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Вступ 

 

Актуальнiсть дослiдження. Протягом багатьох рокiв увагу психологiв, 

фiзiологiв i соцiальних педагогiв у всьому свiтi привернено до проблем 

раннього дитинства, адже саме першi роки життя є перiодом найбiльш 

iнтенсивного фiзичного i морального розвитку. Вiд того, в яких умовах воно 

буде протiкати, великою мiрою залежить майбутнє дитини. 

Дослiдження фiзiологiї мозку, з одного боку, i дитячої психологiї, з 

iншого, засвiдчили, що ключ до розвитку розумових здiбностей дитини  це 

стимуляцiя i особистий досвiд пiзнання в першi три роки життя. До 3-ох рокiв 

мозок досягає 80% дорослого потенцiалу, i всi, що формуються в подальшому 

бiльш «зрiлi» здiбностi i процеси використовують базу, сформовану до цього 

вiку [19]. 

Однак, будь-яка стимуляцiя, особливо в такому ранньому вiцi, повинна 

бути «пiдлаштована» пiд рiвень сприйняття немовлям дiйсностi. Багатовiковий 

досвiд народу дозволив виробити iдеальну форму такої стимуляцiї як запоруку 

повноцiнного розвитку людини – це колискова пiсня. 

Колискова пiсня  перший довготривалий жанр спiлкування з дитиною, 

вона на 1,5-2 роки має домiнуюче значення в спiлкуваннi з дитиною, i 

приблизно до 3-4 рокiв продовжує вiдiгравати особливу роль у взаємодiї матерi 

i дитини. «В уявленнях традицiйного суспiльства, саме колискова пiсня як 

постiйно вiдтворений пiсенно-словесний ритуал, щодня закрiплює, визначає i 

стимулює правильний i безпечний розвиток нової людини» [2, с. 10].  

Сьогоднi актуальною є проблема, що батьки мало часу придiляють 

вихованню дiтей, а роль домашнього вихователя виконує телевiзор. Оскiльки 

телевiзiйнi передачi не фiльтруються батьками, дiти виховуються на 

мультфiльмах, фiльмах, рiзноманiтних шоу, якi часто не несуть нiякої виховної 

iдеї, та, навпаки, завдають шкоди розумовому та психiчному розвитку малюкiв. 

Варто також зазначити, що деякi сучаснi батьки усвiдомлюють лише два свої 

обов’язки  нагодувати та гарно вдягнути дитину. Однак цього зовсiм 



недостатньо для того, аби дитина виросла порядною людиною, повноцiнним 

громадянином. Адже найдорожчi iграшки та речi не навчать дитину 

ввiчливостi, чуйностi, працьовитостi. 

Дiтям украй необхiдна присутнiсть дорослих та постiйне спiлкування з 

ними. Варто вiдмiтити, що сьогоднi дещо втрачена можливiсть постiйного 

спiлкування дитини iз старшими членами родини, особливо з дiдом та бабусею, 

якi здебiльшого живуть окремо i не мають часу та можливостi для виховання 

онукiв, для того, щоб розповiдати їм казки, спiвати народних пiсень. З 

материнських вуст сучаснi дiти рiдко чують народну потiшку чи колискову, 

адже сучаснi молодi батьки недооцiнюють виховне та пiзнавальне значення 

фольклору. Однак, соцiальнi педагоги та психологи постiйно наголошують 

батькам про важливiсть використання колискової у вихованнi та розвитку 

дитини. 

Українськi колисковi пiснi завжди привертали увагу дослiдникiв народної 

творчостi, поетiв, композиторiв. Саме пiд впливом колискових пiсень, якi 

дослiдники ще називають материнськими, у дитини виховується любов до 

природи, Батькiвщини, повага до старших. З раннього дитинства малюк 

живиться звуками рiдної мови. Через пiсню запам’ятовуються фонетичнi, 

лексичнi й морфологiчнi її особливостi, що пiзнiше допомагає людинi 

передавати найтоншi вiдтiнки почуттiв i думок. Tак поступово, в ненав’язливiй 

формi вiдбувається перше усвiдомлення своєї нацiональної самобутностi. 

Сутнiсть колискових як жанру фольклору дослiджували Г. Довженюк, 

Л. Дунаєвська, М. Гайдай, М. Грушевський, H. Заглада, Ф. Колесса, 

К. Луганська, М. Максимович, H. Матвiєнко, Г. Маковiй, М. Сингаївський, 

Ф. Погребенник, П. Чубинський. Однак, в науковiй лiтературi не виявлено 

ґрунтовних дослiджень щодо соцiально-педагогiчного змiсту колисанок. 

Отже, враховуючи актуальнiсть даної проблеми, темою нашого 

дослiдження обрано «Соцiально-педагогiчний змiст колискових». 

Мета дослiдження: дослiдити сутнiсть та специфiку соцiально-

педагогiчного змiсту колискових. 

Завдання дослiдження:  



1. Здiйснити теоретичний аналiз наукової лiтератури з питань 

використання колискових. 

2. Виявити соцiально-педагогiчний змiст колискових. 

3. Провести емпiричне дослiдження соцiально-педагогiчного змiсту 

колискових.  

4. Розробити пам’ятку для батькiв щодо використання колискових як 

засобу виховання. 

Об’єкт дослiдження: колискова як чинник соцiалiзацiї особистостi. 

Предмет дослiдження: змiстовi характеристики колискових. 

Методи дослiдження: теоретичнi (аналiз наукової лiтератури з проблеми 

дослiдження;  аналiз i синтез базових категорiй дослiдження – соцiально-

педагогiчна дiяльнiсть, колискова тощо; аналiз та синтез причинно-наслiдкових 

зв’язкiв у контекстi дослiдження; узагальнення висновкiв дослiдження); 

емпiричнi (контент-аналiз колискових та сайтiв). 

Hаукова новизна та теоретичне значення доcлiджeння: полягає у 

вивченнi традицiї використання колискових батьками; дiстало подальшого 

розвитку положення про колискову як засiб виховання особистостi; 

проаналiзовано соцiально-педагогiчний змiст i виховнi можливостi колискової 

пiснi.  

Практичне значення: розроблено пам’ятку для батькiв щодо 

використання колискових як засобу виховання дитини. 

Публiкацiї за темою дослiдження: Степанюк О. О. Вплив колискових на 

розвиток та соціалізацію дитини / О. О. Степанюк // Актуальні проблеми 

соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за аг. ред.. 

Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, 2015.  – С. 25-26. 

Степанюк О. О. Колискова в житті вашої дитини // Лесин Край. – 2015. Т. 

4870 прим. − с. 7. 

Структура бакалаврської роботи. Робота складається зi вступу, двох  

роздiлiв, висновкiв до кожного роздiлу, загальних висновкiв, списку 

використаної лiтератури (86 найменувань) та додаткiв (2 найменування). 



Основний змiст роботи розкрито на 63 сторiнці. Загальний обсяг роботи –  65 

сторiнок.  

 

ЗАГАЛЬHI ВИСHОВКИ 

 

1. Hа основi аналiзу базових категорiй дослiдження було сформульовано 

визначення соцiально-педагогiчного змiсту колискових. Соцiально-

педагогiчний змiст колискових – це їх змiстова складова, яка несе у собi 

психосоцiолiнгвiчне навантаження, а саме через фонетико-емоцiйний контакт 

матерi i дитини сприяє формуванню соцiально-педагогiчних компетенцiй у 

сферi соцiалiзацiї дитини, її практично-побутового, когнiтивного, емоцiйного, 

психiчного та естетичного розвитку. 

Виявлено, що у колискових пiснях матерi розповiдають про навколишню 

дiйснiсть, вголос думають про мету i сенс життя, вибалакують свої турботи, 

радощi i печалi. У колисковiй пiснi мати знаходить вихiд своїм почуттям, 

можливiсть до кiнця виговоритися, висловитися i отримати психiчну розрядку. 

Через колисанку запам’ятовуються фонетичнi, лексичнi й морфологiчнi її 

особливостi, що пiзнiше допомагає дитинi передавати найтоншi вiдтiнки 

почуттiв i думок. Tак поступово, в ненав’язливiй формi вiдбувається перше 

усвiдомлення соцiальних норм. 

2. Дослiдивши соцiально-педагогiчний змiст колискових, варто вiдмiтити, 

що переважна частина творiв має форму монологу матерi, зверненого до 

дитини, або уявного дiалогу з нею. Tака форма пiдсилює щирiсть та 

безпосереднiсть висловлюваних думок та почуттiв, дає простiр для iмпровiзацiї. 

Мотиви зустрiчаються рiзнi, як i рiзний дiапазон почуттiв: вiд жертовної любовi 

та опiки до нарiкання, висловлення думки, що дитина небажана. Часом 

зустрiчається образ молодої жiнки, яка легковажить своїми материнськими 

обов’язками заради власної примхи чи розваги. 

Hауковцями було доведено, що колискова позитивно впливає на 

соцiалiзацiйнi процеси дитини та є необхiдним джерелом розвитку немовляти 

на раннiх етапах життя. Мати, в свою чергу, також отримує задоволення вiд 

спiву колискової, що сприяє її заспокоєнню та зняттю емоцiйної напруги. В 



такий спосiб встановлюється тiсний емоцiйний зв’язок мами з немовлям, що в 

подальшому допомагає активно впроваджувати всi функцiї колисанок в 

практичну соцiально-педагогiчну дiяльнiсть. 

Якщо ж характеризувати практичну дiяльнiсть соцiальних педагогiв, 

варто вiдмiтити, що вони також видiляють позитивний вплив колискових на 

самопочуття та розвиток дитини. Пiсля народження, якщо у немовляти виявили 

порушення функцiї головного мозку, порушення дихання чи зменшення 

частоти серцевих скорочень, порушення моторики кишечника, рекомендується 

частiше спiвати колисковi. Ритм, тихий голос, мелодiйнiсть, лiричнiсть 

колискових дуже добре впливають на дитину при моторних порушеннях, 

заїканнi. 

3. Проведено емпiричне дослiдження соцiально-педагогiчного змiсту 

колискових. В ходi дослiдження змiсту колискових на предмет наявностi 

фонетичних проявiв соцiально-педагогiчного характеру нами було здiйснено 

контент-аналiз 46 колисанок соцiально-побутового характеру. Були видiленi 

образи (категорiї контент-аналiзу) колискових та дослiджено їх виховний вплив 

на розвиток дитини. Проаналiзованi мiфологiчнi образи мiстять в собi 

соцiально-педагогiчний змiст – позитивно впливають на формування 

соцiальних моделей поведiнки, тобто на соцiалiзацiю дитини. Простi й 

водночас мудрi народнi твори не вдаються до прямої дидактики, а через 

яскравi, колоритнi образи, використовуючи найхарактернiший для дитячого 

фольклору художнiй прийом − олюднення якостей та дiй персонажiв пiсень, − 

малюють захоплюючу, цiкаву i повчальну картину. Tаким чином, дитина ще з 

колиски починає засвоювати певнi соцiальнi норми. 

Задля монiторингу застосування сучасними батьками колискових у 

вихованнi дiтей та вiдстеження перiодичностi звернень до теми колисанок нами 

було проаналiзовано 10 найпопулярнiших українських Iнтернет-ресурсiв, 

створених для батькiв. Пiдводячи пiдсумки результатiв аналiзу, можемо дiйти 

до висновкiв, що спiв колискових як метод знаття емоцiйної напруги матерiв та 

розвиваючий засiб дiтей мало застосовується сучасними батьками. Вони 

вiддають перевагу аудiо- та вiдеоресурсам, пояснюючи тим, що за цей час 



виконують багато домашнiх справ, соромляться власного голосу, дитина не 

засинає вiд спiву тощо. Хоча, психологи стверджують, що пiд час спiву 

колискових мiж дитиною та мамою налагоджується позитивний емоцiйний 

контакт, який сприяє розвитку немовляти. 

4. Розроблено пам’ятку для батькiв щодо використання колискових як 

засобу виховання. Вона спрямована на активiзацiю молодих мам i татусiв та 

спонукання застосовувати колисанки на раннiх етапах розвитку дитини. 

Hаукою доведено, що виховний вплив колискових пiсень полягає у 

своєрiднiй манерi виконання. Багаторазове поколисування, повторення однiєї i 

тiєї самої музичної фрази-поспiвки у вузькому дiапазонi iз застосуванням 

одноманiтної ритмiки позитивно впливає на фiзичний стан дитини, гiпнотично 

дiє на її психiку й швидко заколисує. «Материнськi» пiснi – це першi поетичнi 

та музичнi твори, до яких долучається малюк. Колискова пiсня цiкава дiтям 

своїм змiстом, яскравими образами, кумедними ситуацiями.  

Hауковцi стверджують, що колискова пiсня у маминому (татовому) 

виконаннi або у виконаннi iнших близьких людей: заспокоює малюка та 

дозволяє заснути глибоким сном; формує в дитини довiру до свiту; дає перше 

уявлення про оточуюче середовище та способи оперування окремими 

предметами; сприяє розумовому, емоцiйному та фiзичному розвитку дитини. 

Саме тому нами було обґрунтовано негативний вплив аудiо- та 

вiдеоконтенту на особистiсть дитини, зазначено позитивнi науковi доводи 

впливу колисанок на фiзичний та психiчний стан молодої матерi та її маляти, 

наведено приклади колискових пiсень. 
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