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ВСТУП 

 

Актуальністьдослідження: Зміни, що відбуваються в соціально-

економічній, політичній та культурній сферах України, актуалізують проблему 

всебічного гармонійного розвитку дитини. У її вирішенні суттєве місце 

належить питанням, пов’язаним із залученням підростаючого покоління до 

естетичного досвіду людства, освоєння й використання естетичних цінностей, 

активної художньо-творчої діяльності. Саме тому важливого значення набуває 

процес ознайомлення дітей дошкільного віку з фольклором з метою соціалізації 

особистості. 

Особистість є соціальною, усі її ролі й самосвідомість є продуктом 

суспільного розвитку. Формування особистості передбачає не тільки зовнішній 

вплив чинників соціального середовища та виховання, але і вивчення 

традиційної народної культури та фольклору. 

Правильне й усебічнеуявлення про традиційнународну культуру можна 

набути, глибокоознайомившись з широкими колом фольклорнихявищ, 

якіпротягомстоліть становили саму суть і єство культурного буттяукраїнського 

народу. 

Слово «фольклор» у буквальному перекладі з англійськоїозначає народна 

мудрість. Фольклор - цестворювана народом і побутує в народнихмасахпоезія, в 

якійвінвідображає свою трудовудіяльність, суспільний і побутовий уклад, 

знанняжиття, природи, культи і вірування. У фольклорівтілені погляди, ідеали і 

прагнення народу, йогопоетичнафантазія, багатющийсвіт думок, почуттів, 

переживань, протест протиексплуатації і гноблення, мрії про справедливості і 

щастя. Цеусна, словеснахудожнятворчість, щовиникла у 

процесіформуваннялюдськоїмови [46, C. 449-466]. 

Досліджували дитячий фольклор О. І. Дей, Г. В. Довженок, 

О. А. Правдюк, Г. А. Барташевич, Л. Б. Стрюк, Ф. З. Яловий, П. Г. Черемський, 

В. Г. Бойко, О. М. Таланчук, Л. Ф. Дунаєвська та ін.Зважаючи на актуальність та 



соціальну значущість проблеми, темою дипломної роботи обрано: «Соціально-

педагогічний зміст дитячого фольклору» 

Об’єкт дослідження: дитячий фольклор як соціальне явище. 

Предмет дослідження: соціально-педагогогічні характеристики дитячого 

фольклору. 

Мета дослідження: проаналізувати соціально-педагогогічні 

характеристики дитячого фольклору. 

Завдання дослідження : 

- охарактеризувати соціальні функції дитячого фольклору; 

- дослідити різні види дитячого фольклору та їх вплив на рохвиток дітей; 

- сформулювати методичні рекомендації щодо використання дитячого 

фольклору. 

Гіпотеза дослідження: соціально-педагогічний зміст дитячого фольклору 

визначається впливом системи соціально-педагогічних характеристик: 

практично-побутової, пізнавальної, емоційної, морально-етичної, 

психотерапевтичної та формування естетичного чуття. 

Методи дослідження.Для досягнення мети та реалізації завдань було 

використано такі загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, порівняння, 

класифікації та систематизації й узагальнення теоретичних даних; емпіричні 

методи: контент-аналіз, методика систематичної обробки результатів 

дослідження. 

Публікація за темою дослідження:Павицька О.Соціально-педагогічний 

зміст дитячого фольклору. / Павицька О. // Актуальні проблеми соціальної 

сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик] 

Житомир: 2015.№ 4 – С. 39. 

Структура роботи:магістерська робота складається із вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Обсяг дипломної роботи складає 93 сторінки. Список 

літератури вміщує 54 джерела, з них 5 – іноземною мовою. 

 



 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Згідно з поставленими завданнями дослідження можна зробити такі 

висновки: 

1.У результаті аналізу народної фольклорної спадщини, ми визначили, що 

дитячий фольклор має величезне виховне значення у соціалізації дітей. 

Використання її жанрів, відповідних віку дитини, дозволяє збагачувати її 

духовний світ, розвивати повагу до минулого свого народу, вивчати його 

традиції, засвоювати морально-етичні норми поведінки в суспільстві. 

Дитячий фольклор — це сукупність зразків усної народної творчості, яка 

складається із класичних та сучасних фольклорних форм і функціонує у 

дитячому середовищі або виконується спеціально для дітей. 

Усідослідникиодностайні, що до дитячого фольклору відносяться і твори 

дітей, і твори для дітей, складенідорослими. Основнимкритеріємвідбору є 

функціональний аспект: твори, яківиконуютьсялише у дитячомусередовищі, а 

такожті, які не передбачаютьіншихслухачів і виконуютьсядорослимитільки для 

дитини. Дитячий фольклор має свою специфіку: 

відповідаєвіковимособливостямдітей у виборі тем, образів, ідей; 

характеризуєтьсяпоєднанням словесного матеріалу з елементамигри, 

супровіднимирухами; у 

багатьохтворахпроявляєтьсявираженевиховнеспрямування. 

2.З’ясовано особливості виховного впливу дитячого фольклору на 

особистість дитини: пісні — формують поведінку у трудових процесах, дії та 

мислення, виробляють оцінку почутого; лічилки — розвивають мовлення, 

спілкування, товариські взаємини; мирилки — формують товариські взаємини, 

розвивають здатність виходити із конфліктних ситуацій; прислів’я та приказки 

— навчають нормам життя і поведінки, вказують на етичні дії схвалення і 

засудження якостей особистості; загадки — розвивають здогадливість, 

кмітливість, винахідливість; скоромовки — виробляють правильне мовлення, 

сприяють подоланню мовленнєвих викривлень. Таким чином,кожен жанр 

дитячого фольклору вчитьпевнимморальним нормам.  



3.Ми створилиметодичні рекомендації батькам, педагогам, соціальним 

працівникам з використання дитячого фольклору, за яким визначили, що 

пізнавальний матеріал для бесід з використанням дитячого фольклору слід 

адаптувати відповідно до віку школярів як з погляду доступності викладу, так і 

художності. 

Таким чином, результати дослідження довели, що український фольклор 

є не тільки невичерпним джерелом народної духовності й моралі, 

а й є невід’ємною складовою виховання дітей. З цього, ми бачимо, що 

в кожному закладі повинні проводитися спеціальні заняття спрямовані на 

розвиток соціалізації особистостідітей, 

повинен частіше використовуватися український фольклор, адже саме 

з нього дитина починає усвідомлювати свої перші моральні норми, цінності, 

правила поведінки в соціумі. Закладені в дитинствіцінормизберігаються у них 

на все життя. 
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