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ВСТУП
Національна система освіти демократичної України на сьогоднішній
день приділяє значну увагу народним методам виховання. Водночас
зростає потреба у відродженні родинних традицій як важливого джерела
розвитку духовно багатої людської особистості, національно свідомої,
розумної та здорової нації.
Враховуючи стан виховання дітей в сім’ї, Міністерством освіти і науки
України розроблено тематичний план «Сім’я і діти», прийнято Державну
Національну програму «Освіта» (Україна XXI століття), національну
програму «Планування сім’ї», національну програму «Діти України»,
концепцію «Сім’я і родинне виховання». У центрі усіх зазначених
документів стоїть дитина, сім'я і відповідно співдружність школи та
родини.
Велике значення у вихованні молодшого покоління відіграє батьківська
педагогіка як компонент народної педагогіки. Батьківська педагогіка
репрезентує народну мудрість виховання дитини в сім’ї завдяки передачі
їй дорослими духовного й виробничого досвіду, прищеплення культури
поведінки. В Національній доктрині розвитку освіти України 2002 р.
говориться, що сьогодні необхідно відроджувати кращі національні
виховні ідеї, методи, українські звичаї і традиції. В цьому велику роль
відіграє класний керівник і його професійно організована робота з
батьками.
Родинне виховання - це перевірений віками досвід національного
виховання дітей в сім’ї. Воно є могутнім джерелом формування світогляду,
національного

духу,

високої

моральності,

трудової

підготовки,

громадянського змужніння, глибоких людських почуттів, любові до матері
і батька, бабусі та дідуся, роду і народу, пошани до рідної мови, історії, культури.
Якщо звернутися до першоджерел і витоків родинного виховання, то можна
виявити, що даною проблемою цікавилися відомі педагоги минулого Нестор,
Володимир Мономах, Й.Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, А. Дістервег та ін. Зокрема
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праця «Повчання Володимира Мономаха дітям» визначає основні шляхи
виховання в родині.
Значну увагу питанню взаємостосунків між батьками і дітьми, а також
відображенню особливостей поведінки підростаючого покоління приділяли
сучасні науковці Г.Г. Ващенко, A.C. Макаренко, С.Ф. Русова, В.О.
Сухомлинський, К.Д. Ушинський, М.С. Грушевський. Такі

вчені як О.О.

Вишневський, Ю.Д. Руденко, М.Г. Стельмахович, І.І. огієнко, Є.І. Сявавко та ін.
також досягли великого успіху у сфері вивчення родинної педагогіки.
Проблему родинного виховання, впливу сім’ї і школи на формування
молодого покоління висвітлено в працях Т.А. Алексеенко, С.Д. Бабишина, О.С.
Березюк, З.І. Зайцевої, О.О. і Б.П. Нікітіних, Л.А. Потапенко, З.О. Сергійчук,
М.М. Фіцули, О.А. Хромової та ін.
Проте в педагогічній науці залишаються мало розробленими теоретичні та
прикладні аспекти проблеми формування педагогічної культури батьків
засобами української етнопедагогіки, зокрема народного мистецтва. Як свідчить
практика, мало звертається увага на застосування народних ігор (рухливих,
дидактичних, ігор мовленнєвої спрямованості, обрядових, з відображенням
трудових процесів та побуту народу); на дитячий фольклор (малі фольклорні
жанри (забавлянки, лічилки, потішки, «мирилки», примовки, загадки, прислів’я,
приказки, скоромовки), народні пісні (обрядові, побутові) і народні казки
(міфологічні, чарівні)); на народну іграшку.
Тому,

актуальність

розробленість

та

недостатня

даної проблеми

зумовили

теоретична
вибір

теми

та

методична
дослідження:

«Формування педагогічної культури батьків учнів початкової школи
засобами народного мистецтва»
Об ’єкт дослідження: процес формування педагогічної культури батьків
учнів початкової школи.
Предмет дослідження: зміст, форми, методи, прийоми, засоби народного
мистецтва, української етнопедагогіки щодо формування педагогічної
культури батьків учнів початкових класів.
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Мета

дослідження:

теоретично обґрунтувати

й

експериментально

перевірити методику формування педагогічної культури батьків учнів
початкової школи засобами народного мистецтва.
Відповідно до об’єкту, предмету, мети дослідження визначені наступні
завдання:
1)

здійснити історико-педагогічний аналіз проблеми формування

педагогічної культури батьків;
2)

визначити основні базові поняття дослідження;

3)

проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній практиці

роботи сім’ї та школи;
4)

експериментально

перевірити

педагогічну

ефективність

народного мистецтва як засобу формування педагогічної культури
батьків.
Теоретико-методологічною основою дослідження становлять науково
обґрунтовані та експериментально перевірені методичні рекомендації та
філософські ідеї Т.Ф.Алексеєнко, С.Д.Бабишина, М.М.Фіцули, І.А.
Зязюна,

С.Ф.

Русової,

М.Г.

Стельмаховича

та

ін.

для

вчителів

загальноосвітньої школи щодо застосування засобів народного мистецтва
у роботі з батьками. Ідеї та поради стосовно сімейного виховання В.О.
Сухомлинського та А.С. Макаренка, в яких цілісно розглядаються питання
батьківського авторитету, ефективних форм, методів і умов виховного
впливу батьків у сім’ї. Суть української народної педагогіки, її основний
зміст і провідні завдання, здобутки, принципи, ідеали, самобутні риси,
історичні традиції, а також роль, місце та шляхи раціонального
використання у сучасному родинно-громадсько-шкільному вихованні
історичних традицій та тенденцій розвитку етнопедагогіки М. Г.
Стельмаховича.
З метою розв'язання визначених завдань було використано наступні
методи дослідження:
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теоретичні:

метод

аналізу

педагогічної,

етичної,

фольклорної

літератури, нормативних документів з проблеми дослідження; вивчення та
узагальнення досвіду загальноосвітніх шкіл з проблеми формування
педагогічної культури батьків засобами народного мистецтва, аналіз і
синтез результатів констатувального та формувального експериментів;
порівняння, систематизація та узагальнення здобутої інформації з метою
вивчення сутності, структури і особливостей педагогічної культури батьків учнів
початкової школи;
емпіричні:

педагогічне

спостереження,

самоспостереження,

опитування (анкетування, бесіди з учнями, вчителями, батьками),
тестування, аналіз продуктів самостійної дитячої творчості, педагогічний
експеримент.
Теоретичне значення дослідження: досліджено історико-педагогічну
літературу, розкрито суть та зміст базових понять дослідження (сім’я,
сімейне виховання, педагогічна культура батьків, молодший шкільний вік,
початкова школа, етнопедагогіка), виділено педагогічні умови формування
педагогічної

культури

батьків,

виявлено

вікові

особливості

учнів

молодшого шкільного віку.
Практичне значення дослідження: Розроблено методичні рекомендації
щодо формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів на
основі застосування педагогічних умов: створення сприятливого психологічного
клімату в сім'ї, де виховується дитина; організація і проведення спільної роботи
в системі «вчитель — діти — батьки»; безпосередня участь батьків в навчальновиховному процесі; розв'язання комплексу завдань (відверте спілкування дітей
із дорослими щодо визначення морально-якісних цінностей дитини, самостійні
роздуми дитини над визначеними моральними ідеями, самозбагачення
внутрішнього світу дитини під час спілкування).
Апробовано ігрові методики формування педагогічної культури батьків учнів
молодшого шкільного віку засобами народного мистецтва.
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Експериментальна база дослідження: експериментальна робота
проводилась на базі СЗОШ №17 I-III ступенів м.Бердичева та в ній на різних
етапах брали участь понад 78 батьків та їхні діти, 8 вчителів навчального
закладу.
Апробація результатів дослідження
Основні

ідеї

та

результати

дослідження

повідомлялись

та

обговорювались на засіданнях кафедри педагогіки, науково-методичної
лабораторії «Освітньо-виховна система Полісся», на міжрегіональній
науково-практичній

конференції

«Інноваційні

технології

підготовки

майбутніх фахівців в системі безперервної освіти» та опубліковано в статті
«Основні

тенденції

формування

педагогічної

культури

батьків

в

Поліському регіоні» у (збірнику «Тенденції модернізації національних
освітніх систем» за загальною редакцією О.С. Березюк, О.М. Власенко).
Також

опубліковано

ще

одну статтю

«До

проблеми

формування

педагогічної культури батьків у науковій літературі» у (збірнику
«Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном» за загальною
редакцією С.С. Вітвицької, Н.М. Мирончук).
Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, двох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел (104), 16 додатків, таблиць та схем.
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ВИСНОВКИ
На сьогоднішній час дуже важливим є питання вивчення родинної
педагогіки, її ролі у вихованні молодших школярів. Родина є джерелом
людського

життя,

витоком

найгуманніших

людських

стосунків,

найважливішим осередком народу, нації. Тому нами здійснено історикопедагогічний аналіз проблеми формування педагогічної культури батьків.
Представниками родинного виховного досвіду вважаються літописці
та педагоги ще Київської Русі (Нестор, В.Мономах та ін.). Ґрунтовно
вивчали родинні стосунки етнографи, історики, мовознавці, педагоги М.С.
Грушевський, Б.Д. Грінченко, І.І. Огієнко, О.О. Потебня, С.Ф. Русова, А.С.
Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін. [64]
Василь Олександрович Сухомлинський постійно цікавився проблемами
сімейного виховання, а саме умовами і особливостями виховання дітей у різних
сім'ях, вивчав позитивний досвід, підмічав найістотніші і найбільш типові вади
та недоліки сімейного виховання, шукав причини цих недоліків. Він проводив
велику виховну і освітню роботу з батьками, дорослими, навчав їх мистецтва
сімейного і громадського виховання, гостро критикував неуцтво та примітивізм.
У Павлишській школі було створено чітку систему педагогічної освіти і
пропаганди

педагогічних

знань

серед

населення,

батьків

і

навіть

старшокласників. Педагог вважав за необхідне ввести в зміст загальноосвітньої
школи мінімум педагогічних знань, зокрема з галузі «Батьківської педагогіки»,
виховувати майбутніх батьків, морально готувати їх до великої відповідальної
батьківської місії. Він підкреслював, що безвідповідальне ставлення молодих
батьків до виховання своїх дітей дорого обходиться передусім суспільству.
У педагогічній спадщині А.С. Макаренка та в українській родинній
педагогіці визначено та обґрунтовано умови ефективного виховного впливу сім’ї
на дітей. Серед них особлива роль відводилася батьківському авторитету, бо
лише за його наявності в сім’ї буде забезпечено повноцінне виховання дітей. А.С.
Макаренко стверджує, що справжній авторитет ґрунтується на громадянській
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діяльності, на громадянському почутті, на знанні життя дитини, відповідальності
за її виховання [71, с.276].
М.Г. Стельмахович надає народній педагогіці першорядного значення як
основному чинникові формування особистості, вважаючи народну педагогіку
"сумлінною сімейною будівницею, невтомною піклувальницею про сім’ю як
виховну організацію" [75, с.75]. Акумулюючи досвід народного виховання,
академік Мирослав Гнатович зазначав, що "народна педагогіка ставить
піклування про здоров’я та фізичний розвиток дітей на перше місце. З цього, по
суті, й починається виховання дитини в сім’ї" [75, с.151].
З надзвичайною шанобливістю ставився до народної педагогіки К. Д.
Ушинський, вбачаючи в ній "єдино плідне джерело оздоровлення вітчизняної
науки про виховання і навчання підростаючих поколінь" [78, с.20]. Він вважав,
що вся духовна мудрість, громадянські ідеали, увесь досвід, набутий
суспільством, передається через сім’ю. Педагог вказував на те, що в сім’ї головне
місце посідають не стільки доброзичливі стосунки, любов між батьками, скільки
праця і турбота один про одного й про дітей. Саме в такий спосіб зміцнюється
сім’я та успішно виховуються діти.
По даній темі визначено основні базові поняття дослідження: сім’я,
сімейне виховання, педагогічна культура батьків, етнопедагогіка.
Сім'я́ , або Роди́ на — соціальна група, яка складається з людей, які
зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та
інших осіб, поєднаних родинними зв язками з подружжям, кровних
родичів,

і

здійснює

свою

життєдіяльність

на

основі

спільного

економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної
відповідальності, виховання дітей. [uk.wikipedia.org/wiki/]
Сімейне виховання – це одна з форм виховання дітей, що поєднує
цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним впливом сімейного
побуту.[22, с.306]
Педагогічна культура батьків - це складова частина загальної
культури людини, в якій втілений накопичений людством досвід
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виховання дітей у сім'ї. Позитивно впливаючи на весь лад сімейного
життя, педагогічна культура батьків є основою власне педагогічної
діяльності батька й матері, допомагає їм уникати традиційних помилок у
сімейному вихованні і знаходити правильні рішення у нестандартних
ситуаціях.
Етнопедагогіка (від грец.- плем’я, народ і педагогіка) – наука про
народну педагогіку. Етнопедагогіка досліджує досвід народу, з’ясовує
можливості й ефективні шляхи реалізації прогресивних педагогічних ідей
народу в сучасній науково-педагогічній діяльності, досліджує способи
встановлення контактів народної педагогічної мудрості з педагогічною
наукою, аналізує педагогічне значення тих чи інших явищ народного життя
і з’ясовує їх відповідність чи невідповідність сучасним завданням
виховання. [22, с.120]
Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в сучасній практиці роботи
сім’ї і школи. Сучасна практика роботи сім’ї мало звертається до застосування
народних ігор (рухливих, дидактичних, ігор мовленнєвої спрямованості,
обрядових, з відображенням трудових процесів та побуту народу); на дитячий
фольклор (малі фольклорні жанри (забавлянки, лічилки, потішки, «мирилки»,
примовки, загадки, прислів’я, приказки, скоромовки), народні пісні (обрядові,
побутові) і народні казки (міфологічні, чарівні)); на народну іграшку.
Основну роботу з батьками школа проводить через різні форми:
індивідуальні (відвідування сім’ї школяра, запрошення батьків до школи,
листування з батьками школяра); групові (консультації, лекції,вечори запитань і
відповідей, крнференції); колективні (батьківські збори, сімейні свята, бесіди,
лекції, конференції та ін.)
Ми експериментально перевірили ефективність народного мистецтва як
засобу

формування

педагогічної

культури

батьків.

Експериментальне

дослідження щодо методики формування педагогічної культури батьків
проходило в три етапи. На першому етапі аналізувалася та узагальнювалась
науково-методична література з проблеми; розроблялась програма і методика
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дослідження; уточнювалися ключові поняття, виявлялися найбільш цінні
методичні знахідки українського вчительства щодо використання фольклору,
народних казок.
На другому етапі під час якого було виявлено рівні сформованості
педагогічної культури

батьків; визначено

принципи добору матеріалу

спрямованого на формування педагогічної культури батьків учнів початкових
класів; проведено констатувальний експеримент.
На третьому етапі здійснювалась методика формування педагогічної
культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва;
підбивалися підсумки експериментальної роботи, формулювалися висновки.
З метою виявлення

формування педагогічної культури батьків учнів

початкової школи засобами народного мистецтва було проведено етап
констатувального експерименту. Для виявлення рівнів педагогічної культури
батьків учнів початкової школи нами були розроблені критерії. До критеріїв ми
віднесли:
• наявність і якість психолого-педагогічних знань;
• ціннісне ставлення до дітей молодшого шкільного віку;
• культура педагогічного впливу;
• стабільність зацікавленості до питань виховання в цілому.
Структурно педагогічну культуру батьків складають компоненти, до яких
належать психолого-педагогічні знання, навички та вміння догляду за дітьми
молодшого шкільного віку, культура педагогічного впливу. Педагогічна
культура батьків у різних життєвих ситуаціях може проявлятися у комплексі або
в окремих її складових ознаках.
Основними параметрами педагогічної культури молодих батьків, як
встановлено, є моральна культура, культура мислення, культура мовлення,
комунікативна культура, дидактична культура, культура праці, культура рухів,
фізична культура, естетична культура та екологічна культура. Моральна
культура включає вимоги батьків до себе, їх самокритичність, дотримання
моральних норм. Культура мислення передбачає наявність: проблемного
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мислення - вміння прогнозувати можливості виникнення труднощів виховання і
намічати шляхи їх усунення; системного мислення - вміння бачити проблему з
різних боків; оперативності мислення - здатності швидко реагувати на зміну
обставин. Мовленнєва культура пов’язана з володінням правильною і чистою
мовою, яка відповідає нормам літературної, хорошою дикцією, виразністю та
образністю мови, емоційністю та багатством інтонацій. Комунікативна культура
виявляється в здатності привертати до себе увагу дитини, будувати з нею
довірливі стосунки, в доброзичливості в спілкуванні з іншими, вмінні керувати
собою. В основі дидактичної культури лежить вміння оптимально організувати
навчальний і виховний процес, забезпечити необхідну мотивацію, володіння
сучасними формами і методами виховання. Культура праці виявляється в звичці
доводити розпочату справу до кінця, у турботі про якісні і кількісні результати
праці, в умінні ефективно і продуктивно працювати. Рухова культура полягає в
оптимальному використанні жестикуляції, вмінні вибирати позу, в пред’явленні
вимог до красивої постави і ходьби. Естетична культура забезпечується
наявністю естетичного смаку, дотриманням етики спілкування, естетичним
оформленням зовнішності і побуту. Екологічна культура виявляється у здатності
людини правильно поводити себе в навколишньому середовищі, дотримуватись
особистої гігієни. Фізична культура пов’язана зі здоровим способом життя сім’ї.
Виходячи із зазначеної структури, можемо аналізувати педагогічну культуру
сім’ї як зміст взаємостосунків між батьками і дітьми через включення механізмів
різних видів їх діяльності.
Отримані результати констатувального етапу експерименту показали, що
показники сформованості педагогічної культури батьків молодших школярів не
дуже високі й потребують систематичної роботи. У зв'язку з цим нами було
розроблено родинне свято «Традиції нашої сім’ї», апробовано ігрові методики,
проведено батьківські збори «Вихованням дітей займаються батьки. А
батьками?», бесіди і лекції, обговорено педагогічні ситуації та шляхи їх
вирішення.
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Результати підсумкового етапу експерименту показали процентне
збільшення у високому й достатньому рівнях педагогічної культури батьків.
Формування педагогічної культури батьків учнів початкової школи
засобами народного мистецтва буде здійснюється ефективно тільки в тому
випадку, якщо з батьками і класним керівником (школою) буде здійснюватися
спільний зв’язок (проводитимуться бесіди і лекції; батьківські збори на актуальні
теми; надаватиметься література, яку батьки можуть читати і вибирати щось
цінне для себе в сімейному вихованні).
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