванова-Стецюк, Г. Кловак та ін.), 

як специфічне відбиття  об’єктивного саме виступає як явище сучасної 

соціальної дійсності.  

У соціокультурному вихованні дітей шестирічного віку фольклор 

виступає як джерело базових, споконвічних елементів культури, які стають 

підґрунтям для формування світовідчуття людини, культуровідповідної 

«картини світу», соціальних настанов та ціннісних якостей.   

Аналіз наукової літератури, практики соціалізаційного процесу в освіті 

засвідчує наявність протиріч між: гуманістичною концепцією освіти, яка 

зумовлює необхідність створення умов для вільного соціокультурного 

розвитку дітей, та реальною практикою, що не має необхідного теоретичного 

та методико-технологічного забезпечення; між потребами суспільства в 

нових формах соціалізації зростаючого покоління в умовах змінюваного 

соціокультурного середовища та нестачею адекватних інституціональних 

структур, що спроможні реалізувати ці потреби; між зростаючими вимогами 

сучасного суспільства до освіти як інструменту культурної спадковості 

поколінь та недооцінкою соціалізуючого  потенціалу залучення дітей до 

культурних традицій власного народу, до фольклору.   

Актуальність проблеми, недостатня теоретична та практична її 

розробка й зумовили вибір теми випускної кваліфікаційної роботи 

«Соціокультурне виховання дітей шестирічного віку засобами українського 

фольклору». 

Об’єкт дослідження – соціокультурне виховання дітей шестирічного 

віку. 

Предмет дослідження – педагогічні умови соціокультурного 

виховання дітей шестирічного віку засобами українського фольклору.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови соціокультурного виховання дітей 



шестирічного віку засобами українського фольклору. 

Предмет і мета дослідження зумовили необхідність вирішення таких 

завдань: 

1. На підставі аналізу філософської, культурологічної та психолого-

педагогічної літератури визначити ступінь дослідження проблеми, 

теоретико-методологічні засади соціокультурного виховання дітей 

шестирічного віку. 

2. Визначити сутність та особливості соціокультурного виховання дітей 

шестирічного віку, критерії та рівні їх соціокультурної вихованості. 

3. Розкрити потенціал українського фольклору як засобу соціокультурного 

виховання дітей. 

4. Обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови 

соціокультурного виховання дітей шестирічного віку засобами 

українського фольклору. 

5. Розробити методичні рекомендації щодо використання українського 

фольклору в освітньо-виховному просторі закладів освіти.  



                                                     ВИСНОВКИ 

У сучасному культурно-освітньому просторі України спостерігаються 

активні процеси переосмислення суті та змісту соціально-педагогічних 

аспектів взаємодії усіх соціальних інститутів, утвердження закладів освіти як 

динамічного,  відкритого соціального простору. Ідея демократії передбачає 

активну позицію кожної окремої людини на основі реалізації і відстоювання 

її прав на самоствердження в культурній, духовній та соціальній сферах.  

1. У роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання 

наукової проблеми соціокультурного виховання дітей шестирічного віку, що 

виявилося в обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних 

умов соціокультурного виховання дітей шестирічного віку засобами 

українського фольклору.  

2. Аналіз філософської, культурологічної та психолого-педагогічної 

літератури з проблеми дослідження дає підстави стверджувати, що в понятті 

«соціокультурне» синтезуються «соціальні» та «культурні», соціумні та 

культурно-історичні компоненти суспільства.  

3. Теоретико-методологічні засади соціокультурного виховання 

молодших школярів дітей шестирічного віку ґрунтуються на ідеях 

культурно-історичної концепції Л.Виготського, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, культурологічного  підходів.  

Соціокультурна вихованість включає такі компоненти: ціннісно-

орієнтаційний,  рефлексивний; діяльнісний, кожний з яких представлено 

відповідними показниками. У роботі обґрунтовано змістовне наповнення 

рівнів соціокультурного виховання дітей шестирічного віку: достатній, 

задовільний, початковий. 

4. Провідними чинниками, що зумовлюють особливості перебігу 

соціокультурного виховання дітей шестирічного віку, визнано: сім’я; 

найближче соціальне оточення (однолітки); гра, у якій  відбувається 

засвоєння нових для дітей соціальних ролей, обмін інформацією, сприйняття 



утверджуваних народом соціокультурних цінностей; народна творчість, 

фольклорна спадщина як збереження соціотипового в житті суспільства. 

5. Важливим засобом соціокультурного виховання молодших школярів 

визначається фольклор у всій сукупності його компонентів. Хід проведення й 

результати дослідження засвідчили, що з різних жанрів українського 

фольклору найбільший дійовий вплив на виховання дітей шестирічного віку 

мають жанри народної казки й народної афористики, які в специфічній, 

художньо-образній формі відбивають суттєві риси соціокультурного 

простору, його властивості й особливості формування. 

6. У дослідженні теоретично обґрунтовані та експериментально 

перевірені педагогічні умови соціокультурного виховання дітей 

шестирічного віку засобами українського фольклору: створення 

педагогічного простору соціокультурного розвитку дітей шестирічного віку, 

що включає макро- та мікросередовища розвитку «соціумності», узгодження 

мети та змісту діяльності закладу освіти з соціокультурним оточенням; 

включення дітей у різні за змістом та емоційно-привабливі за формою види 

навчальної та культурно-дозвіллєвої діяльності з використанням 

українського фольклору з метою інтенсивного проживання різних соціальних 

ролей.  

7. Розроблені програма соціокультурного виховання дітей 

шестирічного віку, система творчих завдань з використанням засобів 

українського фольклору засвідчили дієвість запропонованого підходу до 

соціокультурного виховання дітей шестирічного віку. 

 

 


