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1. Загальні відомості 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю) 

Власенко Наталія Володимирівна 

Дата народження   24 березня 1982 року 

Домашня адреса, мобільний 

телефон, е-mail 

м. Харків, вулиця Клочківська, 

будинок 197, квартира 458;  

моб. тел. 067 57 55 111;    

е-mail denat2012@mail.ru 

Паспортні відомості,  

 

 

 

ідентифікаційний номер 

Виданий Червонозаводським 

РВГУМВС  України в Харківській 

області.  МН869964 

3003311686 

Освіта (освітній рівень, 

навчальний заклад, рік 

закінчення) 

Диплом молодшого спеціаліста, 

Харківське училище культури, 

спеціальність «Народна художня 

творчість» 2003 р. 

Місце роботи (повна назва 

закладу за статутом), контактний 

мобільний телефон 

Липецкий дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) Липецької 

сільської ради Харківського району  

Харківської області 

Загальний педагогічний стаж 5 років 

Стаж роботи в цьому навчальному 

закладі 

5 років  

Вікова група вихованців  2 р. ж.,4 р. ж., 5р.ж. 

Кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання 

- 

Проходження курсів підвищення 

кваліфікації за останні 5 років 

14 червня 2013 року 

Використання інноваційних 

технологій 

Методика К. Орфа, музична та 

корольова терапія,  використання  

елементів ейдетики,  

вокалотерапія, танцювальна 

терапія, елементи методики  
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М.Шафера,  створення ситуації 

успіху. 

Участь у роботі методичного 

об’єднання 

Участь у РМО музичних керівників 

ДНЗ. 

Основні професійні досягнення ІІІ місце- у районному фестивалі 

дитячої  творчості «Дитячі 

промінчики»; 

І місце – І (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності 

педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів                      

«Вихователь року-2015». 

Нагороди, відзнаки - 

Опубліковані статті, методичні 

рекомендації, брошури 

(бібліографічні дані публікацій) 

Направлені до редакції 

журналу«Дошкільне виховання»  

цикл музичних занять «Ми є діти 

твої - Ураїна». 
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 4.Творча робота-есе «Найдорожчий скарб 

   у кожного народу – його діти»    

                                              (С. Русова)  

 Діти - це наші мрії, наша надія. А кожна дитина -  це ніби особливий світ, 

за яким ми дорослі можемо із захопленням спостерігати. А пізнати 

особливий дитячий світ  може лише той, хто разом із малюком 

долучатиметься до  радощів дитини, її тривог, хто зможе пірнути в океан 

дитячих почуттів та мрій.  

Ще з дитинства   у моїй родині вважали, що моє життя буде пов’язано з 

педагогікою.  Проте думка «стати педагогом» - мене чомусь лякала, але й 

водночас   захоплювала: педагог – це дуже велика відповідальність та 

важка праця.  

Я була дуже активною дитиною: хореографічна школа, спортивні змагання,  

заняття з гімнастики,  хоровий та декоративні гуртки, малювання… 

Напрямків було дуже багато, а життя 

лише одне і хотілося знайти себе, 

займатися  чимось корисним і водночас 

цікавим. 

Про те любов до дітей перемогла. А коли 

в мене народилася власна дитина, то вже 

не залишилося й сумніву, моє життя 

належатиме дітям.  А ще я зрозуміла, що 

діти – це і є велике диво, це і є 

«найдорожчий скарб». 

Але як же розпорядитися цим 

«найдорожчим скарбом»? Як зберегти це ніжне та крихке життя? Як 

зростити? Ці вічні питання хвилювали,  хвилюють і хвилюватимуть нас, 

людей, завжди.  
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Тож переді мною постали передвічні завдання, що необхідно розвивати у 

моїх малюків  доброзичливість, чесність, взаємоповагу, індивідуальність, 

довіру до світу.  

В своїй роботі я намагаюсь задовольнити   духовні потреби своїх 

вихованців через музику. Розкрити для них безмежний світ українських 

національних традицій, цікавих та різноманітних  звичаїв, яскравої 

музичної культури. 

Прагну  ознайомити малечу з особливою красою рідного краю, з 

найближчим рідним довкіллям, із необмежними  просторами нашої  

Батьківщини – України. Ось так в своїй діяльності я намагаюсь  закласти 

фундамент патріотичного виховання дошкільнят. 

Виховувати дітей треба з розумом, з душею, любов’ю,  бо діти – це 

майбутнє кожної держави, це наше майбутнє!  

Я творча і емоціональна людина. І все що я вмію, все що знаю, що 

відчуваю – передаю дітям. Мрію і працюю для того, щоб наші «квіточки 

життя» пишалися тим,  що народилися в Україні, жили та зростали   в 

гармонії, любові, мирі!   

Я впевнена. що наші діти – це наше майбутнє!  

         

                        Мій девіз у роботі:  

«Дитинство – ранок життя людини і тому,       

дитинство повинне бути щасливим…» 

                              (С. . Русова) 
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              3.1 ВСТУП 

«Домогтися того, щоб вихованця вже з дитинства 

хвилювало теперішнє та майбутнє Вітчизни, - одна з найважливіших 

передумов запобігання моральним зривам у дитячі роки. Патріотичні 

думки, почуття, тривоги, патріотичний обов’язок, громадянська 

відповідальність – це основа почуття людської гідності.  Той, у кому ви 

сформували ці якості душі, ніколи не виявить себе в чомусь поганому, 

навпаки – він прогнитиме виявляти себе тільки в доброму, гідному наших 

ідей, нашого суспільства.»               

В. Сухомлинський 
 

Для українського народу патріотизм був і є найбільшою національною 

цінністю, тому серед патріотичних завдань, що стоять перед освітянами, 

є виховання свідомого громадянина – патріота  своєї держави. Проблема 

формування національної свідомості кожної дитячої особистості нині 

набуває особливої значущості.  

Актуальність дослідження. Пошуки рішення проблеми культурного 

відродження України висвітлюють гостру потребу в підвищенні 

ефективності вітчизняної системи естетичного виховання, що є 

невід’ємною частиною реалізації ідеї гармонійного розвитку людської 

особистості. 

Увагу держави до цієї проблеми відображено в низці нормативних 

документів: Законах України “Про загальну середню освіту” та “Про 

дошкільну освіту та виховання”, Національній програмі “Діти України”, 

Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, 

Національній комплексній програмі естетичного виховання  (І.Зязюн, 

О.Семашко), Концепції художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах України (Л.Масол).   
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Актуальність проблеми обумовлена необхідністю виховання патріотизму, 

починаючи з дошкільного віку. В цей період відбувається формування 

культурно-ціннісних орієнтації духовно-етичної основи особистості 

дитини, розвиток її емоцій, почуттів, мислення, механізмів соціальної 

адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної 

самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі.  

Даний відрізок життя людини є найсприятливішим для емоційно-

психологічної дії на дитину, оскільки образи сприйняття дійсності, 

культурного простору дуже яскраві і сильні і тому вони залишаються в 

пам'яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у вихованні 

патріотизму. Кожен із нас усвідомлює, що дитина —  це, насамперед, 

дзеркало почуттів, соціального життя.  

Вирішальну роль у формуванні творчої особистості, у її духовному 

розвитку відіграє мистецтво, зокрема, музика. Ця теза підкріплюється не 

тільки теорією та практикою музичної педагогіки, а й результатами 

досліджень, проведених  у різних країнах фахівцями з нейрофізіології, 

психології, соціології тощо. Важко переоцінити значення початкового 

періоду музичного виховання підростаючого покоління, тому що базові 

структури особистості закладаються вже в ранньому дитинстві. 

Патріотичне виховання засобами музичного мистецтва підростаючого 

покоління в сучасних умовах - це  найважливіший напрямок у виховній 

роботі музичних керівників, який поєднується з сформуванням  

досконалої людини. Ідеали досконалої особистості у різних народів дуже 

схожі. Вони включають розум, красу, працелюбність, високі моральні 

якості, фізичну силу, витривалість, риси борця за справедливість, тобто 

якості, які характеризують всебічно і гармонійно розвинену людину.  

Зарубіжний досвід 

У зарубіжних країнах патріотичне виховання є невід’ємною складовою 

гуманітарної безпеки держави. Там значну увагу приділяють факторам, 

які впливають на відчуття патріотизму: мові, державним символам, 

національній аудіо-відео та друкованій продукції, національним героям,   
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національним подіям, нормам поведінки керівництва країни, культурі та 

звичаям народу, системі державної пропаганди. 

Наприклад у США для пропаганди дуже активно використовують 

державний прапор. У Франції та Німеччині законодавство жорстко 

регламентує використання іноземних мов та аудіо-візуальної продукції 

на іноземній мові. В Данії виписані етичні стандарти суспільства. В 

багатьох країнах живуть по заповідях з Біблії та Корану. У Китаї, 

Північній Кореї та В’єтнамі активно просувається жорстка державна 

пропаганда. 

Польща. Патріотичне виховання у Польщі розпочинається з дошкільного 

віку. Дітей ще з садочка вчать, як виглядає прапор, вчать національного 

польського гімну, виховують у них локальний патріотизм. Дошкільнят 

водять по музеях рідного міста, показують пам’ятники, знайомлять з 

місцевими героями, з місцевими традиціями. Дитину вчать розуміти, ким 

вона є, пізніше її почуття патріотизму розширюється до містечка, згодом 

до воєводства, і врешті – до держави загалом. 

 Музика, музична культура як і мистецтво завжди підносять людину та 

сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості, породжують 

оптимізм, соціальну активність людей, направляють їх сили і здібності 

для досягнення вищих цінностей суспільства: добра, людського щастя, 

краси, духовного відродження. Зараз цьому питанню приділяється 

особлива увага, у зв'язку зі сформованими реаліями.  

Об’єкт дослідження – патріотичне виховання дошкільників засобами 

музичного мистецтва.  

Предмет дослідження – історичні основи, теоретичні та практичні 

надбання української музичної педагогіки у вихованні дітей дошкільного 

віку в Україні.  

Мета дослідження –  виявити особливості патріотично-естетичного 

виховання дошкільників засобами музичного мистецтва у дітей 

дошкільного віку.  

Відповідно до мети дослідження визначено його завдання:  
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- розглянути сутність естетичного та патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку; 

- розглянути музику як засіб патріотично-естетичного виховання 

дошкільників; 

-проаналізувати програмний матеріал з патріотично-музичного 

виховання дітей дошкільного віку; 

-виявити прогностичні можливості використання досвіду музичного 

виховання дітей дошкільного віку у вітчизняній музично-виховній 

практиці. 

В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і 

навчання підростаючого покоління.  

Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 

народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до 

себе, оточення та довкілля. 

Базовий компонент дошкільної освіти, як державний стандарт, визначає 

ознайомлення дітей з поняттями «держава»; «народ»; «людство», з 

правами та обов’язками громадян України. 

Згідно Концепції дошкільного виховання, її програмою передбачається 

розвиток у дітей національної культури, яка є внеском у загальнолюдські 

надбання демократичності, гуманізму, совісті, честі, гідності, 

громадянськості; виховання дітей на історичному минулому, яке формує 

у них патріотизм та інтернаціоналізм.  

У період старшого дошкільного віку розвиваються високі соціальні 

мотиви і благородні почуття. Від того, як вони будуть сформовані в 

перші роки життя дитини, багато в чому залежить весь його подальший 

розвиток. У цей період починають розвиватися ті почуття, риси 

характеру, які незримо вже пов'язують його зі своїм народом, своєю 

країною. Коріння цього впливу - у мові народу, який засвоює дитина, в   
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народних піснях, музиці, іграх, іграшках, враженнях про природу рідного 

краю, про працю, побут, вдачі і звичаї людей, серед яких він живе. 

 Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, 

конкретизація, порівняння, індукція, дедукція, ідеалізація та 

інші); емпіричні (спостереження, бесіда, опитування, педагогічний 

експеримент); статистичні (кількісний і якісний аналіз експериментальних 

даних). 

Ступень новизни полягає в об’єднанні патріотичного та музичного 

виховання дітей дошкільного віку; узагальнено теоретичні та практичні 

надбання дошкільної музичної педагогіки та патріотичного виховання; 

розкрита актуальність і значимість цієї  проблеми. Введення здобутих 

знань у життєвий побут; пробудження природних задатків, 

самовираження, самореалізації та індивідуальної ідентифікації дитини, 

формування її інтелігентності й  комунікативних навичок.  

Практична значущість: даний матеріал може використовуватися в 

роботі педагогів, батьків, а також для всіх, хто цікавиться даною 

проблемою. Крім того, укладено список літератури за темою роботи, який 

може бути використаний для подальшого вивчення теми та розроблені 

конспекти занять, які можуть бути використані у практичній діяльності 

вихователів. 

Я вважаю, що завдяки української національної та сучасної музики, 

емоційне впливаючої на підсвідомому рівні, ми допомагаємо малюкам 

розібратися з великим колом таких різних і таких дуже важливих для 

маленьких шукачів питань. Тому необхідність впливу на розвиток дитини 

з самого народження засобами патріотично-налаштованої музики є 

очевидною.  

В той же час слід зазначити, що цілісна наукова концепція формування 

громадянина, патріота України в сучасних умовах ще не створена. У 

педагогів-практиків у зв'язку з цим виникає немало питань, у тому числі: 

що входить сьогодні в зміст патріотичного виховання, якими засобами 

потрібно його здійснювати.  
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Як у маленького деревця, ледве піднявся над землею, 

дбайливий садівник зміцнює корінь, від якого потужності 

залежить життя рослини впродовж декількох десятиліть, 

так дорослий повинен піклуватися про виховання своїх дітей 

 почуття безмежної любові до Батьківщини. 

(В.Сухомлинський) 
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3.2 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОСВІДУ 

 

 

 

 

«Завданням дошкільної освіти є виховання у дітей любові до України, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу, а також цінностей інших націй і народів, 

свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля» 

Закон України «Про дошкільну освіту». Розділ І, ст. 7 

 

Відповідно потреб сьогодення в процесі організації дошкільної освіти 

багато уваги приділяє формуванню національних почуттів змалку. Це 

питання широко розкрите в новій редакції Базового компонента 

дошкільної освіти (Наказ Міністерства від 22.05. 2012 р. № 615 "Про 

затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"), 

чинних програмах із розвитку дитей дошкільного віку:  

- «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного 

віку (авт. кол. О. Андрієтті, О.Голубович та ін.);  

- «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. 

кер. О.Проскура, Л.Кочина, В.Кузьменко, Н.Кудикіна); 

- «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (науковий керівник 

Крутій К.); 

- «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку 

(авт. кол. О.Білан, Л.Возна, О. Максименко та ін.); 

- «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання 

дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л.); 

- «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного 

віку (наук. кер. О.Кононко); 

- «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, які 

працюють за вальдорфською педагогікою (А.Гончаренко, Н.Дятленко); 
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- Програма «Українське народознавство в дошкільному закладі» під 

редакцією А. Богуш; 

- «Концепція громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку української державності» ставлять перед суспільством, зокрема 

педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу, завдання 

щодо формування в дітей дошкільного віку національної самосвідомісті, 

патріотиму і почуття приналежності до українського етносу, української 

нації.  

Теоретичну основу дошкільного музичного виховання в Україні 

складають праці Б.Асаф’єва, Л.Виготського, Н.Ветлугіної, 

І.Дзержинської, Б.Теплова, В.Шацької та багатьох інших педагогів і 

психологів. Різні аспекти проблеми музичного виховання дітей 

дошкільного віку розглядаються в наукових дослідженнях Н.Ганошенко, 

В.Кьон, К.Мінкевічуса, М.Нільсона, М.Трубнікової, Н.Фаломєєвої, 

Н.Чичеріної та ін. В останні роки було видано низку прогресивних 

навчально-методичних посібників з музичного виховання дошкільників 

українською мовою (Р.Амлінська, А.Артоболевська, Е.Вільчковський, 

Н.Кононова, М.Михайлова, О.Горбіна, В.Макаров, Т.Науменко, 

Ю.Полянський, О.Радинова, А.Катінене, М.Палавандішвілі, О.Раєвська, 

Т.Стоклицька, О.Юдіна, Т.Юдовіна-Гальперіна й ін.). У періодичній 

пресі також з'явилися роботи, що привертають увагу педагогів своїми 

інноваційними ідеями й пропозиціями з питань дошкільної музичної 

педагогіки (О.Царькова, О.Сербіна, Т.Алієва, О.Лобанова, С.Черних, 

В.Асєєва та ін.). Але, незважаючи на наявність ряду дисертаційних робіт 

та публiкацiй, присвячених вивченню патріотичного виховання             

(С. Русова, Ф.Харламова, В. Вовк, В.О. Сухомлинський та ін.), 

залишається особливо відчутною потреба в науковій інформації з питань 

патріотичної  музичної педагогіки, в узагальненні й систематизації 

музично-педагогічної спадщини нашої Держави. 

Сучасне розуміння патріотичного виховання характеризується 

різноманітністю і неоднозначністю.  
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Багато в чому воно пояснюється складною природою даного явища, 

багатим його змістом і розмаїттям форм прояву. Крім того, проблема 

патріотизму розглядається різними дослідниками в різних історичних, 

соціально-економічних і політичних умов, залежно від особистої 

громадянської позиції, ставлення до своєї Батьківщини, від використання 

різних сфер знань тощо. 

Термін «патріотизм» вживається не тільки в науково-дослідницькій 

літературі, а й у виступах, дискусіях, статтях, передвиборних програмах 

політиків і політичних партій, рухів, діячів культури, мистецтва та ін.  

Досить повно розкрито зміст даного поняття в монографії І. Кравцова: 

«Патріотизм - це любов до своєї Батьківщини; до рідних місць («землі 

батьків»), до рідної мови, до культури і традицій, до продуктів праці свого 

народу, до прогресивного суспільного і державного ладу. Патріотизм - це 

відданість своїй Батьківщині, готовність захищати її незалежність». 

І. Харламов розглядає патріотизм як взаємопов'язану сукупність 

моральних почуттів і рис поведінки, що включає любов до Батьківщини, 

активну працю на благо Батьківщини, проходження і збільшення трудових 

традицій народу, дбайливе ставлення до історичних пам'ятників і звичаїв 

рідної країни, прихильність і любов до рідних місць, прагнення до 

зміцнення честі і гідності Батьківщини, готовність і вміння захищати її, 

військову хоробрість, мужність і самовідданість, братерство і дружбу 

народів, повагу звичаїв і культури інших країн і народів, прагнення до 

співпраці з ними. 

Т. Мапкорська, відносячи патріотизм до етичних якостей, включає в нього 

любов до Вітчизни, готовність до її захисту, нерозривний зв'язок з 

інтернаціоналізмом, нетерпимість до будь-яких проявів націоналізму і 

шовінізму, любов до народної культури, знання національних традицій, 

національну гідність, гордість і честь, що знаходить своє втілення в 

громадянськості. 

Виховання є механізмом взаємодії між поколіннями, що забезпечує 

входження підростаючих поколінь в життя суспільства, становлення їх 

активними суб'єктами конкретного історичного процесу.  
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У різних історичних епохах, залежно від соціально-економічних умов 

життя суспільства і пануючої в ньому ідеології у виховання вкладали різні 

аспекти. 

 Я. Коменський зазначав, що одним з головних напрямків виховання має 

бути виховання у дитини прагнення надавати користь своїми послугами 

можливо більшій кількості людей. Він писав у «Великій дидактиці»: 

«Лише б тоді настав щасливий стан в справах приватних і громадських, 

якби всі прониклися бажанням діяти на користь загального 

благополуччя».  

У вітчизняній педагогіці завжди приділялася велика увага вихованню у 

підростаючих поколінь етичних якостей особи, колективізму, 

громадянськості, любові до своєї Батьківщини, шанобливого ставлення до 

історії своєї країни, до геральдики, до свого народу. При цьому велику 

роль у вихованні патріотичних почуттів грали засоби масової інформації: 

радіо, високохудожні вітчизняні кінофільми, театр, художня література. 

Досліджуючи систему педагогічних ідей С. Русової, її освітню діяльність, 

можемо констатувати: її ідеї про створення національної школи 

перегукуються з сучасними завданнями оновлення школи. Під 

національною школою С. Русова розуміла насамперед викладання рідною 

мовою, а також включення в навчальну програму тих предметів, які 

найбільше сприяють формуванню національної свідомості і високих 

моральних якостей. 

Великий внесок в наукове обґрунтування морально-патріатичного 

виховання дошкільнят внесли сучасні українські (А. Богуш, О. Кононко,           

Т. Поніманська, Т. Піроженко, Л. Калуська, К. Крутій, П. Матвієнко,          

О. Проскура, В. Якубенко) та російські (Р. Жуковська, Н. Виноградова,  

О. Радіна, Т. Антонова, Т. Зубова, О. Арнаутова, С. Козлова,  О. Князєва, 

С. Шукшина, О. Артамонова) педагоги.   

Спеціальні дослідження щодо проблеми музичного виховання дітей 

дошкільного віку були проведені Н. Вєтлугіною, А. Кенеман, А. Зіміною, 

М. Палавандішвілі.   
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Вони відзначали, що ці заняття позитивно впливають на психофізичний 

розвиток дитини та сприяють покращенню її соціальної адаптації й 

підготовці до майбутньої життєдіяльності.  

Надзвичайно важливим в аспекті проблеми морального, патріотичного та 

культурного виховання є загальноприйнята думка про те, що цей процес 

необхідно починати в дошкільному віці. У цей період відбувається 

формування духовно-моральної основи дитини, емоцій, почуттів, 

мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається 

процес усвідомлення себе в навколишньому світі. Даний відрізок життя 

людини є найбільш сенситивним для емоційно-психологічного впливу на 

дитину, так як його образи сприйняття дуже яскраві і сильні і тому вони 

залишаються в пам'яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у 

вихованні патріотизму. У той же час слід зазначити, що цілісна наукова 

концепція формування громадянина, патріота  в сучасних умовах ще не 

створена. У педагогів-практиків у зв'язку з цим виникає чимало запитань, 

у тому числі: що входить сьогодні в зміст патріотичного виховання, 

якими засобами слід його здійснювати. 

У широкому розумінні патріотизм трактується як уособлення любові до 

своєї Батьківщини, активна співпричетність до її історії, культурі, 

природі, до сучасного життя, її досягненням і проблемам.. 

На кожному віковому етапі прояви патріотичного виховання мають свої 

особливості. Патріотизм стосовно дитині старшого дошкільного віку 

визначається нами як його потреба брати участь у всіх справах на благо 

оточуючих людей, представників живої природи, наявність у нього таких 

якостей, як співчуття, почуття власної гідності; усвідомлення себе 

частиною навколишнього світу. 

У період старшого дошкільного віку розвиваються високі соціальні 

мотиви і благородні почуття. Від того, як вони будуть сформовані в перші 

роки життя дитини, багато в чому залежить все його подальший розвиток. 

У цей період починають розвиватися ті почуття, риси характеру, які 

незримо вже пов'язують його зі своїм народом, своєю країною. Коріння 
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цього впливу - у мові народу, який засвоює дитина, в народних піснях, 

музиці, іграх, іграшках, враженнях про природу рідного краю, про працю, 

побут, вдачі і звичаї людей, серед яких він живе. 

Гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку, моральної 

чистоти і естетичного ставлення до життя і мистецтва - необхідні умови 

формування цілісної особистості. Досягненню цієї високої мети багато в 

чому сприяє і правильна організація музичного виховання дітей. В 

естетичному вихованні дошкільнят музика має дуже важливу роль. 

Музика має звукову природу, часовий характер, узагальненість образів, 

будучи «мистецтвом почуттів», як, говорив П. Чайковський. Музика 

повинна звучати не тільки на музичних заняттях, а й у побуті, в іграх 

дітей, включатися в інші види діяльності, ...служити розвагою і 

відпочинком [16,18]. Одним з яскравих засобів естетичного виховання є 

музика. Щоб вона виконала цю важливу функцію, треба розвивати у 

дитини загальну музикальність. 

Під патріотичним вихованням дошкільників засобами музичного 

мистецтва ми розуміємо взаємодію дорослого і дітей у спільній діяльності 

і спілкуванні, яке спрямоване на розкриття і формування в дитині 

загальнолюдських моральних якостей особистості, прилучення до 

витоків національної регіональної культури, природи рідного краю, 

виховання емоційно-дієвих відносин, почуття причетності, прихильності 

до оточуючих. 

Провідна ідея педагогічного досвіду – це виховання патріотичних 

почуттів у процесі залучення вихованців до культурної спадщини свого 

народу через музичне мистецтво; виховання патріотизму на основі 

національно-духовних надбань свого народу у процесі вивчення 

театрального мистецтва, хореографії, музики, поезії. 

Мета:    

- формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, 

дитячого садка, міста); 

- формування духовно-моральних взаємин засобами народної пісенності; 
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- формування любові до культурного спадку свого народу;  

- виховання любові, поваги до своїх національних особливостей засобами 

дитячого фольклорного мистецтва;  
 - почуття власної гідності як представників свого народу; 

- толерантне ставлення до представників інших національностей, до 

ровесників, батьків, сусідів, інших людей; 

- вивчення народних традицій та обрядів. 

- вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з 

характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, 

народна іграшка), народних  ремесл (гончарство, вишивка, килимарство, 

лозоплетіння тощо), народних символів (верба і калина, вінок, рушник); 

- виховання у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення та почуття 

приналежності до українських мистецьких традицій, формування 

моральних переконань і чеснот на матеріалі національних звичаїв, 

народної пісенної творчості. 

Зміст патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами 

музичного мистецтва включає: 

- прилучення дітей до культурної спадщини, свят, традицій, народно-

прикладного мистецтва, усної народної творчості, музичного фольклору, 

народних ігор;- знайомство з родиною, історією, членами сім'ї, родичами, 

предками, родоводу,  сімейними традиціями; з дитячим садом, іграми, 

іграшками, традиціями; 

- з містом, селом, його історією, гербом, традиціями, видатними 

городянами, селянами минулого і теперішнього часу, пам'ятками; 

- організація творчої продуктивної, ігрової діяльності дітей, в якій дитина 

проявляє співчуття, турботу про людину.   
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Маленьким дітям ще не доступно в повному обсязі 

поняття про Батьківщину, але ми знаємо, що саме в 

ранньому дитинстві зароджується любов до неї. Для 

дитини Батьківщина - це мама, близькі та рідні 

люди, що оточують його. Це будинок, де він живе, 

двір, де грає, це дитячий сад з його вихователями та 

друзями. Від того, що бачить і чує дитина з 

дитинства, залежить формування його свідомості і 

ставлення до навколишнього. 

Музична діяльність, музичне мистецтво сприяє моральному та 

патріотичному становленню людини, формуванню його як особистості. 

Музичне мистецтво дуже широко і глибоко захоплює найрізноманітніші 

сторони людини - не тільки уяву і почуття, а й думку і волю. 

Виховання патріотизму на музичних заняттях має величезне значення, 

оскільки йдеться про долю нинішнього і майбутніх поколінь, так як наші 

молоді сучасники повинні не тільки володіти належним обсягом знань, 

але вони повинні стати зрілими духовно і інтелектуальними. 

Матеріалізм продовжує все більше тяжіти над суспільством і людиною, 

витісняючи найважливіші проблеми виховання, що призводить до 

життєвих суперечностей. Звідси - гостра необхідність у вихованні 

патріотизму дошкільнят на музичних заняттях, яке на основі вітчизняних 

творів, українських пісень, примовок та ін., виховуватиме в молодому 

поколінні якості в усі часи відрізняли український характер: доброта, 

відкритість, гідність, співчуття, благородство .  

Музика і життя - це генеральна тема, свого роду «надзавдання» занять 

музикою, яку в жодному разі не можна виділяти в самостійний, більш-

менш ізольований розділ. Вона повинна пронизувати всі заняття у всіх 

ланках, так само як їх будуть пронизувати ідеї патріотизму та 

інтернаціоналізму, формуючи світогляд дітей, виховуючи їх моральність 
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і душевне благородство. Музичний матеріал, що 

звучить на заняттях, коментарі педагога, 

спостереження і роздуми самих вихованців, що 

направляються педагогом, - все має допомагати 

поступовому вирішенню цього «надзавдання». 

В освіті та вихованні дітей дошкільного віку значну 

роль відіграє залучення до народному музичному 

творчості, до народної пісенної культури. Пізнаючи 

традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів’я, 

приказки, ігри ) діти поступово отримують більш – менш цілісні уявлення 

про своєрідність українського народу.  

Серед засобів національного виховання у музичній діяльності 

використовуємо твори українського фольклору (забавлянки, мирилки 

колискові, колядки, хороводні ігри та таночки).   

Музичний фольклор – це народна музично-поетична творчість, частина 

народної спадщини минулого. Український дитячий музичний фольклор – 

це найцікавіший, доступний, багатофункціональний матеріал для 

виховання дітей дошкільного віку, сутність якого полягає в наданні дитині 

перших відомостей про оточуюче середовище, передачі суспільних 

моральних цінностей і культури свого народу через прості форми 

фольклорного матеріалу( додаток 4.3). 

У виховно-освітньої роботі з музичного виховання передбачені різні види 

діяльності: гра, бесіда, прослуховування музики, спів, робота з музично-

шумовими інструментами, розучування основ народного танцю, 

театралізація ігрових пісень, робота над виразністю мови , виготовлення 

масок, відвідування виставок, музеїв, участь у концертній діяльності з 

метою пропаганди народної творчості. 

На своїх заняттях  для  патріотичного виховання я помітила,  що корисно 

використовувати народні ігри зі співом і рухом. Ці ігри розвивають 

інтерес до співу, пам'ять, почуття ритму, вміння правильно передавати 

мелодію. У іграх такого плану діти навчаються передавати в русі 

художній образ. Але найголовніше - через гру українська народна пісня 
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входить в побут сім'ї, в якій виховуються 

учні. У народних іграх діти навчаються 

спілкуватися, долучаються до народних 

традицій, виявляють взаємовиручку, 

знайомляться з малими жанрами музичної  

народної творчості.  

При знайомстві на заняттях з календарно-обрядовим фольклором, 

збагачується внутрішній світ дитини (додаток 4.2). Діти із задоволенням 

співають примовки, говорять і співають небилиці, відзначаючи красу 

української мови, яскравість музичних образів, добрий гумор. 

Систематичні музичні заняття на патріотичну тематику забезпечують 

значний рівень музичного розвитку дошкільників. Але  незалежно від 

природних задатків, у всіх дітей необхідно розвивати музикальність, 

творчі здібності. Цьому найбільш сприяє використання елементів 

інноваційних технологій та активна гурткова робота. Розроблена система 

занять по навчанню дітей з використанням  елементів ейдетики  

(додаток 7.4). Саме слово «ейдетика» не є новим, воно виникло у Давній 

Греції і означає запам’ятовування за допомогою образів, що дає змогу 

спиратись на образне мислення дитини-дошкільника. Ейдетична пам'ять 

притаманна усім дітям, тож використання ейдетики викликає у дітей 

позитивний відгук. Завдяки цій технології, діти легше засвоюють текст 

пісні, жанри музики, засоби музичної виразності. Важливо й те, що 

інформація засвоюється блоками, а не окремими поняттями. Для 

використання ейдетики на музичних заняттях необхідно мати 

різноманітний дидактичний матеріал, що виготовляє сам музичний 

керівник (додаток 7.4). 

Дуже доцільним в роботі музичного керівника для доступного 

викладання нового матеріалу є використання «історій-хвилинок». Саме 

цей метод допомагає в оволодінні дітьми складних для них понять 

музичних термінів, таких  як: «регістр», « нотний стан», «ключ», 

«тривалості нот» та ін. «Історія-хвилинка» - це коротка розповідь з 

казковим сюжетом. На відміну від казки, «історії - хвилинки» не 
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передбачають широкої розгортки подій. У 

них мало персонажів і це дає змогу 

зосередитися на музичному терміні, який 

треба засвоїти. Саме у дошкільному віці 

доцільно використовувати «історії-

хвилинки», так як у дітей - дошкільників 

переважає образне мислення (додаток 7.4,   малюнок 1). 

Сучасний світ вимагає використання педагогом новітніх технологій, у 

тому числі і комп’ютерних. Для навчання я використовую зі старшими 

дітьми роботу на ноутбуках (планшетах). Така форма роботи є цікавою та 

зрозумілою дітям. А головне те, що в ігровій формі засвоюється 

навчальний матеріал. 

Розроблено систему занять на ноутбуках по ознайомленню дітей з 

національними музичними інструментами. Дітям-дошкільникам важко 

сприймати музичні твори лише на слух, набагато легше це робити, коли 

діти бачать образи. 

В розробці поєднано наочний матеріал разом із музичним, який потрібно 

слухати. В цікавій, ігровій формі подано запитання і відповіді на них. Діти 

засвоюють назви усіх народних інструментів. Комплекс занять 

сплановано на навчальний рік, з розрахунку 1 заняття в місяць, заняття 

проводжу підгрупами . 

Одним з основних завдань дошкільної освіти є збереження та зміцнення 

фізичного, психічного та духовного здоров’я, тому вважаємо необхідним 

використовувати в роботі музичного керівника метод музикотерапії. На 

музичних заняттях можна використовувати вокалотерапію, танцювальну 

терапію, музикування, дитячі музично- ігрові пісні, ритмічні вправи, 

вислуховування музичних та шумових звуків (методика М. Шафера). На 

такі заняття дітей беру підгрупами по 10-12 чоловік. Структура заняття 

може бути традиційною, може і відрізнятися від неї.  

Хочеться відмітити, що використання під час музичних занять 

різноманітних інноваційних методик надають можливість дітям 
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розкритися зовсім по-іншому,  а знання з музичного патріотичного 

виховання засвоюються краще.  

Цікавим видом роботи є озвучування  українських народних казок, де діти 

не словами, а інструментами передають роль персонажа. Ті музичні 

твори, які діти вивчають на музичних заняттях, вони демонструють на 

святах та під час розваг.(додаток 7.1) 

 

Видатний музикант, професор Стокгольмської академії музики, 

провідний експерт нобелівських концертів Михайло Казинник зазначає: 

«Якщо ви хочете, щоб ваші діти зробили перший крок до Нобелівської 

премії,   навчайте їх музики». 
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3.4 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

Для більш ефективної роботи з 

патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку необхідні такі 

педагогічні умови:  

евристичне оточення в дитячому 

садку і в родині, тісна співпраця 

вихователів дитячого садка з членами сім'ї, підготовленість педагогів і 

батьків до вирішення проблем виховання патріотизму дітей. 

Евристичне середовище характеризується насиченістю позитивними 

емоціями і є для дитини полем для прояву творчості, ініціативи, 

самостійності. 

Тісну співпрацю вихователів дитячого саду з членами сім'ї виражається у 

встановленні довірчих ділових контактів з сім'ями вихованців; 

забезпечення батьків мінімумом психолого-педагогічної інформації, 

навчанні їх способам спілкування з дитиною; забезпеченні регулярного 

взаємодії дітей, вихователів і батьків; залученні членів сім'ї в 

педагогічний процес; створення в дитячому садку і сім'ї предметної 

розвиваючого середовища (додаток 7.5). 

Підготовленість музичного керівника до здійснення процесу формування 

патріотизму передбачає наявність у нього відповідного рівня професійної 

компетентності, професійної майстерності, а також здатності до 

саморегуляції, самонастрою на рішення поставлених завдань. 

Всі вищевикладені педагогічні умови взаємопов'язані і взаємозумовлені. 

Критерії і показники патріотизму на музичних заняттях: 

- емоційно-почуттєвий (вираз співпереживання рідного дому, 

культурній спадщині, природі малої Батьківщини засобами дитячої 

пісенності); 

- когнітивний (наявність уявлення про рідну домівку, культурну 

спадщину, природі малої Батьківщини, прояв допитливості засобами 

театрального мистецтва); 
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- мотиваційний (бажання і 

прагнення до пізнавальної та інших 

видів діяльності); 

- практичний (уміння піклуватися 

про ближнього, надавати допомогу 

оточуючим ). 

Виділяючи патріотичне виховання в 

умовно самостійний напрям виховної роботи, необхідно відзначити його 

органічний взаємозв'язок з іншими напрямами (цивільним,моральним, 

трудовим, естетичним та іншими видами виховання), що являє собою 

набагато більш складне поєднання, ніж співвідношення частини і цілого. 

Це пов'язано ще і з тим, що: 

- перше, патріотизм, особливо якщо мати на увазі його генезис, 

виникає і розвивається як почуття, все більш соціалізуючись і 

підносячись за допомогою духовно-морального збагачення; 

- друге, розуміння вищого розвитку відчуття патріотизму пов'язане з 

його дієвістю, що в конкретному плані виявляється в активній соціальній 

діяльності, діях і вчинках, здійснюваних суб'єктом на благо Вітчизни; 

- третє, патріотизм, будучи глибоко соціальним за своєю природою 

явищем, являє - собою не тільки грань життя суспільства, але джерело 

його існування і розвитку, виступає як атрибут життєздатності, а іноді і 

виживання соціуму; 

- по-четверте, в якості сутнісного суб'єкта патріотизму виступає 

особистість, пріоритетною соціально-моральної завданням, якої є 

усвідомлення своєї історичної, культурної, національної, духовної та 

іншої приналежності до Батьківщини як вищого принципу, що визначає 

зміст і стратегію її життя, сповненого служінню Батьківщині; 

- по-п'яте, істинний патріотизм - в його духовності. 

 

Основні завдання патріотичного виховання дошкільників  

на музичних заняттях. 
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По-перше, треба звернути увагу на розвиток 

творчості, художньо-естетичного смаку засобами 

українського національного мистецтва.                

По-друге, ми повинні ознайомити  вихованців з 

історією українського народу, його звичаями, 

традиціями, побутом 

Третє - необхідно створити систему змістовного 

дозвілля з використанням українських звичаїв, обрядів, традиційних свят. 

Серед засобів національного виховання у музичній діяльності 

використовую в своїй роботі твори українського фольклору (забавлянки, 

колисанки, мирилки, колядки). Тому, що фольклорний матеріал орієнтує 

дитину на успішність навчання та здоровий спосіб життя. Однак, 

зрозуміло, що виховний ефект використовуваного дитячого музичного 

фольклору в навчальному процесі досягається завдяки спеціальному 

добору музично-фольклорного навчального матеріалу, його 

систематизації й поданню дітям через музичні образи, поєднання 

слухового й візуального сприймання знань у здійсненні малятами 

музично-ігрової діяльності. 

Четверте – обов’язкове ознайомлення дітей з українськими хороводними 

іграми та таночками, які теж виражають людські почуття, думки, 

взаємовідносини; 

П’яте, використовувати на заняттях твори українських композиторів 

(Філіпенко, Лисенко, Косенко) та пісні українських сучасних 

композиторів про Україну (М.Ведмедеря: «Це моя Україна», «Намалюю 

Україну», «Козачата», «Немає України без калини», «Рушничок», «Край 

калини», «Калина», «Наша мова» та ін.). Останнім часом набула 

популярності творчість автора та композитора пісень Наталії Май 

(«Мамина сорочка», «На нашій Україні», «Рідна хата», «Квітуча 

Україна», «Лелеченьки»), які дуже вдалі для постановки танцювальних 

композицій. 

Шосте, ознайомити з народними святами та розвагами (Щедрий вечір, 

Великдень, зі святом народних ігор, козацької забави) 
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Сьоме, розігрувати українські казки,  

літературно-музичні композиції («Ми – діти 

України» додаток 7.1) 

Пісні-казки – це музично-поетичні твори, в 

яких навколишній світ розкривається за 

допомогою фантастичних образів і тварин. 

Герої цього жанру жнуть, молотять, косять, 

прядуть, пасуть худобу, тобто працюють, 

приваблюючи дитячу увагу до основного змісту життя людини – праці. 

Як найбільший пласт дитячого фольклору, пісні-казки з часом стають 

піснями, які діти самі співають для однолітків або дорослих. [3, 34] 

Тематика пісень-казок найчастіше жартівлива, а головними її 

персонажами є тварини, серед яких – півники, курочка з відром, 

Омелечко, миші, коза, котик, зайчик, гуси, сорока, жабки та ін.. 

Найвідомішими зразками українських народних дитячих пісень-казок є 

«Два півники», «Бім бом, дзелень бом», «Веселі гуси», «Танцювали 

миші по бабиній хижі», «Ой зібралась звірина з цілої громади», 

«Козуню-любуню, пристань до мене», «Сімейка» та ін.. 

Найпоказовішою піснею-казкою, в якій звірі злагоджено й дружно 

працюють і допомагають собі співами й таночками, є українська 

народна пісня «Два півники». Всім відому з дитинства забавлянки 

«Сорока-ворона» можна вважати також піснею-казкою. Її тематика 

пов’язана з працею і винагородою героїв за результати їхньої роботи. 

Спорідненими з музичними казками за музично-стильовими ознаками є 

небилиці. Вони найменш представлені в українському дитячому 

музичному фольклорі та є своєрідними музичними іграми, а для 

дитини гра – це її життя. Ситуації в цих піснях комічні. Зумисне 

відхилені від норм, а тому викликають у дітей веселий настрій. У  грі 

дитина засвоює правильну модель поведінки, підвищує загальну 

культуру, ознайомлюється з дитячою літературою, музикою, обрядами 

та традиціями нашого народу.   
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Найпоказовішими є небилиці «Ой, гоп, 

дини-дини», «Танцювала риба з 

раком», «Я вам, люди, заспіваю ні сеї, 

ні тої», «Чи ви чули, Тодосію, про таку 

чудасію», «Ходить гарбуз по городу», 

«Ой сороки-білобоки», «Ішла коза по-

під ліс».Діти старшої групи можуть 

вже вивчати та виконувати Гімном 

України.  

Любов до Батьківщини,повага до її народу беруть початок від дитячої 

прихильності до своєї сім’ї, шанобливого ставлення до старших в 

родині, предків, тому доцільним є проведення родинних свят в 

дошкільному закладі,  на яких діти із задоволенням співають пісні про 

маму, тата, близьких людей.  

Під час занять використовую бесіди за змістом пісень, походження 

народної пісні, знайомлю (за потребою) із творчістю українських 

композиторів. 

Маленьким дітям ще не доступно в повному обсязі поняття про 

Батьківщину, але ми знаємо, що саме в ранньому дитинстві 

зароджується любов до неї. Для дитини Батьківщина - це мама, близькі 

та рідні люди, що оточують його. Це будинок, де він живе, двір, де грає, 

це дитячий сад з його вихователями та друзями. Від того, що бачить і 

чує дитина з дитинства, залежить формування його свідомості і 

ставлення до навколишнього. 

Музична діяльність, музичне мистецтво сприяє моральному та 

патріотичному становленню людини, формуванню його як особистості. 

Музичне мистецтво дуже широко і глибоко захоплює найрізноманітніші 

сторони людини - не тільки уяву і почуття, а й думку і волю. 

Виховання патріотизму на музичних заняттях має величезне значення, 

оскільки йдеться про долю нинішнього і майбутніх поколінь, так як наші 

молоді сучасники повинні не тільки володіти належним обсягом знань, 

але вони повинні стати зрілими духовно і інтелектуально. 



 32 

Матеріалізм продовжує все 

більше тяжіти над суспільством і 

людиною,  витісняючи 

найважливіші проблеми 

виховання, що призводить до 

життєвих суперечностей. Звідси - 

гостра необхідність у вихованні 

патріотизму дошкільнят на 

музичних заняттях, яке на основі вітчизняних творів, українських 

народних та сучасних пісень, примовок та ін., виховуватиме в молодому 

поколінні якості, які  в усі часи відрізняли український  характер: 

доброта, щирість, гідність, співчуття, гідність, доброзичливість, 

гостинність. 

Патріотична музика і життя - це генеральна тема, свого роду 

«надзавдання» занять музикою, яку в жодному разі не можна виділяти в 

самостійний, більш-менш ізольований розділ. Вона повинна пронизувати 

всі заняття у всіх ланках, так само як їх будуть пронизувати ідеї 

патріотизму та інтернаціоналізму, формуючи світогляд дітей, виховуючи 

їх моральність і  душевне благородство. Музичний матеріал, що звучить 

на заняттях, коментарі педагога, спостереження і роздуми самих 

вихованців, що направляються педагогом, - все має допомагати 

поступовому вирішенню цього «надзавдання».Ми повинні прийняти 

естафету від попередніх поколінь, ми маємо продовжити справу заради 

якої було покладено стільки прекрасних життів, адже нам є на що 

спертися. Костянтин Ушинський казав свого часу: "Не має одного 

виховання, яке можна застосувати для всіх. Тим більше, в кожної нації є 

своє" [10]. І таким "своїм" є для нас, українців, етнопедагогіка, як 

ефективний засіб формування громадянської свідомості, почуття гідності 

тощо, бо розкриває багатющі виховні традиції українського народу. 
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За допомогою традицій, обрядів, пісень та інших 

суто своїх специфічних засобів етнопедагогіка 

формує особистісні риси, притаманні 

українському народові, нам - українцям, що, до 

речі, високо цінуються в усьому світі.  

В освіті та вихованні дітей дошкільного віку 

значну роль відіграє залучення до народному 

музичному творчості, до народної пісенної культури. Пізнаючи традиції, 

народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів’я, приказки, 

ігри ) діти поступово отримують більш – менш цілісні уявлення про 

своєрідність українського народу. Серед засобів національного 

виховання у музичній діяльності використовуємо твори українського 

фольклору (забавлянки, мирилки, колискові, колядки, хороводні ігри та 

таночки).   

Музичний фольклор – це народна музично-поетична творчість, частина 

народної спадщини минулого. Український дитячий музичний фольклор 

– це найцікавіший доступний, багатофункціональний матеріал для 

виховання дітей дошкільного віку, сутність якого полягає в наданні 

дитині перших відомостей про оточуюче середовище, передачі 

суспільних моральних цінностей і культури свого народу через прості 

форми фольклорного матеріалу( додаток 7.2). 

У виховно-освітньої роботі з музичного виховання передбачені різні 

види діяльності: гра, бесіда, прослуховування музики, спів, робота з 

музично-шумовими інструментами, розучування основ народного 

танцю, театралізація ігрових пісень, робота над виразністю мови , 

виготовлення масок, відвідування виставок, музеїв, участь у концертній 

діяльності з метою пропаганди народної творчості. 

На своїх заняттях  для  патріотичного виховання я помітила, корисно 

використовувати народні ігри зі співом і рухом. Ці ігри розвивають 

інтерес до співу, пам'ять, почуття ритму, вміння правильно передавати 

мелодію. У іграх такого плану діти вчяться передавати в русі художній 

образ. Але найголовніше - через гру українська народна пісня входить 
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в побут сім'ї, в якій виховуються 

діти. У народних іграх вони 

вчяться спілкуватися, долучаються 

до народних традицій, виявляють 

взаємовиручку, знайомляться з 

малими жанрами народної 

творчості.  

Продуктивність. Діяльність дітей буде продуктивною, якщо будуть 

визначені близькі й далекі цілі, на заняттях буде створена ситуація 

творчого пошуку і мотивів діяльності, що стане своєрідним поштовхом, 

який виводить дитину зі стану «інертного спокою» і сприяє здійсненню 

творчої діяльності, яку вони виконують. 

У цьому випадку працюють такі сторони духовного світу дитини, як воля, 

загальний інтелектуальний розвиток, світоглядні, моральні та патріотичні 

переконання. 

Серйозну допомогу в справі патріотичного виховання може надати 

звернення до фольклору. Особливо необхідно його життєдайне, очищаючу 

вплив маленькій людині. Напившись з чистого джерела, дитина пізнав би 

серцем рідний народ, став би духовним спадкоємцем його традицій, а 

значить, виріс би справжньою людиною. 

Послідовне ознайомлення дошкільників з творами народної музичної 

творчості допомагає їм краще зрозуміти мудрість українського народу. В 

результаті у дітей розвивається інтерес, любов і повагу до свого народу, 

захоплення його талантом.  

Правдиво відображаючи реальне життя, народна пісня здатна чинити 

активний організуючий, моральний вплив на свідомість дітей. 

При знайомстві на заняттях з примовками, календарним, смішною, ігровим 

фольклором, збагачується внутрішній світ дитини. Діти із задоволенням 

співають примовки, говорять і співають небилиці, відзначаючи красу 

російської мови, яскравість музичних образів, добрий гумор. 

Спільна діяльність дітей створює загальне емоційне переживання, хлопці 

надають допомогу один одному при виконанні завдання, співчувають, 
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переживають невдачі і радіють успіху. Вони стають терпимі, добрішими, 

справедливіше в оцінці своїх дій і вчинків.  

При підготовці фольклорних свят 

відбувається перетворення боязких, 

соромливих дітей в розкутих, 

ініціативних.  

Діяльність дітей буде продуктивною, 

якщо будуть визначені близькі й 

далекі цілі, на заняттях буде створена 

ситуація творчого пошуку і мотивів діяльності, що стане своєрідним 

поштовхом, який виводить дитину зі стану «інертного спокою» і сприяє 

здійсненню творчої діяльності, яку вони виконують. 

У цьому випадку працюють такі сторони духовного світу дитини, як воля, 

загальний інтелектуальний розвиток, світоглядні, моральні та патріотичні 

переконання. 

Почуття любові до Батьківщини починається у дитини з прихильності до 

будинку, до природи, навколишнього його, до рідного села, місту. 

Розвиток, поглиблення патріотичних почуттів тісно пов'язане з 

формуванням уявлень про рідний край. Тому необхідно поступово 

розширювати коло знань дитини про свою країну. У зв'язку з цим особлива 

тема бесід на музичних заняттях - про Батьківщину. На жаль, хороших 

пісень для дітей на цю тему зовсім небагато, але педагоги все-таки можуть 

вибрати і сучасні пісні і щось із класики, щоб пробудити інтерес у хлопців 

до темою, створити певний настрій. 

 

Завдання музично-естетичног, патріотичного виховання в освітній 

роботі:  

•  виховання у дошкільнят позитивного ставлення до народного 

музичного мистецтва; 
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•  організація музичного виховання дітей 

дошкільного віку на матеріалі народної 

музичної творчості; 

•  ознайомлення дошкільнят з народною 

музичною творчістю України, сприяння 

вивченню рідної мови, культури та звичаїв 

свого народу; 

•  розвиток творчих здібностей, умінь музичної інтерпретації', 

емоційної, інтелектуальної сфер особистості; 

 •     набуття досвіду творчої співпраці з дітьми і дорослими в музично-

театралізованих розвагах та святах. 

Патріотичне виховання засобами музичного мистецтва формує  у 

вихованців: 

1) поняття, що Україна є Батьківщиною, має свою символіку, звичаї та 

традиції;  

2) розвиток у дитини рис особистості ( щирість, доброту, щедрість)  

через багатство національного музичного фольклору; 

3) уявлення про високу духовну культуру українського народу на 

основі музичних засобів; 

4) участь у святкуванні календарно-обрядових свят України;  

5) дотримування норм культури спілкування, виховання поваги до 

інших, пошана до старших 

 

Методи і прийоми. 

- Наочний метод (використовується як взаємодія слухового і наочно-

зорового аналізатора); 

- Метод показу (розучування нового); 

- Метод ілюстрованої наочності; 

- Музичний супровід ; 

- Словесні методи; 
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- Практичний метод (багаторазове повторення музично-ритмічних 

рухів); 

- Імпровізаційний метод; 

- Ігровий метод (підбір гри відповідає завданням, змісту занять за 

віком); 

- Концентричний метод (педагог визначає танцювальні рухи, знову 

повертається до пройденого). 

Основні принципи: 

•  принцип розвиваючого навчання: педагог повинен знати рівень 

розвитку кожної дитини та спрямовувати свою діяльність на збагачення 

досвіду дітей музичними враженнями, розвиток їхніх музичних здібностей, 

творчості, умінь музичної інтерпретації; 

•  принцип виховного навчання: заняття повинні сприяти вихованню 

позитивних якостей особистості дитини, об’єднувати дітей спільними 

радісними, естетичними переживаннями, спільними діями, вчити культури 

поведінки, вимагати певної зосередженості, вияву розумових зусиль, 

ініціативи й творчості;  

•  принцип систематичності та послідовності навчання: 

структура занять має забезпечити необхідну систематичність та 

послідовність засвоєння репертуару, програмових навичок і вмінь; 

співацькі, ритмічні навички і навички музичного сприймання засвоюють 

через постійні вправи, повторення на основі ускладнення та введення 

нового репертуару; 

•  принцип доступності: зміст навчального матеріалу, методи його 

викладання повинні відповідати віку, рівню розвитку, інтересам дітей;  

•  принцип індивідуалізації: педагог повинен знаходити інди- 

відуально-диференційований підхід до кожного вихованця. Кожне заняття 

повинне будуватися з огляду на індивідуальні якості дітей, їхні схильності, 

здібності, можливості; 

•  принцип свідомості та активності дітей у засвоєнні знань та їх 

реалізації: педагог включає дошкільників в активну практично-творчу 

роботу, мотивує їх до наполегливості в здобутті знань, умінь та навичок, які 



 38 

необхідні для сприймання, розуміння і виконання пісенних, 

танцювальних, ігрових фольклорних творів на заняттях, музично-

театралізованих розвагах та святах; 

• принцип зв'язку із життям: потрібно забезпечити наближення атмосфери 

заняття до традицій і побуту українського народу, поєднання в свідомості 

дошкільнят фольклорних зразків минулого з їхнім теперішнім досвідом. 

Музичний матеріал бажано асоціювати з нинішніми життєвими 

враженнями і почуттями дитини.  

Межі застосування досвіду. Основні положення нашого дослідження 

можуть бути використані у навчальних закладах 

У дитячому садку з боку педагогів, відводиться не мало часу на моральне, 

патріотичне та культурне виховання дітей: це і бесіди про рідну країну, і 

спостереження за природою рідного міста, і читання казок і розучування 

прислів'їв і приказок російської народу, та залучення дітей до суспільно-

корисної праці. Але головний вихід і показовий момент залучення дитини 

до патріотизму - є свято. Дітям приносить радість не тільки свято, а й 

підготовка до нього, в ході якої вони знайомляться з музичним матеріалом, 

історією, звичаями, побутом, костюмами, усною народною творчістю. У 

народних святах, обрядах, іграх немає глядачів: різноманітність ролей 

дозволяє кожному стати дійовою особою у відповідності зі своїми 

схильностями і здібностями: хтось кращий танцюрист, і він перший в 

танцю, хтось знає багато частівок і з задоволенням виконує їх, а у когось 

чудові акторські здібності, і він виконує ролі головних героїв. 

У дитячому садку проводиться безліч свят, але хочеться виділити саме ті, 

які відносяться до патріотичного виховання. Це «День перемоги», «День 

збройних сил України», «місто моє – Харків» , літнє свято –Івана Купала, 

«День врожаю» через який дітям прищеплюється любов до природи, а 

також народні свята і розваги. 

Розвиваючи почуття, риси характеру, які незримо зв'язують дитини зі 

своїм народом, використовуються народні пісні, танці, хороводи, яскраві 

народні іграшки, барвисті предмети декоративно-прикладного мистецтва. 

На музичних заняттях проходить знайомство дітей з народними 
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музичними інструментами. Розповідається про те, що в давнину народні 

інструменти люди виготовляли своїми руками. Дітям дуже подобається 

влаштовувати народний оркестр, особливо під українські народні наспіви, 

де спочатку присутня повільний темп музики, а потім він поступово 

наростає і дітям необхідно не збитися з нього. Розповідається про те, що 

пісні, потішки, примовки люди почали складати дуже давно, але не вміли 

їх записувати. І так вони передавалися з покоління в покоління, хто їх склав 

- невідомо. Кажуть - народ склав, тому їх і називають народними. Спільно 

з вихователями діти люблять прослуховувати українські народні казки, 

дуже люблять святочні посиденьки і ворожіння. Прослуховують і співають 

такі пісні, як веснянки, гаївки, частівки, потішки, виконують музично-

ігрові пісні (додаток5 ). Грають на народних інструментах «світить 

місяць», «ах ви, сіни, мої сіни». Водять хороводи «у полі береза ??Стояла», 

«червоний сарафан». Граємо в ігри «тин», «барашенькі», «калинка». 

Виконуємо танці, українські народні таночки.  

 

  



 40 

 

Були проаналізовані шляхи і педагогічні 

умови патріотичного виховання дошкільників 

засобами музичного мистецтва, 

сформульовані принципи  виховання 

патріотизму як духовно-моральної якості 

особистості, визначені критерії добору творів 

мистецтва, що сприяють процесу 

патріотичного виховання. 

Проведене нами експериментальне дослідження показало, що по мірі 

освоєння дошкільниками національної музично-патріотичної культури, 

історії та мистецтва народу України, стійкішими стають її духовно-

моральні зв’язки зі своєю землею, набувають нових якостей патріотичні 

почуття, громадянські переконання, усвідомлення своєї ролі у розвитку 

українського суспільства, зміцнюється прагнення до збагачення та 

збереження його духовно-моральних і матеріальних цінностей.   

У дослідженні доведено, що мистецтво може впливати на внутрішній світ 

особистості на декількох рівнях: емоційно-впливовому, формуючому, 

виховному та духовно-перетворювальному. Ефект використання 

комплексу взаємодіючих мистецтв виявляється на всіх означених рівнях. 

Як показала експериментальна перевірка найбільший виховний ефект 

досягається при взаємодії основних (література, музика, живопис, 

іконопис) та похідно-синтетичних (кіно, архітектура, театр) видів 

мистецтв. Згідно розроблених нами критеріїв відбору творів мистецтва 

формувався зміст виховної програми і методики її застосування. 

Аналіз результатів діагностування ефективності виховання патріотизму 

засобами музичного мистецтва показав наявність певних недоліків цієї 

роботи, а саме:  

- різноспрямованість векторів ідеології виховання патріотизму в 

регіонах країни;  
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- недооцінка значення використання ефекту 

взаємодії мистецтв у вихованні патріотизму;  

- переважання масових заходів у патріотичному 

вихованні та їх не системність, епізодичність і 

розважальна орієнтація, що обумовлює 

недооцінку педагогічної  роботи;  

- недооцінка значення духовно-моральних 

цінностей музичної культури для патріотичного виховання дошкільників. 

 

Діагностика рівня сформованості патріотичних почуттів у дітей 

дошкільного віку 

Я спрямувала свою роботу  на вивчення реального стану проблеми 

вихованості патріотизму у дітей старшого дошкільного віку. Враховуючи 

вимоги соціально-економічного розвитку країни, досягнення 

педагогічної науки, ідеї та погляди вітчизняних вчених 

(М.Боришевського, О.Вишневського, П.Ігнатенка, Н.Кесаревої, 

Л.Крицької, В.Поплужного, М.Стельмаховича, Б.Чижевського, 

К.Чорної), я вважаю, що результатом моєї роботи буде розвиток якостей 

і рис, які відбивають патріотичні почуття та погляди дітей: пошана до 

національних і державних символів, любов до рідного краю, до рідних 

місць, рідної мови, чемне ставлення до батьків, старших у сім’ї, 

вихователів, ветеранів війни; інтерес до історії рідного краю, героїчного 

минулого країни, до життя прославлених земляків; пошана до пращурів, 

до героїв Батьківщини, знання місць знаходження могил та пам’ятників, 

догляд за ними; пошана до народних і релігійних традицій, звичаїв, 

національних і родинних свят та дотримання їх; дбайливе ставлення до 

національних багатств, рідної природи; до праці батьків та українського 

народу; громадська активність, поняття про захист честі й гідності 

Батьківщини, гордість за свою Вітчизну; уміння виявляти волю, 

доброзичливість, правдивість, старанність,  ініціативність,  
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працьовитість, наполегливість, самостійність, творчу 

активність, почуття відповідальності та інші.  

Виходячи із суспільних вимог, я поцікавилась, які 

патріотичні почуття переважають в умовах 

сучасного суспільства, що впливає їхній розвиток. 

Не менш важливим було простежити механізм 

формування патріотичних почуттів та дослідити їх. За яких умов вони 

виникають, як цілеспрямовано керувати цим процесом; наскільки 

вихователі готові до формування патріотичних почуттів дітей. 

З цією метою досліджувалося 20 дітей, які відвідують старшу групу 

Липецького ДНЗ. 

Застосовувався комплекс засобів збирання матеріалу: довготривале 

спостереження за дітьми в різних видах діяльності та спілкування ; бесіди 

з дітьми, спостереження, зафіксовані методом фотографічного запису, 

тобто так як вони відбувалися в дійсності. 

Виявилося, що об’єктивно оцінити розвиток патріотичних почуттів 

складно. Спираючись на дослідження О.Леонтєва та Л.Рувінського про 

взаємозв’язок між знаннями та переживаннями розуміючи обмеженість 

даних і неповну їх об’єктивність, я за допомогою методик, що мною 

застосовувалися, виявила знання дітей. 

Для проведення дослідження за основу було взято загальновідомі в 

практиці виховання та психолого-педагогічній літературі рівні 

патріотизму учнів.  

Критеріями високого рівня сформованості патріотичних почуттів є: 

стійке виявлення всіх показників якості, високий ступінь самоорганізації 

та саморегуляції поведінки, вияв активної позиції. 

Критерії середнього рівня сформованості патріотичних почуттів є 

такими: показники якості наявні, стійка позитивна поведінка, ситуативна, 

при наявності саморегуляції та самоорганізації не виявляється активна 

позиція. Критеріями низького рівня сформованості патріотичних почуттів 

є: слабкий вияв позитивних ознак якості, саморегуляція та 

самоорганізація ситуативні й пов’язані в основному з вимогами дорослих  
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Найбільш ефективним методом перевірки сформованості патріотичних 

почуттів у дітей є опитування, в його формах : анкетування, бесіда, 

інтерв’ю. 

Що означає прізвище твоєї родини?( більшість дітей – 95,3% - не змогли 

відповісти на це питання). 

Чи знаєш ти, скільки родичів в родинах твоєї мами й тата? 

Де народилися твої мама й тато?(Майже 92,1% відповіли на це питання) 

Що цікавого ти знаєш про життя бабусі й дідуся? (Бесіда показала, що 

батьки майже не розповідають дітям про своїх родичів, а знання дітей, які 

складаються з розповідей бабусі чи дідуся дуже обмежені). 

Чи є у вашій сім’ї реліквія роду? 

Хто зображений на найдавнішій фотографії твоєї родини? (На превеликий 

жаль, значна частина респондентів узагалі не змогла відповісти на ці 

запитання). Цікавими були відповіді на запитання „ Що б ти зробив, якби 

побачив, що мама (тато) втомилась і відпочиває?”. Більшість дітей 

пропонували допомогти, пожаліти, виконати якусь роботу, тихенько 

посидіти, щоб не заважати. Ось деякі типові висловлювання дітей: 

Я б тихенько грався, щоб не заважати. 

Наведені висловлювання дітей свідчать про чемне ставлення до близьких 

та рідних людей, про турботливість, переживання, шанування, повагу до 

старших. На основі цього в дітей зростає почуття любові до членів своєї 

родини, особливий характер взаємин, добропорядність у сімейних 

стосунках, якісне виконання низки родинних функцій тощо. 

Завдання супроводжувалося такими словами: „ Діти! Кожен рід – це 

велике дерево, а ви в ньому – гілочки, які швидко ростуть, міцніють, бо 

живляться соками великої гілки – сім’ї. Ось ви зараз і спробуйте 

розташувати членів своєї родини на цьому дереві ”. 

Аналіз проведеної роботи дає підстави стверджувати, що знання дітей про 

історію родини, життя родичів дуже обмежені. Батьки, на жаль, не 

приділяють достатньої уваги цьому питанню. Цілком слушним є питання: 

„ Як можна любити, шанувати, зберігати те, чого не знаєш?” (табл.. 1).  
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Таблиця 1 

Рівень знань про родину та близьких людей 
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Середній 
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13,4 

22,5 

64,1 

13,1 

23,1 

63,8 

43,7 

40,0 

16,3 

42,8 

40,3 

16,9 

28,2 

31,5 

40,3 

 

 

Відчувається дефіцит знань респондентів у галузі народних і релігійних 

традицій, національних і родинних свят. На запитання „ Назвіть п’ять 

релігійних свят ”, „ Розкажіть про зміст одного свята ” повну відповідь 

дали 10,3% респондентів. Діти називали найбільш відомі свята: День 

Миколая, Різдво, Коляду, Водохреща, Великдень, Івана Купала, Спаса. 

На запитання „ Чи ходите ви у свята до церкви?” більшість дітей відповіла: 

„ Ні ”. Наведемо приклади відповідей: 

– Ні, бо треба рано вставати. 

– Мої батьки не ходять, я теж. 

– Ні, батьки кажуть, що я ще маленький. 

– Просто не ходжу. 

Але слід зазначити, що ці свята дітям подобаються й у них є бажання піти 

до церкви. 

Діти продемонстрували низький рівень знань про народні традиції, лише 

4,4% учнів змогли назвати деякі з них. Коли було запропоновано назвати  

п’ять національних свят, діти називали День Конституції України, День 

Незалежності України, День Соборності України, День Матері, День 

Батька. Повну відповідь на це запитання дали 6,6% дітей. 
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Зауважимо, що досить складним для дітей було розповідати про історію 

виникнення свят, їхнє значення для українського народу. Цей факт 

можна пояснити недостатнім обсягом отриманих знань та віковими 

особливостями дітей. 

Викликає занепокоєння обмеженість знань дітей про родинні свята. На 

пропозицію перерахувати п’ять найважливіших родинних свят 

респонденти називають лише дні народження батьків і свій день 

народження. Діти не згадують про дні народження бабусі та дідуся, 

річниці весілля, знаменні події родини. Повну відповідь дали лише 1,3% 

вихованців. 

Отже, результати опитування дітлахів свідчать про недостатнє знання 

респондентами історії країни, українського народу, краю, власної родини 

(див. табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Рівень знань дітей про звичаї, традиції, свята народного календаря 

Свята Рівні 

 Високий Середній Низький 

Релігійні 10,3 24,4 65,3 

Народні 4,4 19,4 76,2 

Національні 6,6 15,0 78,4 

Родинні 1,3 7,2 91,5 

Показники загального рівня 5,7 16,5 77,8 
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Щоб з’ясувати ставлення дошкільнят до національних багатств, до рідної 

природи, мною було проведено тест-гру „ Постав собі оцінку за своє 

ставлення до природи ”. Респонденти на кожне питання відповідали тільки 

словами „ так ” або „ ні ”. 

Чи є в тебе улюблені місця у природі? 

Чи мають якесь значення природні багатства для життя людей? 

Чи ти піклуєшся про тварин, рослини, оберігаєш їх? 

Чи робиш ти зауваження товаришам, які знущаються з рослин або тварин? 

Чи посадив ти хоч одну рослину у своєму житті? 

Після тестування дітям пропонувалося підрахувати кількість відповідей „ 

так ”. Це й була оцінка, яку діти самі собі поставили. При цьому ми 

обов’язково підкреслювали, що даний тест тільки гра, тільки натяк на 

справжній стан справ. 

Проаналізувавши фактичні дані, отримані під час тестування, було 

виявлено, що більшість дітей не замислюється над значенням природних 

багатств, не надає великого значення їхній охороні, більше того, ніхто з 

дітей не саджав дерев або кущів. Результати тестування мають такий 

вигляд (табл. 3). 

Таблиця.3 

Ставлення до рідної природи 

Кількість 

 

Респонденти 

„5” 

(%) 

„4” 

(%) 

„3” 

(%) 

„2” 

(%) 

„1” 

(%) 

20 16,8 22,5 24,4 24,4 11,9 

 

Важливими для виявлення патріотичних почуттів стали їхні відповіді на 

запитання: „ Чому ми повинні шанобливо ставитися до хліба?”, „ Чому 

така глибока йому пошана? ”. Відповіді дітей зводилися до того, що без 

хліба буде голодно. Лише 2 % респондентів відповіли, що хліб – це наше 

багатство, що треба докласти багато зусиль, щоб його виростити. 



 47 

На першому місці у сучасних дітей опинилась потреба мати купу грошей. 

Часто-густо приклад дають дорослі, вважаючи гроші найголовнішим у 

житті. Бути модним – бажана потреба, яка стоїть у більшості дітей ( 

83,1%) на другому місці, що віддзеркалює „ культ речей ” у деяких 

родинах, стан сучасного життя. Викликає занепокоєння той факт, що 

потреби „ нагодувати бідних ”, „ щоб процвітала Батьківщина ”, „ щоб 

усім людям краще жилося ” зайняли 8, 9 та 10 місця (це видно з табл. 4). 

Таблиця 4 

Ставлення до національних багатств, природи, праці українського 

народу 

 

З метою вивчення ставлення дітей до Батьківщини ми провели 

дослідження. З дітьми було проведено бесіду-розповідь з такого кола 

питань: „ Що для тебе означає слово “ Батьківщина ”? Від якого слова 

воно походить? Які слова синоніми можна використати для передачі 

змісту цього слова? Що для тебе є найважливішим у житті? Чи відчуваєш 

ти себе громадянином України? Чи турбує тебе майбутнє твого міста, 

України? Як ти розумієш поняття „ захист честі та гідності Батьківщини? 

Чи виникає в тебе почуття гордості за свою Вітчизну? Наведи приклади. 

Які норми та правила, прийняті в нашому суспільстві, ти знаєш? Як їх 

виконуєш? Як ти ставишся до порушників дисципліни? У чому це 

виявляється? Яку несеш відповідальність за свої вчинки?” 

У кінці аналізувалися розповіді, які складали респонденти  (діти). 

Результати діагностичної методики фіксувались у спеціальній таблиці для 

кожної дитини, потім підраховувалася кількість позитивних і негативних 

характеристик, на основі чого визначалася загальна мотивація учня. 

Знання 

 

Рівні 

Ставлення до 

національного 

багатства, до 

рідної 

природи(%) 

Ставлення до 

хліба, розуміння 

його значення для 

людей 

(%) 

Ставлення до 

праці 

(%) 

Показники 

загального 

рівня 

(%) 

Високий 

Середній 

Низький 

16,8 

46,9 

36,3 

23,1 

46,3 

30,6 

12,2 

43,1 

44,7 

17,4 

45,4 

37,2 
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Проводився аналіз відповідей, який дав змогу поглибити уявлення про 

рівень розвитку патріотичних почуттів молодших школярів. Ми отримали 

такі результати: 16,8% опитаних показали високий рівень, 46,9% – 

середній рівень, 36,3 – низький рівень. 

Аналіз матеріалів опитування та тестування допоміг нам визначити рівень 

патріотичної зрілості учнів молодших класів і з’ясувати конкретні 

напрями подальшої роботи. Використовуючи модифікований варіант 

методики М. Родича, ми вивчили ступінь значущості якостей особистості. 

Дана методика виявилася найдійовішою у збиранні потрібного матеріалу 

для подальшого дослідження. Респондентам давали окремі картки, які 

школярі повинні були розкласти в порядку значущості. Кінцевим 

результатом мала бути дійсна громадянсько-патріотична позиція. Під час 

дослідження ми враховували, що діти можуть бути нещирими, до кінця не 

розуміти зміст кожної якості. У нашому випадку важливу роль відіграла 

мотивація діагностики, наявність контакту між дослідником та 

дошкільниками. 

Діти аранжували картки та відповідали на наступні запитання: 

„ Які якості ви цінуєте в людях? Чому?” 

„ Назвіть людей, у яких, на вашу думку, присутні такі якості. Хто вони?” 

„ Як розташував би ці якості справжній громадянин-патріот?” 

„ Що ви найбільше цінуєте у своїх друзях? Чому?” 

Обробка та аналіз одержаних даних дозволили зробити висновок: сучасні 

школярі на перші місця поставили старанність, працьовитість, 

наполегливість, дбайливість, самостійність, правдивість. А ось чуйність, 

пошана, гідність, честь, ініціативність опинилися на останніх місцях. Як 

бачимо, якості, вибрані молодшими школярами, відповідають їхнім 

особистісним потребам. 

Після попереднього ранжування всі показники було занесено до таблиці 

(табл. 5). 
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Таблиця 5 

Ступінь значущості якостей для молодших школярів, що 

характеризують вихованість патріотичних почуттів 

Якості особистості Рангове місце % опитаних респондентів 

міцна воля 

доброзичливість 

любов до близьких 

правдивість 

старанність 

ініціативність 

працьовитість 

наполегливість 

відповідальність 

самостійність 

творча активність 

честь 

гідність 

пошана 

дбайливість 

сміливість 

терпимість 

чуйність 

10 

11 

9 

6 

1 

12 

2 

3 

8 

5 

17 

13 

16 

15 

4 

7 

18 

14 

25,2 

23,5 

30,4 

49,9 

70,0 

22,4 

67,1 

65,8 

36,1 

51,8 

14,8 

21,1 

16,7 

20,2 

55,8 

43,6 

14,0 

20,5 

 

 

Аналіз ступеня значущості якостей особистості та відповідей дошкільнят 

на запитання дав такі результати: високий рівень – 21,8%, середній рівень 

– 54,1 %, низький рівень – 24,1%. 
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Згідно з отриманими результатами констатуючого експерименту,  

ураховуючи якості та риси, що відбивають патріотичні почуття дітей, я 

вивела критерії патріотичного виховання та віднесли їх до трьох розділів. 

 

І. Родинний: 

чемне ставлення до батьків, старших у сім’ї, вихователів, ветеранів війни; 

пошана до пращурів, до гербу Батьківщини, знання місць знаходження 

могил та пам’ятників, догляд за ними; 

пошана до народних і релігійних традицій, звичаїв, національних і 

родинних свят та дотримання їх. 

ІІ. Соціальний: 

- інтерес до історії рідного краю, героїчного минулого країни, до життя 

прославлених земляків; 

дбайливе ставлення до національних багатств рідної природи, до праці 

батьків та українського народу; 

уміння виявляти волю, доброзичливість, правдивість, старанність, 

ініціативність, працьовитість, наполегливість, самостійність, творчу 

активність, почуття відповідальності та інші. 

ІІІ. Державний: 

пошана до національних і державних символів (Прапора, Герба, Гімну); 

любов до рідного краю, рідних місць, рідної мови; 

громадська активність, поняття про захист честі й гідності Батьківщини, 

гордість за свою Вітчизну. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, результати констатуючого 

експерименту дали нам підстави стверджувати: щоб сформувати 

патріотичні почуття в дітей дошкільного віку, потрібно роботу починати з 

ранньої групи. Для цього необхідно: 

розробити технологію патріотичного виховання, оновити його зміст, 

урізноманітнити форми та методи виховання; 

підготувати вихователів до роботи з патріотичного виховання; 

залучати родину дітей до участі у виховній роботі дитячого садка; 
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задіяти в цій роботі громадськість, ветеранів війни та праці, народних умільців, 

представників культури; 

систематично використовувати елементи народної педагогіки, традиції 

національного виховання; 

Зібраний емпіричний матеріал і результати констатуючого експерименту 

визначили стратегію та тактику моєї подальшої дослідно-експериментальної 

роботи. 

Ця програма передбачала накопичення дошкільниками: знань про походження 

українського народу, родинні свята, обряди та звичаї, про хліб, про професії 

батьків і родичів; знання веснянок, за кличок, легенд, повір’їв; розуміння понять 

„ рід ”, „ родина ”, „ сім’я ”, „ релігійні свята ”, „ обрядова їжа ”, „ Святий Вечір 

”, „ захоплення ”, „ хобі ”, „ Матір-ненька ”, „ Матір-Земля ”, „ Матір Божа ”. 

Для підведення підсумків виконання навчально-виховних завдань, аналізу 

причин, які допомагали більш ефективному вихованню патріотичних почуттів, 

був зроблений зріз та аналіз знань і розвитку патріотичного виховання в дітей 

старшої групи. Результати обізнаності дітей у родинній історії (Родинний 

розділ) показано в таблиці (табл. 6). 

Таблиця 6 

Обізнаність дошкільнят про родину та її історію 

 

 

У процесі формуючого експерименту значна трансформація відбулась у 

ставленні дітей до батьків, старших у родині, пращурів, героїв війни, у виявленні 

      Знання 

Респонденти 

Чемне ставлення 

до батьків, 

старших у сім’ї, 

вчителів 

(%) 

Пошана до пращурів, до 

героїв Батьківщини, знання 

місце знаходження могил і 

пам’ятників, догляд за ними 

(%) 

Знання народних і 

релігійних традицій, 

звичаїв, національних 

 і родинних свят та 

дотримання їх 

(%) 

Експериментальна 

 група 58,3 51,8 35,8 
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інтересу до народних і релігійних традицій, звичаїв, у бажанні брати участь 

у національних, родинних святах. 

„ Батьківщина як місто, де людина народилась і пізнала щастя життя ”. Зміст 

цієї теми включав: усвідомлення понять (людина, мова, історія, події, 

природа, традиції, свята); поняття Батьківщини; край, місто, село, вулиця, 

дім, дитячий садок – моя Батьківщина. 

Були розглянуті такі теми: 

Тема 1. Краю мій рідний. 

Тема 2. Про що співає рідна земля. 

Тема 3. Дай же вам, Боже, у полі роду. 

Тема 4. Я й мій тато. 

Тема 5. Свято українського фольклору. 

Тема 6. Без труда нема плода. 

Тема 7 Свято весни в рідному краї. 

Тема 8 Рідна матінка, ясне сонечко. 

Тема 9. Великодні свята. 

Тема 10. День Матері. 

У ході роботи дошкільнята знайомилися з історією рідного краю, багатством 

його луків, ланів, лісів; із фольклором та українським національним одягом; 

працею людей у рідному селі; продовжували знайомство з працею селян, 

традиціями, народними прикметами та сільськогосподарськими обрядами; 

розповідали про релігійні свята та їхнє святкування в рідному місті. 

Знайомство дітей з історією рідного краю, назвами вулиць відбувалось у 

формі екскурсії. Це дозволяло організувати спостереження та вивчення 

різноманітних предметів і явищ у природних умовах. 

У виховній роботі використовувалися різноманітні види екскурсій: 

краєзнавчі, на підприємства, у природу тощо. 

Народний календар дає можливість здійснювати патріотичне виховання 

дітей. Знання рідного краю, народних свят дає можливість дітям відчути 

тепло перших великодніх стежин та відгомін різдвяних колядок і щедрівок, 

легіт купальських надвечір, красу старовинної хати з лелечим гніздом. 

Дітей знайомили з наступними святами й урочистостями: 
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ідейно-патріотичними (День Конституції України, День Незалежності 

України, День Соборності України, Свято Козацької Слави тощо);  

загальнонаціональними (День Матері, День Батька, День Родини тощо); 

релігійними (Свято Миколая, Різдво, Коляда, Водохреща, Стрітення, 

Великдень, Свята Трійця, Івана Купала, Покрови Матері Божої тощо); 

родинними, як складовою частиною народного календаря. 

Виховні можливості народного календаря благотворно впливали на 

формування особистості та всебічний розвиток дітей.  

Знайомство з народним календарем дало можливість підвести дітей до 

поняття про систему правил, які стимулюють поведінку людей у 

суспільстві. Вони закріплені в неписаному моральному кодексі: 

Не роби зла ні людям, ні природі. 

Погані вчинки, недобре слово несуть зло. 

Люби та шануй рідних і близьких людей. 

Добре вчись і чесно працюй – у цьому твоя добра справа, велич твоєї 

країни. 

Будь чуйним, допомагай людям. 

Піклуйся про старих, дорожи їхньою мудрістю. 

Продовжуючи знайомство з працею селян, в експериментальній групі які 

провела „ Український ярмарок ”. Його метою було ознайомлення дітей з 

господарсько-культурною спадщиною українського ярмарку; формування 

етнічної свідомості, кращих якостей національного характеру, прагнення 

до відродження національної культури  

Така форма роботи дала можливість у доступній формі розширити коло 

знань дітей і закріпити вже існуючі. 

Як підсумок організованої роботи з патріотичного виховання, було 

організовано та проведено конкурс. 

Конкурс на кращого знавця народної пісні, який проходив під гаслом „ 

Пісня – душа народу ”. 

Зазначимо, що знання, активність, зацікавленість, яку показали діти, 

свідчать про збагачення дітей патріотичними почуттями, а також про 

ефективність проведеної роботи. 
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Засвоєні знання дітей про рідний край, родину формували уяву, почуття 

прихильності до тих місць, де вони народилися й пізнали щастя життя. І це 

дуже важливо, бо великий патріотизм починається з любові до того місця, 

де живеш, на цьому наголошував російський письменник Л.Леонов. 

 

Таблиця 7 

Обізнаність дітей в історії життя та праці земляків 

 Знання 

 

 Респонденти 

Знання про історію 

рідного краю, 

героїчне минуле 

країни, життя 

прославлених 

земляків 

(%) 

Дбайливе ставлення 

до національних 

багатств, рідної 

природи, до праці 

батьків та 

українського народу 

(%) 

Уміння виявляти волю, 

доброзичливість, 

правдивість, 

старанність, 

ініціативність, 

працьовитість, 

наполегливість, 

самостійність та інші 

(%) 

Експериментальна 

група 49,4 54,3 61,3 

 

У таблиці наведені показники обізнаності дітей в історії життя та праці 

земляків (табл. 7). 

Експериментальна робота протягом року допомагала розширити знання 

дітей про історію рідного краю, життя прославлених земляків. Діти вчилися 

дбайливо ставитися до національних багатств, до природи, до праці, 

відчувати себе господарями у своєму місті, школі, на землі. 

Третій розділ „ Батьківщина  (Україна), де людина пізнала щастя життя ” 

(Державний блок). У ньому розглядалися теми: 

Тема 1. Стежками Батьківщини. 

Тема 2. Осінь прийшла, достаток принесла. 

Тема 3. Козацькому роду нема переводу. 

Тема 4. Різдву Христову поклонімося. 

Тема 5. Золоті руки мого тата.  
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Тема 6. Мово рідна, слово рідне. 

Тема 7. Умій учитись, щоб уміти трудитись. 

Упродовж навчального року були проведені бесіди про символи України – 

Прапор, Герб, Гімн та їхнє походження, про історію міста Харкова, про 

значення української мови, про українських дитячих письменників, про 

професії, які є в Україні, розповіді про українські жниварські обряди, про 

традиції родичання, родинні обереги, реліквії, про традиції Різдвяного посту, 

святість йорданської води, про Великодні свята, традиційне писанкарство, 

про багатства природи України та „ Червону книгу ”. 

У результаті проведеної роботи діти ознайомилися з поняттями „ символ ”, 

„ прапор ”, „ гімн ”, „ герб ”, „ Батьківщина ”, „ рід ”, „ родина ” , „ оберіг ”, 

„ реліквія ”, „ піст ”, „ Святий вечір ”, „ церковна пісня ”, „ писанка ”, „ 

крашанка ”; народними обрядами: дізналися про походження української 

мови, про діяльність українських письменників, про традиційні професії в 

Україні, історію виникнення свята „ День Матері ”. 

Важливим було залучення дітей до вивчення національної символіки, що 

мало на меті допомогти їм пройнятися патріотичним духом, осмислити 

важливість процесу державотворення, усвідомити своє місце в ньому, 

прагнути до самореалізації для блага Батьківщини. 

Знайомлячи дітей з державними символами, проведено цикл бесід, 

розповідей. Наведемо приклад такої бесіди. 

Бесіда „ Державні символи України ”. 

Дуже важливим був цикл бесід про столицю нашої Батьківщини місто Київ.  

У ході роботи я приділялася велика увага вивченню української мови. Мова 

виховує, навчає й розвиває дітей, під її впливом удосконалюються почуття й 

сприймання, збагачуються знання, уявлення, думки.  

З метою виховання любові до української мови та бажання нею розмовляти 

організовувалися: перекази легенд, про історію виникнення української 

мови, про нищення її; читання віршів про мову („Рідна мова”, „Не цурайтесь 

мови”, „Він українець?”, „Весь Всесвіт – в мові”, „Найвеличніша, рідна, 

проста” тощо).; виконання пісень („Прекрасні звертання”, „Мова у серці 

народу”, „Чарівні слова”, „Мово рідна моя, не мовчи!”);  
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Збагачення патріотичними почуттями здійснювалось і під час святкування 

знаменних дат села та країни. Для надання виховній роботі емоційного 

характеру ми використовували позитивні приклади патріотизму відомих 

політичних та історичних діячів, письменників, героїв війни та праці. 

Для виявлення знань дітей та розвитку патріотичних почуттів , визначення 

можливих варіантів поліпшення виховної роботи, був проведений зріз та 

аналіз знань і розвитку патріотичних почуттів (результати представлені в 

табл. 8). 

 

Таблиця 8 

Обізнаність про державні й національні цінності 

Знання 

 

Респонденти 

Пошана до 

національних і 

державних 

символів 

(%) 

Любов до 

рідного краю, до 

рідних місць, 

рідної мови 

(%) 

Громадська 

активність, поняття 

про захист честі й 

гідності Батьківщини, 

гордість за свою 

Вітчизну(%) 

Експериментальна група 53,4 68,3 63,7 

 

 

Останній, четвертий розділ, присвячений роботі охоплює тему 

„Батьківщина у світі одна”. Робота була спрямована на закріплення та 

розширення знань, отриманих дітьми в 1–3 класах. Ми прагнули закріпити 

патріотичні почуття, які розвивали в попередніх класах. 

Основний зміст цієї роботи: сім’я – мала батьківщина; край, місто, село, 

вулиця, дім, школа – моя Батьківщина; турбота про Вітчизну; праця на благо 

Батьківщини; людина як патріот своєї Батьківщини. 

Даний зміст обумовив вибір тем для виховних заходів на рік. 

Тема 1. Червона калина. 

Тема 2. Хліб наш насущний. 
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Тема 3. Родинні обереги в Україні. 

Тема 4. Вітаю вас, пане господарю.  

Тема 5. Ми діти твої, Україно.  

Тема 6.  Народні промисли України. 

Розглядаючи теми патріотичного напряму, діти знайомились із поняттями 

„фольклор”, „ реліквія”, „домовик”, „ангел”, „молитва”, „повір’я”, „кутя”, 

„Святе Різдво” тощо. Дітям розповідали про українські народні музичні 

інструменти (кобзу, гусла, цимбали, трембіту тощо), про твори 

українських письменників, про різні заняття українців, традиційні ремесла 

та промисли України, про свята в українській міфології. Знайомили з 

народними творами (прислів’ями, приказками, казками, скоромовками, 

сміховинками) про хліб, працю, природу, дружбу тощо. Продовжували 

знайомство з народними, сімейними та релігійними святами. 

У дітей формувалися вміння: складати різноманітні розповіді, пояснювати 

значення оберегів та святкової атрибутики, виконувати вірші, пісні 

патріотичного, громадянського спрямування тощо. 

Насамперед, для того щоб продовжити формування знань про рідний край 

і почуття любові до рідних місць, його природи, звичаїв нашого народу, 

української мови, було проведено свято „Червона калина” . 

Суттєво, що діти глибше познайомилися з художніми символами та 

оберегами, з особливостями українського фольклору, легендами, казками, 

переказами, оповіданнями про наших зелених друзів – рослини, 

ґрунтовніше усвідомили значення історії України для її майбутнього. Діти 

дійшли висновку, що калина – символ рідної землі, отчого краю, 

батьківської хати. Вона символізує мужність і стійкість духу українського 

народу в боротьбі за незалежність, пов’язана з патріотичними почуттями, 

любов’ю до Батьківщини. 

Значне місце в житті дітей дошкільного віку належить грі. Вона, за умови 

вмілого керівництва з боку дорослих, може стати системою природних 

вправ, спрямованих на виховання моральної поведінки. Військово-

спортивні ігри є могутнім засобом громадянського й патріотичного 

виховання дітей. Вони допомагають зміцнювати стосунки дітей у 
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колективі, вчать організовано діяти, керувати власною поведінкою, 

емоціями, діяльністю, підкорятися загальним вимогам, формують важливі 

моральні риси – чесність, наполегливість, відповідальність та ін. У цих 

іграх виявляються ініціатива, винахідливість, формується стійкий характер 

і вольові якості. 

Військово-спортивні ігри знайомлять учнів із життям і бойовими 

традиціями Збройних Сил України, військовими статутами тощо. Усе це 

формує в молодших школярів усвідомлення того, що в житті завжди є 

місце подвигу. Не можна виховати справжнього патріота своєї Вітчизни, 

не навчивши поважати героїчне минуле країни. Поступово учні 

переконувалися в тому, що люди, які віддали життя за волю України, й 

після смерті залишаються жити не тільки в підручниках з історії, художніх 

творах, пам’ятниках, а й у нашій пам’яті. 

За результатами формуючого експерименту було проведено аналіз знань і 

рівня розвитку патріотичних почуттів дошкільників. Результати 

представлені в таблиці 8. 

Важливою формою патріотичного виховання впродовж чотирьох років 

були інформаційні хвилини, які мали назву „Життя Батьківщини”, „Вісті 

України”. Під час інформаційних хвилин учителі й вихователі в доступній 

формі розповідали про події, що відбувалися в нашому місті (районі, селі), 

країні та за її межами. Особливе місце відводилося повідомленням про 

досягнення українського народу, в тому числі про людей рідного села, 

району. Вся система інформування дошкільників була спрямована на 

виховання в них громадянського бачення світу, формування політичної 

культури, особистої позиції відносно суспільних подій. Такі хвилини 

поглиблювали знання дітей з актуальних питань політичного, 

економічного, культурного й наукового життя рідного міста, країни, світу. 

Під час інформаційних хвилин діти читали статті з газет, журналів;  

розповіді про життя рідного міста, села, району, області; окрім того, дітям 

пропонувалося доповнити інформацію власними думками, зробити 

висновки. 
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Систематичне проведення інформаційних хвилин сприяло патріотичному 

та громадянському вихованню молодших школярів, привчало їх до 

читання дитячої преси й тим самим залучало до суспільного життя 

країни. 

Експериментальна робота засвідчила, що в процесі вирішення завдань 

патріотичного виховання засобами музичного мистецтва підвищується 

значення спільної діяльності виховного колективу дитячого садка, сім’ї, 

громадськості. Ці зв’язки необхідно зміцнювати. Дослідження доводить, 

що ні дитячий садочок, ні сім’я окремо не зможуть забезпечити цілісність 

музично-патріотичного виховання дошкільників. 

У ході роботи я виявила виховні можливості сім’ї у формуванні 

патріотичних почуттів дітей.  

 

 

Аналіз результатів  

Проведення формуючого експерименту дозволило експериментально 

перевірити технологію патріотичного виховання дошкільників. Така 

робота сприяла залученню діей до активної співпраці, вияву інтересу, 

бажання брати участь у різноманітній виховній роботі. 

У ході роботи були створені сприятливі умови для розкриття 

можливостей дітей, які оволодівали новими знаннями, вміннями та 

навичками, розвивали риси характеру, погляди, почуття. 

Високий рівень – рівень патріотичної усвідомленості, тобто цілковитої 

переконаності. Він характеризується тим, що всі головні компоненти 

патріотизму усвідомлюються дітьми і як суспільні, і як особистісні, 

розуміються, стають переконанням. 

Середній рівень – рівень фрагментарної патріотичної усвідомленості; це 

не тільки патріотичні знання, але й розуміння їхнього значення. Разом з 

тим більш - менш значну частину патріотичних почуттів не перенесено у 

сферу його потреб. 

Низький рівень – рівень мало усвідомленого засвоєння патріотичних 

почуттів. Дитина має прості, інформаційні патріотичні знання, але не 
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розуміє їхнього значення для особистості та суспільства.Як в першому блоці 

головний акцент робився на вирішення задач „Родинного” розділу, в другому 

– „Соціального”, в третьому – „Державного”, в четвертому всі отримані 

знання узагальнювалися. 

Аналіз результатів свідчить, що понад 38,7% дітей чітко орієнтуються в 

запитаннях, дають ґрунтовні та правильні відповіді, пов’язують з містом і 

Батьківщиною своє життя. Контрольний аналіз “Родинного” розділу в цілому 

дав такі показники (табл. 9). 

 

Таблиця 9 

Обізнаність про родину та її історію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошана до пращурів, героїв Батьківщини, знання місце знаходження могил 

та пам’ятників, догляд за ними 

Знання 

 

Респонденти 

Чемне ставлення до 

батьків, старших у сім’ї, 

вчителів 

(%) 

Пошана до пращурів, героїв 

Батьківщини, знання місце 

знаходження могил та 

пам’ятників,  

огляд за ними (%) 

Дотримання народних, 

державних, релігійних 

та сімейних традицій, 

звичаїв, свят(%) 

Високий 44,6 38,7 20,4 

Середній 40,2 42,1 40,3 

Низький 15,2 19,2 31,3 
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Дотримання народних, державних, релігійних та сімейних традицій, 

звичаїв, свят 

 

 

Динаміка росту обізнаності дітей про родину та її історію 

Після впровадження роботи  відбулися суттєві зміни в ставленні дітей до 

історії рідного краю, героїчного минулого країни, до життя прославлених 

земляків. Насамперед, привертає увагу загальне зростання кількості 

дошкільнят, які цікавляться історією міста й району.  
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Результати тестування діти  (34,5% – високий рівень, 45,3% – середній 

рівень) свідчать про те, що система патріотичного виховання допомогла 

патріотичному становленню дітей. Діти на перші місця ставлять любов до 

близьких, гідність, працьовитість, ініціативність. До числа патріотичних 

якостей вони відносять честь, правдивість, доброзичливість, відповідальність 

тощо. 

Аналіз знань дітей за розділом “Соціальний” в цілому дав такі результати 

 (табл. 10). 

 

Таблиця 10 

Обізнаність учнів в історії життя та праці земляків 

Знання 

 

Респонденти 

Знання історії 

рідного краю, 

героїчного 

минулого країни, 

життя 

прославлених 

земляків 

(%) 

Дбайливе ставлення 

до національних 

багатств, рідної 

природи, до праці 

батьків 

 

(%) 

Уміння виявляти волю, 

доброзичливість, 

правдивість, старанність, 

ініціативність, 

працьовитість, 

наполегливість, 

самостійність та ін. 

(%) 

Високий 38,9 38,4 34,5 

Середній 42,8 48,1 45,3 

Низький 18,3 15,5 20,2 
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Знання історії рідного краю, героїчного минулого країни, життя 

прославлених земляків 

 

 

 

Дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, до праці 

батьків 

 

 

 

Уміння виявляти волю, доброзичливість, правдивість, старанність, 

ініціативність, працьовитість, наполегливість, самостійність та ін. 
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Динаміка росту обізнаності учнів про історію життя та працю земляків 

 

У процесі формуючого експерименту значна трансформація відбулась і в 

розумінні громадської активності, поняття захисту Батьківщини та 

гордості за неї. На запитання „Чи відчуваєте ви себе громадянином 

України?”, „Чи турбує вас майбутнє міста, України?” понад 43,7% 

респондентів дали позитивну відповідь. Наведемо деякі типові відповіді 

дітей: 

Я громадянка України, бо я живу в Україні. 

Я громадянин України, бо й мама, й тато, і я народились і живемо в селі 

Липці, а це Україна. 

Я українець, живу в Україні, значить, я громадянин України. 

Ці відповіді є свідченням вихованості патріотичних почуттів на рівні 

мотивації почуттів (емоцій). 

Після відповідей на запитання „Як ви розумієте поняття „захист честі й 

гідності Батьківщини?” та „Чи виникає у вас почуття гордості за свою 

Вітчизну?” діти пропонували навести приклади. 

Наведемо приклади деяких типових відповідей: 

– Щоб ніхто в світі не говорив погано про мою державу, а українці 

захищали Україну від ворогів і терористів.. 

- Це значить любити й берегти свою Україну, як маму. Не дати ворогові 

скривдити її, а якщо потрібно, захистити від нього. 

- Боротися з порушниками дисципліни. 
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- Добре вчитися, гарно працювати, радіти один одному. 

- Гордість, тому що в Україні багато видатних, талановитих людей.  

 

Залучення дітей до вивчення національної символіки допомогло їм 

пройнятися патріотичним духом, осмислити важливість процесу 

державотворення, усвідомити своє місце в ньому, прагнути жити для 

українського народу та Батьківщини. 

У ході формуючого експерименту значно змінилися відповіді на 

запитання: „Як маємо поводитися під час звучання Гімну, коли 

підіймають Прапор?”. Діти  розуміють, що це символи держави, тому й 

поведінка має бути особливою (стояти треба струнко, не розмовляти, не 

дивитись у різні боки тощо). Повну, змістовну відповідь на запитання дали 

49,9% респондентів експериментальної групи. 

 

Таблиця 11 

Обізнаність учнів про Батьківщину, державні та національні символи 

 

 

Знання 

 

Респонденти 

Пошана до 

національних і 

державних 

символів 

 

(%) 

Любов до рідного 

краю, до рідних місць, 

рідної мови 

 

(%) 

Громадська 

активність, поняття 

про честь і гідність 

Батьківщини, гордість 

за свою Вітчизну 

(%) 

Високий 49,9 43,7 40,0 

Середній 31,9 41,8 33,8 

Низький 18,2 14,5 26,2 
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Пошана до національних і державних символів

 

 

 

 

Любов до рідного краю, до рідних місць, рідної мови 

 

Громадська активність, поняття про честь і гідність Батьківщини, гордість 

за свою Вітчизну. 

За певний час відбулися якісні зміни в знаннях дітей, зросло почуття 

патріотизму. В старшій групі динаміка зростання патріотичних почуттів 

суттєва, тому що у виховній роботі використовувалася спеціально 

організована система методів, прийомів, засобів, які сприяли активному 

включенню молодших школярів у різноманітні види діяльності. 
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У результаті констатуючого експерименту було визначено рівень 

сформованості якостей і рис, які відбивають патріотичні почуття та погляди 

дошкільника. Поглиблений аналіз знань дітей із громадянсько-

патріотичного напрямку засвідчує, що в них недостатньо розвинені 

почуття: 

− пошани до національних і державних символів; 

− любові до рідного краю, Батьківщини, рідної мови; 

−  інтересу до історії рідного краю, минулого країни; 

− поваги до народних і релігійних традицій, звичаїв, національних і 

родинних свят; 

− дбайливого ставлення до національних багатств, рідної природи; 

− поваги до праці батьків, всього українського народу; 

− гордості за свою Вітчизну; 

– відповідальності, ініціативності, доброзичливості, правдивості, 

старанності, наполегливості тощо. 

Узагальнюючи результати констатуючого експерименту, я дійшла  

висновку, що виховати патріотичні почуття в дітей можливо, якщо: 

– розробити технологію патріотичного виховання з використанням 

різноманітних форм і методів; 

– залучити родину учнів до участі у виховній роботі; 

– задіяти громадськість, ветеранів війни та праці, народних умільців, діячів 

культури; 

– систематично використовувати елементи народної педагогіки, традиції 

національного виховання; 

– створити банк творчих робіт, музеї чи куточки історії (села, селища, міста) 

як результат проведеної роботи з патріотичного виховання. 

Найефективнішими засобами, що стимулюють процес формування 

патріотичних, виявилися: бесіди про родину (маму, тата, бабусю, дідуся та 

інших родичів); народні та сюжетно-рольові ігри („Ласкаві слова рідним”, 

„Як підняти настрій мамі”, „Іду на Січ”, „Опанас” та ін.); участь у народних 

обрядах, релігійних та родинних святах; різні види екскурсій (краєзнавчі, 
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на підприємства, по історичних місцях, у природу тощо); бесіди про 

державні та народні символи, їхнє походження; знайомство з музичним 

мистецтвом тощо.  
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3. 6   ВИСНОВКИ 

Моя робота як  музичного 

керівника багатогранна. У 

процесі роботи з дітьми я 

використовую  різні форми, 

види, зміст роботи, але всю 

свою діяльність (мається на 

увазі саме роль і місце музичного керівника в системі взаємодії 

профільних фахівців і як учасника освітнього процесу в цілому) 

спрямовую на всебічний і гармонійний розвиток дітей. 

Хотілося б зауважити, що робота по патріотичному вихованню 

засобами музичного мистецтва дітей і розвитку їх творчих здібностей 

слід розглядати як один з напрямків роботи музичного керівника, але 

слід сказати, що проведена робота в даному напрямку впливає на 

розвиток дитини в цілому. 

Я, як педагог, який здійснює музичне виховання дітей, прагну 

використовувати на заняттях музичні твори, цінні у виховному 

відношенні, розкрити перед дітьми їх красу, зробити ці твори 

знайомими і улюбленими. 

Вважаю важливим проведення своєчасного моніторингу успіхів 

вихованців, так як. саме моніторинг дозволяє оцінити не тільки успіхи 

дітей, а й проаналізувати ступінь ефективності роботи самого педагога, 

а педагог, виходячи з отриманих результатів, робить висновок про 

правильність обраних технологій і методів роботи як з групою дітей в 

цілому, так і з конкретною дитиною і при необхідності внести 

корективи в план своєї роботи. 

Якщо виходити з позиції, що розвиток творчих здібностей дітей та їх 

патріотичне виховання - це складова частина всієї роботи музичного 

керівника, то має місце при оцінці ефективності цього напряму в роботі 

спиратися на загальні результати музичного розвитку дітей. 

Правда, існує при цьому певного роду формальність, так як. результат - 

це не завжди є цифри, виведені в рівень, а найкращий показник 
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музичного розвитку творчих здібностей і 

почуття моральності, патріотизму і культури 

дітей - це участь дитини (дітей). 

Результатом моєї цілеспрямованої і 

систематичної роботи стало підвищення рівня 

знань дітей. Діти  навчилися  емоційне 

сприймати, розуміти і виконувати 

фольклорний матеріал, користуватися 

дитячими музичними інструментами, також «проплескують», 

«протупають» запропоновані музично-ритмічні сполучення або 

створюють їх самостійно. Навчилися володіти координацією рухів під час 

співу, виконують різні види основних і танцювальних рухів; 

використовують емоційні рухи відповідно до характеру фольклорного 

твору. 

Діти розуміють засоби музичної виразності, уявляють музичні образи та 

характер виконуваного музично-патріотичних творів, вміють їх передати 

за допомогою погляду, міміки, жестів;  наслідують дорослих у творчому 

самовираженні, проявляють музичні та акторські здібності в інсценізації 

дитячих пісень. Самостійно одягають всі елементи українського вбрання, 

дотримуються послідовності, роблять це акуратно і вправно, збагатили 

словниковий запас. У дітей поліпшилася пам'ять, увага, уява та мислення. 

А головне те, що покращились взаємовідносини у дитячому колективі. 

Організація роботи з патріотичного виховання на основі музично-

народного мистецтва сприяло формуванню у вихованців: 

- збагаченню духовного світу  дітей музичними враженнями, викликає 

інтерес до музики, вміють передати традиції українського народу; 

- розвитку музичних і творчих здібностей в процесі різних видів 

музичної діяльності; 

- сприяло загальному розвитку дітей засобами музично-народної 

творчості. 

Для розвитку музичних здібностей дітей, формування основ музичної 

культури я використовую народну музичну творчість. Лише на шедеврах 
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української музичної творчості можна виховувати смак маленьких 

слухачів. Діти вже знають українську народну музику, яка тісно 

пов’язана з їх рідною мовою, естетичними і народними традиціями, 

звичаями, духовною культурою народу. 

Можна стверджувати, що патріотичне  виховання дошкільниківу 

засобами музичного мистецтва можна досягти, якщо інтегративний 

потенціал музичного мистецтва у взаємодії з іншими видами мистецтва, 

різними видами людської діяльності, всіх функціональних можливостей 

музики сприяє художньо-естетичному вихованню дітей старшого 

дошкільного віку. Саме інтеграція музики в усі види активності дітей 

старшого дошкільного віку найбільш ефективно сприяє патріотичному  

вихованню і впливає на формування всебічно і гармонійно розвиненої 

особистості дитини.  
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Конспект музичного заняття для вихованців середньої групи. 

Тема: «Осінній ярмарок» 

Мета: 

Продовжувати виховувати у дітей бажання пізнавати культуру свого 

народу. Виховувати почуття поваги до мистецтва свого народу і гордість 

за нього. 

Завдання: 

· Виховувати любов до Батьківщини при знайомстві з культурою 

українського  народу. 

· Розвивати музичні, танцювальні, співочі здібності дітей. 

Хід заняття: 

Музичний керівник: 

- Здрастуйте хлопці. Здравствуйте гості. Сьогодні ми вас запрошуємо 

відвідати з нами осінній ярмарок. 

Традиційно на Україні ярмарок відкривали веселі скоморохи. 

(двоє дітей під веселу музику одягають на себе шапку скоморохів. 

Пританцьовуючи вибігають і встають перед дітьми) 

1-й скоморох: 

Ми сьогодні всіх на ярмарок кличемо. 

Ігри, пісні. Пляски заведемо. 

2-й скоморох: 

Підходьте ближче, підходите. 

І очі свої протріть. 

Ми розвеселі потішники 

Скоморохи і насмішники. 

(знімають з себе шапки і йдуть до дітей) 

Музичний керівник:  
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- А ось і коробейники зі своїм товаром. Зазивають народ. Запрошують 

покупців. 

(під звучання веселою російської народної мелодії виходять. двоє дітей, 

беруть короба з товарами і проходять через весь зал між дітьми.) 

1-й коробейник: 

У мене для вас іграшки 

Стрічки, намисто. Брязкальця! 

2-й коробейник: 

Солодкі півники. 

І з капустою пиріжки! 

(під веселу музику до зали входить 2-е батьків у яскравих українських 

костюмах. В руках короба з товарами і музичні інструменти) 

1-й дорослий коробейник: 

Є у мене булочки, 

Кренделики да бублички! 

2-й дорослий коробейник: 

Голки н6е ломки, нитки, тасьми. 

Рум'яна, помада, кому чого треба! 

Всі разом: 

Тари, бари, растабари 

Продамо ми всі товари. 

Музичний керівник: 

До нас з усіх кінців землі 

Всі на ярмарок прийшли! 

Ви впізнали своїх батьків? Вони почули, що сьогодні у нас весела 

ярмарок і прийшли в гості. Тепер веселитися будемо разом. Вирушаємо 

за покупками. 

(Діти і дорослі беруть велику корзину і відправляються за покупками) 

А хто ж господиня цієї лавки? 

Господиня: 

Я господиня! 

Продається цибуля, капуста, 

Кабачки, все дуже смачно! 
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Проходьте, подивіться 

І в кошик покладіть! 

(діти вибирають овочі для щей, складають у корзинку) 

Музичний керівник: 

- Як же нам розплатитися з господинею? 

Господиня: 

А ви зі мною пограйте, тоді я вам віддам ваші покупки безкоштовно. 

Грають в російську народну гру «Карусель» 

Музичний керівник: 

- Давайте подивимося, що продається тут. 

 (Підходять до місця, де продаються горщики) 

Хто тут продавець? 

Продавець горщиків: 

Я продаю! 

Підходь, налітай, 

Вибирай, купуй! 

Горщики для меду, горщики для каші, 

Продам дешевше, всі будуть ваші. 

Музичний керівник: 

Чим же з тобою нам розплатитися? Грошей-то у нас немає. 

Продавець горщиків: 

А ви заспівайте мені пісню, я вам все так віддам. 

Дівчата виконують пісню «Ми матрьошки», хлопчики імітують гру на 

іграшкових балалайках. 

Музичний керівник: 

- Давайте подивимося, що продається тут. 

(подхдять до місця, де продаються сувеніри) 

Хто тут продавець? 

Я продаю! Сувеніри! 

Налітай, розбирай, нічого не залишай! 

Діти вибирають сувеніри (музичні інструменти) 

Музичний керівник:  
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Чим же з тобою нам розплатитися? Грошей-то у нас немає. 

Продавець сувенірів: 

А ви зіграйте мені на музичних інструментах, я вам їх і так віддам.  

Діти грають на музичних інструментах, музичний керівник їм 

акомпанує. 

Звучить російська народна мелодія. З'являється поводир з ведмедем 

(переодягнені батько і дитина) 

Поводир: 

Розступися, народ чесної, 

Йде ведмедведюшка зі мною. 

Багато знає він потіх, буде жарт, 

Буде сміх. 

А ну-ка, Мішка, вклонися чесному люду. Покажи свою науку, чого тебе 

вчив. 

Покажи як дівчата-красуні рум'яняться, фарбуються, в люстерко 

виглядають! 

Ведмедик мімікою показує і виконує руху. 

А як бабця млинці пекти зібралася, та тільки руки обпекла? 

Ведмедик показує. 

А тепер, Мишка, попляши. Твої ніжки гарні. 

Ведмідь і поводир танцюють. 

Поводир: 

Мишка втомився, народу вклонився. 

Музичний керівник: 

Хлопці, а ви впізнали наших гостей? 

Діти: впізнали. 

Музичний керівник: 

- Дзвінко музика грай всіх на танець запрошуй. 

Дорослі і діти танцюють український народний танець. 

У танці покидають ярмарок. 
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ТЕМА: «КУТОЧОК УКРАЇНИ - ОТЧИЙ ДІМ» 

 

Мета: Виховання морально-патріотичних і громадянських почуттів, 

почуття любові до Батьківщини, до рідного краю, до природи. 

Завдання: 

. Виховувати любов до своєї Батьківщини, почуття гордості за свою 

країну. 

. Розширювати знання дітей про державну символіку. 

. Виховувати любов до рідного се... 

лища, краю, вміння бачити прекрасне, пишатися ним. 4. Розширити 

знання дітей про природу нашого краю 

. Дати знання дітям про рідному селищі: історії, символіки, визначні 

пам'ятки. 

. Познайомити з іменами тих, хто заснував і прославив наше селище. 

. Розвивати бажання більше дізнатися про свою Батьківщину. 

 

На центральній стіні символіка України; 

Діти входять під пісню «Я, ти, він, вона» Д. Тухманова  українськими  

прапорцями. Півколо заводять і зупиняються. 

Вед: Скільки народів, скільки традицій 

Різні долі, різні особи 

Безліч танців, співзвуччя пісень 

Як добре, що зібралися ми разом 

Об'єдналися сьогодні ми в тому, 

Що землю рідну Україною кличемо! 

Дитина : Батьківщина - слово велике, велике! Нехай не буває на світі 

чудес, Якщо сказати це слово з душею, Глибше морів воно, вище небес!  

Дитина: У ньому вміщується рівно півсвіту: Мама і тато, сусіди, друзі. 

Рідний край  мій, рідна квартира, Бабуся, садок, кошеня  і я.  

Дитина: Зайчик сонячний в долоньці, Кущ бузку за віконцем І на щічки 

родимка - Це теж Батьківщина. 

Пісня « Донечка Вкраїни» Н.Май - з заспівувачами. 

Перешикування з прапорцями під музику . 
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Дитина: Я дізнався, що у мене є величезна країна 

І стежка і лісок, в полі кожен колосок 

Річка, небо блакитне, це все моє рідне 

Це Батьківщина моя, всіх люблю на світі я!  

Дитина : Ми діти України і їй ми вірні, 

І пов'язані з нею наші мрії! 

Дівчатка та хлопчики - країни, 

Зізнатися готові в любові Україні! 

Пісня «Україно» Струве.  

Вед: Що ж таке для людини Батьківщина? Це країна, в якій живеш, 

будинок, де народився, берізка біля рідного порога. 

Дитина : У кожного листочка, 

У кожного струмка Є головне на світі, Є Батьківщина своя. 

Дитина : А там, де ми народилися, Де радісно живемо. Краї свої рідні, 

Ми Батьківщиною кличемо 

Вед: Хлопці, любов до України у кожного з нас починається з любові до 

тих місць, де ти народився і живеш. 

Дитина : Якщо скажуть слово Батьківщина - відразу в пам'яті встає 

Старий будинок, в саду смородина, товстий тополя біля воріт 

Біля річки верба і ромашковий букет 

Або степ від маків червона, золота цілина 

Батьківщина буває різна, але у всіх вона одна! 

Дитина :Здрастуй, рідний край, милі краю! 

Танок з рушниками 

Дитина : І якби нас раптом запитали: 

А чим дорога вам країна? 

Та тим, що для всіх нас Україна 

Як мама рідна одна! 

Вед: А й справді слово мама, як сонечко ясне, осяває всіх своїм світлом. 

Скільки мудрих прислів'їв і приказок створив народ про любов матері 

до своїх дітей. Ось наприклад, така «Немає краще друга, ніж рідна 

матінка» А ви, хлопці, які знаєте прислів'я да приказки? 

Материнська ласка кінця не знає 
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Мати годує дітей, як земля людей. 

При сонечку тепло, при матері добро. 

Рідних багато, а матушка рідніше всіх! 

Дитина : Доброту і любов 

Дарують мамам діти 

Тому що матусі 

Кращі на світі! 

Пісня «Мамин вальс» Н. Май 

Вед: Уздовж ярмарки  

Йдуть козаки товари продавати 

Себе людям показати! 

Під укр. н.м. «Козаченьки» входить козак 

Козак : Вельмишановні панове! Завітайте до нас сюди! Виставляємо свій 

товар На наш ярмарковий базар! 

Козак: товарец важливий, похвалить його купець кожен! З доброго 

молодця п'ятак беремо, А червоним дівчатам даром віддаємо. 

Козак: Стар і млад, сюди поспішайте! 

На товар ви подивіться 

І себе не обділите. 

Купуйте - не шкодуйте! 

Або просто квас попийте. 

Козак: А ось шовкову хустку - зелененьній куточок 

Є хустки будь-якого кольору 

нехай дівчатка  підійдуть 

хоровод свій заведуть!  

Танець з хустками  

Козак: А тепер - веселіше. 

Виходь, хто сміливіше! 

розважте нас на ярмароку частівками! 

Дитина : ой! Микола, сиди вдома, не гуляй 

До тебе дівчинки прийдуть, поцілують і підуть! 

Дитина : Я маленька дівчинка я в школу не ходжу 
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 Купіть мені сандалики я заміж виходжу! 

Дитина : Ленчик-пончик з'їв батончик, Дев'яносто каченят, п'ятдесят 

поросят, Сухарів діжку, солону жабу! 

Дитина : Жадина-яловичина, смажена капуста 

З'їла мишку без хвоста і сказала: «Смачно!» 

Дитина : Вовка - морквина, солоний огірок, на підлозі валяється, ніхто 

його не їсть. Реб: Дуня-пампушка на вулицю вийшла, На купину села, 

комарика з'їла. 

Дитина : Командир полку - Ніс до стелі Вуха до дверей, А сам, як 

горобець! Реб: Гена-піна, дай поліно, нічим грубку розтопити! А з печі 

дим іде, Гена панночку веде. 

Дитина : Федя-медя тельбух, з'їв корову, і бика, І п'ятнадцять поросят, - 

тільки хвостики висять. 

Звучить музика «Служити Росії» І. Резник. 

Вед: Шелестять берези, виспівують птахи 

Підростають діти у рідної країни 

Скоро ти в дозорі встанеш на кордоні 

Щоб тільки мирні людям снилися сни! 

Реб: На лобі бувають шишки 

Під оком - ліхтарі 

Вже якщо ми хлопчаки 

То ми - богатирі!  

Реб: Подряпини, занози 

Нам страшний тільки йод 

Тут, не соромлячись, сльози 

Сам полководець ллє 

Вед: З такими бравими хлопцями 

Ми як за міцними стінами 

Задоволені старі бійці 

Ростуть на зміну молодці! 

Танець «Ати-Бати» В. Мигуля. 
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Короб: Цікава іграшка - Це веселун Петрушка Вед: Такого молодця-

оригіналу Вишнівка ще не бачила! Ноги дубові, кучері шовкові, 

Кричить і не б'ється, весело сміється! 

Козак: Маракаси і тріскачки 

Бубни, ложки і гармошки 

Інструменти купуйте 

Дзвінко, весело грайте! 

Дитина : Наші бубни розписні, 

задзвенить в один момент 

Чи не прості, розписні 

український інструмент! 

Оркестр укр. н. м. 

Петро: А тепер прийшла пора 

Пограти нам, дітвора!  

Музична гра «Ой, нагорі жито – сидить зайчик» 

Козак: Гей, хлопці, виходьте 

Від мене дари прийміть! (Показує цукерки) 

І почніть танцювати 

Так на ярмарку танцювати! 

Вед: Чому ми любимо всі 

Батьківщину 

Тому що немає ніде 

Батьківщини красивіше 

Дитина : Пролітає рік за роком 

Зігріваючи ласкою 

Наше дитинство тут проходить 

Немов у добрій казці! 

Пісня «Озеро Світленьке» В. Лазарєв.  

Вед: Ярмарок, ярмарок, золота ярмарок 

Ярмарок, ярмарок, дзвінка да яскрава! 

Дівчинка і хлопчик купець зустрічаються і ведуть діалог 

Купець: Здравствуй, красуня! 
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Тобі у нас тут подобається? 

Дівчинка: Здрастуй, купець! .. 

Чим здивуєш? Де товар? Прогризла миша? 

Купець: мишами не торгую! 

Купи-ка річ любую! 

Хоч миски, хоч ложки ... 

Дівчинка: дряпали їх кішки! 

Купець: Кішки бігли по доріжці, 

Чи не чіпали ложки! .. 

Купи самовар, славний товар! 

Дівчинка: Сам-то кучерявий, а самовар дірявий! 

У кожній чашці - по комашку! 

А з кришталевого склянки 

Стирчать вуса таргана! 

Купець: Ти, дівиця, видно, жартівниця!  

Чи не лінива, що не плаксива, 

Стройна і красива! 

Так і бути, дарую хустки, 

Розписні куточки! 

Козак: Пироги і кренделі! 

Ярмарок, всіх почастуй! 

Ось вам скатертину-самобранку, 

До чаю - здобну баранку! 

Вед: Всім дякую за увагу, Всіх друзів на чай кличемо! Пригощаємо 

ароматним, смачним чаєм з пиріжком! 

Роздає подарунки (бублики з цукерками) 

  



 86 

 

 

Тематична розвага для дітей старшого дошкільного віку 

«Україно моя – ти одна як життя» 

 

 
 

 

Дійові особи: діти старшої групи, ведуча (вихователь), музкерівник, 

бандурист, дівчина-калинка. 

 

Мета: формувати у дітей знання та уявлення про Батьківщину як 

найдорожчу і найріднішу землю; поглиблювати вміння помічати красу 

рідного краю, насолоджуватись піснями про державу; закріплювати 

елементарні знання про державні та національні символи України; 

збагачувати словниковий запас, удосконалювати інтонаційну виразність 

мовлення; заохочувати до виявлення творчості під час декламування 

віршів, виконання пісень, танців; сприяти позитивному емоційному 

розвитку вихованців; виховувати патріотизм, любов до своєї країни, 

гордість за свій народ, культуру. 

 

Матеріал: українські прапорці (за кількістю дітей), повітряні кульки 

жовтого і блакитного кольору, рушники для таночку (за кількістю 

учасників). 

 

Наочне обладнання: національна українська символіка, картини із 

зображенням гербу, прапору, віночка, калини, рушників, бандури, 

портрет Т.Г.Шевченка. 

Музичне обладнання:  музичний центр, бандура. 

 

Музичний матеріал:  аудіо записи «Гімн України», «Рушничок»  

(сл. і муз. І.Білик); пісні «Наша Україна»        муз. 

Ж. Калюжної, сл. Н.Андрусич, В.Кленця; «Біля 



 87 

калиноньки» муз. Ю.Михайличенко; «Гуцулята» 

муз.А.Філіпенка; українська народна гра «Ой, 

Василю». 

 

Хід розваги 

 

Ведуча. Любі діти, добрий день! Зичу сонця і пісень. 

А ще, друзі, вам бажаю сил, натхнення на весь день! 

Сьогодні з групи «Пролісок» діти будуть виступати, 

Свою рідну Україну щедро прославляти. 

 

Діти  з прапорцями забігають в зал під музику (за 

вибором музкерівника) 

 

Ведуча. Рано-рано  сонце встало, Україну 

привітало, 

Побажало всім добра, усміхнулось до Дніпра, 

Гарних діток привітало і навчало 

Шанувать свою родину і любити Україну, 

Бо вона у нас одна, і дорожчої нема. 

 

Діти читають вірші: 

Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. 

Є країни великі й малі, та найкраща з усіх – Україна. 

 

Моя рідна Батьківщина має назву Україна. 

В мене й нація своя – українець в мами я. 

 

У всіх людей своя святиня, куди не глянь, де не спитай. 

Нема без кореня рослини, а нас, людей, без України. 

 

Ми є діти українські, хлопчики й дівчатка. 

Рідний край наш – Україна, красива і багата. 

 

ПІСНЯ «Наша Україна» муз. Ж. Калюжної, сл..Н.Андрусич, В.Кленця 

 

 

Ведуча. Щасливі ми всі українці, що народились на такій чудовій, 

багатій, мальовничій землі – на нашій славній Україні. Тут жили наші 

прадіди, діди, тут живуть батьки, тут корінь  роду нашого 

українського. 
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І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі і 

хвилюємось аж до сліз, коли бачимо майоріння синьо-жовтого прапора чи 

слухаємо найголовнішу пісню нашої держави – гімн. Це і є державні 

символи, найбільші святині, що символізують державність та 

незалежність України. 

 
Діти читають вірші: 

Синьо-жовтий прапор маєм: синє – небо, жовте – жито; 

Прапор свій оберігаєм, він – святиня, знають діти. 

 

Наш герб – тризуб – це наша сила, 

Щоб нас недоля не косила. 

 

Лине пісня незабутня, величава, горда. 

Слава нашій Україні, нашому народу. 

 

 

Звучить гімн України 

 

Ведуча.  А ще є народні символи, це – віночок, калина, пісня, вишитий 

рушник. 

  

Український рушник… 

Оздоблений квітами, зірками, 

птахами. Скільки він промовляє серцю кожного з нас. У кожній нитці – 

барва райдуги. Мов у краплинах дощу, що впали на квіти і виграють під 

золотим промінням сонця. Стібок до стібка, нитка до нитки і на білому 
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полотні оживає багатобарвна симфонія життя.  На рушнику – доля 

народу, побут, мрії і сподівання.  

 

Хай квітнуть  рушнички, нас радують, дивують, веселять. 

 

Танок   з   рушничками  («Рушничок» сл.і. муз. І.Білик)  

Ведуча.  Всі ви, діти, любите свою рідну Україну, бо це земля, де ви 

з’явилися на світ, де вперше побачили оце довкілля, тому потрібно 

робити все для того, щоби вона була красивою, квітучою, бути  

справжніми патріотами своєї держави. 

 

Дитина читає вірш:  Що таке 

Україна? За віконцем калина. 

Тиха казка бабусі, ніжна пісня 

матусі, 

Дужі руки у тата, під тополями 

хата. 

Під вербою криниця, в чистім 

полі пшениця, 

                              Серед лугу лелека і 

діброва далека. 

 

Музика. Виходить дівчинка-калинка. 

Ведуча. Хто ти, дівчинка 

маленька? 

Калина. Українка молоденька. 

Ведуча.  А як тебе звати? 

Калина. Щоб дізнатись, як мене 

звати, 

Треба загадку відгадати. 

За хатою, у садочку у зеленому 

віночку, 

У червоному намисті дівчинонька чепуриться. 

І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти. 

За намисто кожен – смик, 

Та й укине на язик. 

Ведуча. Хто це, діти?  

Діти.  Калина.  

Ведуча. Так, правильно, це калина.  

З давніх давен калина є символом нашої країни, справжня 

окраса української землі, наш духовний світ і спадщина. Калина – в 
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піснях, віршах, на вишиваних сорочках, рушниках, на весільному 

караваї. А ще говорять, що дівчина теж красива, як червона калина. 

 Своєрідним оберегом і пам’яткою про рідну землю «без калини 

нема України» увіковічила себе червона калина у легенді. 

Було це у важкий для України час, коли татари нападали та грабували 

нашу країну, а народ забирали у полон: «журилась Україна, бо йшли 

ляхи на три шляхи, а татари на чотири, і плакало небо над молочним 

степом і над людьми, що нижче трав падали, плакало».  

 Одна  юна дівчина на ім’я Калина збирала в лісі, неподалік своєї 

домівки, ягоди. Раптом серце її охололо: вона побачила верхи на конях 

татар. Вони йшли впевнено, відчуваючи себе господарями нашої 

землі. Наввипередки побігла дівчина до села через невеликий яр, щоб 

повідомити односельчан про небезпеку. Сміливо стали до бою козаки, 

та яничари порізали козаків, молодиць взяли у рабство, село спалили, 

а дівчині Калині відтяли голову. Краплини крові впали на землю і 

виріс на тому місці кущ із яскраво-червоними ягодами. В пам’ять про 

дівчину назвали його калиною. 

 Росте червона калина повсюди у нас на Україні. Нею як 

символом чистоти і вірності ще здавна дівчата прикрашають весільні 

вінки. 

 

Дитина читає вірш: У калини квіточки – ніжно-білі зірочки. 

У калини ягідки – червоненькі крапельки. 

У калини зернятка – то маленькі серденька. 

Через те і кущ калини став за символ України. 

 

Ведуча. І стоїть вона у зеленому листі, у червоному намисті. 

А чому ж ти так убралась? 

Калина. Бо на свято готувалась. 

Я красою ніжно сяю, в хоровод дітей скликаю. 

Будем пісеньку співати і гостей всіх розважати. 
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Хоровод «Біля калиноньки» (муз. Ю.Михайличенко). 

 

Ведуча.  Українська народна пісня – славна і неповторна. Це душа 

народу. виткана із слів. Для наших діток вона знайома ще з колиски. 

Пісні українські дуже різноманітні:  веселі і жваві, лагідні і сумні. А 

якого колориту надає їм музичний супровід! Сьогодні, діти, ви 

познайомитесь з українським народним інструментом – бандурою. 

 
На бандурі грали в Україні з давніх давен. Бандура – 

слов’янський етнічний інструмент. За однією із версій, свою назву 

інструмент отримав від древньо-європейського струнного інструмента 

– пандори, який був схожий на лютню. Згадки про бандуру 

зустрічаються в літописах 12 століття. Найбільшу популярність 

інструмент здобув в Україні. Бандура стала національною гордістю і 

символом держави. За останні 70 років інструмент значно 

модернізували. З’явилися різні конструкції бандур, поліпшили звукові 

і темброві характеристики. Сучасна бандура має 65 струн. Вага 6 кг. 

Для якісного звукоутворення на пальці одягаються спеціальні 

капронові нігті. Сьогодні бандура самодостатній інструмент із 

необмеженими можливостями виконання музики всіх стилів і 

напрямків. 

Сьогодні  наш колишній вихованець, нині – учень 6 класу 

Строкань Микола виконає для вас декілька творів на бандурі. 

 
 

Строкань Микола виконує музичні твори на бандурі 
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Ведуча. Народна мудрість стверджує:  «Як дитина бігає і грається, так їй 

здоров’я усміхається». Адже  народна гра – це мудрість, сила, радість 

та здоров’я. У грі – відображення реального життя, гумор, веселощі та 

рухова активність, що сприяють позитивним емоціям та гарному 

настрою. Давайте і ми зараз пограємось у гру. 

Українська народна гра «Ой, Василю» 

 

Ведуча. «Людина без Вітчизни – що соловей без пісні». У  своєму 

рідному краї кожна травинка допомагає людині, кожна квіточка дарує 

посмішку, кожна пташечка співає тільки для тебе. Рідна земля, як мати 

– добра, щира, мила. Вам, діти, берегти, захищати свою країну, любити 

її всім серцем, душею. 

Чарівний світ цей, наче казка, 

В нім стільки дива є! 

А ти вивчай його, будь ласка, 

Усе довкіл – твоє! 

І небо чисте, волошкове 

Та шепіт ніжних квіт. 

Вербички листячко шовкове, 

Весь дивовижний світ! 

 

Дитина читає вірш:  Україна – рідний край, поле, річка, зелен гай. 

Любо стежкою іти. Тут живемо я і ти! 

 

Пісня «Гуцулята» (Муз.А.Філіпенка) 
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Музичне заняття в старшій групі.  
Тема: «Вінок калиновий сплітає із звичаїв рідного краю» 

. 

Програмовий зміст:ознайомити дітей з новою вправою, узгоджувати 

рухи з музичним супроводом, ознайомити дітей з різними за темпом та 

характером українськими народними піснями;виховувати любов до 

українського фольклору;продовжувати співати чітко та злагоджено, 

передаючи жартівливий характер твору;вчити дітей виконувати рухи 

українського танцю чітко та злагоджено, узгоджувати їх з музичним 

супроводом , закріплюваним танцювальні навички дітей, розвивати 

відчуття ритму;виховувати любов до танцювальної творчості. 

Матеріал: сопілка, наочний матеріал,український віночок зі стрічками . 

Музичний матеріал:вправа«Віночок»(муз.Н.Ветлугіної), «Пісня качки» 

(українська народна пісня),»Колискова»,співаночка»Наші ніжки дружно 

йдуть»,пісня «Грицю, Грицю»(українська народна пісня),»Український 

танок»,гра «Сопілка» 

 

Хід заняття.  

Музичний керівник. Добрий день ,діти!Сьогодні я хочу , щоб ви 

перетворились на квіти. Якою квіточкою ви хотіли б стати? Що роблять 

з квітів?(букети, плетуть вінки). 

заплющить очі. Я вас перетворю на квіти. 

(звучить музика) 

Ой заходьте діти – квіти, 

Будемо гостей стрічать 

Та віночки сплітать. 

Як віночок сплетемо, 

Всі в таночок підемо. 

(Під спокійну українську музику 

діти ідуть змійкою за ведучою , 

утворюють 2 кола.) 

Дівчатка – квіточки танцюють, 

хлопчики плескають у долоні. А 

зараз хлопчики – квіточки 

потанцюють. Дівчатка плескають 

у долоні. 

Сплітають віночок (з’єднують 

руки через одного). 

(Виконується вправа «Віночок») 

Плетення віночка – це народна 

творчість. Прикрасили зал 

віночками. А тепер я вас 

запрошую сісти на стільчики. 

Музичний керівник. Діти 

сьогодні в нас буде незвичайне 

заняття. Ми проведемо 

екскурсію у давнину, а точніше у народну пісню. А ви знаєте, що таке 
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народна пісня?  

Так це пісня, яку склали люди ,потім вона йшла від хати до хати , від 

села до села, хто її виконував , міг додати щось своє. А співали пісні 

скрізь – у полі , на городі на відпочинку,за всякою роботою. Зараз ми й 

наші батьки вже мало збираємося, мало співаємо разом. От раніше, 

коли не було телевізорів, магнітофонів, в якісь хатині збиралась група 

людей .( Дівчат та хлопців або старших жінок). Особливо це було 

довгими зимовими вечорами. Вони всі виконували якусь роботу, і щоб 

не було сумно , увесь час співали або розповідали цікаві народні 

усмішки. Це називалось в народі вечорницями. 

Народні пісні поділяються на кілька груп. 

Календарні –пісні , присвячені святам, порам року. 

Давайте заспіваємо українську народну пісню про весну , яку ми 

вивчили на попередньому занятті. 

(Виконується пісня «Вийди , вийди сонечко»). 

Трудові пісні розповідають про різні види праці людей. 

Історичні пісні – це пісні , які зображають певні історичні події. 

Подивіться хто прийшов? 

Гриць. Я Гриць. 

Музичний керівник. А що ти тут робиш? 

Гриць. Та пас качок, а вони кудись ділись. От я їх шукаю. 

Музичний керівник. Гриць, а ти часом не той хлопчик, Гриць,про якого 

співається в українській народній пісні? 

Гриць. Ой , а що про мене є пісня? 

Музичний керівник. Діти , давайте заспіваємо. 

(Виконується пісня»Грицю, Грицю»). 

Гриць. Та ні, це не про мене пісня. 

Музичний керівник. А може , посидиш в нас і послухаєш цікаву 

розповідь про народні пісні? 

Гриць. Та які пісні? У мене качки загубились. 

Музичний керівник. Ати знаєш , я відкрию тобі одну таємницю. 

Народні пісні складали не просто так , вони людям допомагали. 

Гриць. Може, людям і допомагали , а мені вже нічого не допоможе. Ох 

і попаде мені від мами.(Гриць плаче). 

Музичний керівник. А це подивимось. Послухаємо українську народну 

пісню «Качки». 

(Слухання пісні «Качки». У виконанні музичного керівника та 

вихователя в кінці виконання вихователь підігрує на сопілці). 

Гриць. О, це ж мої каченята. Це просто диво. Як же вам вдалося їх 

знайти? 

Музичний керівник. За допомогою пісні і ось цієї сопілки. Раніше , 

коли діти йшли пасти худобу, гусей або каченят брали собою сопілку. 

Вдень паслася худоба, а ввечері коли пастушок грав на сопілочці всі 

тварини збиралися на звук сопілочки і йшли додому. 

Гриць. Ой, може, ви мене навчите грати на сопілочці? 

Музичний керівник. Добре ,Грицю, ми навчимо тебе ,ми навіть 

подаруємо тобі цю сопілку. 
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Гриць. Ой, щось я втомився, поки бігав за своїми каченятами, поспати 

б.  

Музичний керівник. Ти лягай в холодочку , а щоб швидше заснути … 

Діти , а що треба , щоб дитина швидше заснула? (Потрібно заспівати 

колискову.)  

Музичний керівник. А чому під неї легше заснути? (Тому що вона 

спокійна, тиха і ніжна.) ну лягай Грицю. 

Слухання «Колискової». 

Запитання до дітей. 

Які колискові ви ще знаєте? 

Кому частіше співають колискові? 

Чим відрізняється пісня «Колискова» від пісні «Качки»? 

Музичний керівник. Діти , а давайте поки Гриць спить , 

потанцюємо.(Діти виходять,роблять коло.) 

Сьогодні я розповім вам , як раніше хлопці запрошували дівчат до 

танцю. Перед танцем проводилася гра – змагання. Говорили такі слова: 

Дуб зелений, береза біла, 

Гарна краса та краще сила. 

Хто перший добіжить ,  

Той гоноровий. 

Тоді хлопці ставали в ряд і бігли до вибраного дерева, а хто перший 

прибігав , отримував право першим запросити дівчину на танець . тобто 

в нього був вибір і він міг з усіх дівчат обрати найкращу. 

А знаєте , чому в цій грі говорили про дуба і березу? Тому що коли в 

сім’ї народжувався син , то саджали біля хати дуб, щоб хлопчик був 

сміливий і міцний , як дуб. А коли народжувалась донька, то саджали 

березу , щоб донька була гарною і стрункою, як береза. 

А зараз потанцюємо. 

(Виконується «Український танок».) 

Гриць. (прокинувшись). Що це тут за гомін? 

Музичний керівник. Та це ми танцювали. 

Гриць. Без мене? Веселилися , а мене не розбудили? 
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Музичний керівник. Не сумуй, Грицю, щоб розвеселитися ,є ще 

способи, крім танців. Ми можемо пограти з тобою в гру. 

Діти подивіться і скажіть , який музичний інструмент тримає у руках 

Гриць?(сопілку). У давнину в Україні люди не тільки грали на цьому 

інструменті, а й використовували його під час ігор. Тому сьогодні я 

хочу вас ознайомити з однією такою грою. 

Танцювальна гра «Сопілка». 

Рухи гри 

Діти утворюють коло. У центрі кола ставлять пеньок або стілець. 

Дівчина, котра виявила бажання почати гру , бере в руку сопілку і 

співає пісню. Діти підспівують або співають усі: 

Я маленька дівонька, 

Як у полі квітонька, 

На сопілці граю, 

Пісеньку співаю, 

Всіх вас розважаю. 

1-4 такти : дівчинка танцює біля пеньочка; виразною мімікою, 

пластикою, рухами рук показує, яка вона гарна , як «квітонька». 

Діти йдуть танцювальною ходою праворуч по колу  

5-10 такти : дівчинка імітує гру на сопілці , вільно пересуваючись у колі 

дітей або зустрічним рухом , із закінченням співу вона підходить до 

дитини , з якою хоче розважитись разом. 

Усі діти , за прикладом ведучої , швиденько беруться парами під руки. 

Усі пари кружляють млинком. Дитина , яка залишилася без пари, бере 

сопілочку у ведучої і починає гру вдруге. Якщо кількість дітей парна , 

то гру продовжить та , яка була обрана ведучою. 

Гриць. Ох яка цікава гра.  

Музичний керівник. А все інше , про що ти дізнався сьогодні , хіба не 

цікаво? 

Діти , давайте пригадаємо, в чому нам допомогла українська народна 

пісня. 

Гриць. Допомогла моїх качок знайти. 

Діти. Допомогла Грицеві заснути, розважала, веселила нас. 

Підсумок заняття. 

Музичний керівник. Ось , бачите . народна пісня завжди стане всім в 

пригоді: і в праці, й у відпочинку. 

Як настане літечко , ви поїдете до своїх бабусь у село і там навчитеся , 

ще різних народних ігор та пісень від своїх бабусь, та дідусів. 

Запам’ятаєте і нас навчите. 

Ось і закінчилась наша екскурсія у давнину . діти вам сподобалось? Ото 

ж вирушаємо у групу.(Діти виходять з залу під звучання маршу .) 
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Конкурс української пісні «Наші пісні – тобі, 

Україно! »  

 

Мета: формувати у дітей знання та уявлення про Батьківщину як 

найдорожчу і найріднішу землю; поглиблювати вміння помічати красу 

рідного краю, насолоджуватись піснями про державу; закріплювати 

елементарні знання про державні та національні символи України; 

збагачувати словниковий запас, удосконалювати інтонаційну 

виразність мовлення; заохочувати до виявлення творчості під час 

декламування віршів, виконання пісень, танців; сприяти позитивному 

емоційному розвитку вихованців; виховувати патріотизм, любов до 

своєї країни, гордість за свій народ, культуру. 

 

Матеріал: українські 

прапорці (за кількістю 

дітей), повітряні кульки 

жовтого і блакитного 

кольору, рушники для 

таночку (за кількістю 

учасників). 

 

Наочне обладнання: 

національна українська символіка, картини із зображенням гербу, 

прапору, віночка, калини, рушників, бандури, портрет 

Т.Г.Шевченка. 

 

Ведуча . Любі друзі! Шановні гості та конкурсанти! Вітаємо 

вас на нашому святі української пісні.  

Діти:  Коли пісні мойого краю  

  Пливуть у рідних голосах,  

  Мені здається, що збираю  

  Цілющі трави я в лугах.  

   В піснях і труд, і даль походу,  

   І жаль, і усміх, і любов,  

   І гнів великого народу,  

   І за народ пролита кров.  

  В піснях – дівоча світла туга,  

  І вільних помах косаря,  

  В них юність виникає друга,  

  Висока світиться зоря.  

   Люблю пісні мойого краю,  

   Та не спинюсь на тім лишень,  
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   З любов’ю вухо привертаю  

   До братніх на землі пісень.   

  Велична, щедра і прекрасна мова!  

  Прозора й чиста, як гірська вода!  

  Це України мова барвінкова  

  Така багата й вічно молода!  

Ведуча: Сьогодні в нас відбудеться «Конкурс української 

пісні», в якому беруть участь групи: «Колосок», 

«Мультляндія», «Золотий ключик». А зараз я вас 

познайомлю з членами журі конкурсу (оголошує ім’я)  

Дитина . Світи, сонце, світи, ясне,  

  На міста та села.  

  Щоб наша рідна Україна  

  Все була весела!  

Ведуча . І по всьому світу став спів гомоніти,  

  То співають пісню українські діти!  

  Настав час починати конкурс.  

1. Українська народна пісня «Гарний танець гопачок».  

2. Українська народна пісня, обр. Щуровського «Не щебечи, 

соловейко».  

3. А зараз послухайте жартівливу пісню «Два баранчики», її 

виконують маленькі співаки. Попереджую шановні журі, ця 

пісня виконується поза конкурсу.  

4. Українська  народна пісня «Гоп, мої гречаники».  

Дитина . Ой, заграйте, музики,  

  Маю гарні черевики,  

  Починайте скоріш грати,  

  Бо хочу я танцювати!  

«Гопак» українська народна мелодія  

5. Українська народна пісня  «Ой, казала мені мати»  

6. муз. Верменича, сл. Сингаївського «Вишиванка»  

Ведуча . Тепер сповістити мені саме час,  

  Таночок «Маричка» друзі для вас!  

Танок «Маричка»  

7. Українська народна пісня обр. Щуровського «Ой, за гаєм, 

гаєм».  

Ведуча . Це був останній номер нашої конкурсної програми. 

Шановні гості та конкурсанти, поки журі підводять 

підсумки, послухайте кілька пісень у виконанні вокального 

ансамблю вихователів нашого дитсадка.  

Українська народна пісня «Кучерява Катерина»  

Українська народна пісня «Дві смерички»  

Українська народна пісня «Ой, гуляю я»  

 А зараз настав час  оголосити підсумки нашого конкурсу.  

 І місце – діти групи «Колосок». На ІІ місці – діти групи 

«Мультляндія», на ІІІ місці – діти групи «Золотий ключик».  

Вручення дипломів та призів  
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Дитина . Зацвітає калина, зеленіє ліщина,   

 Степом котиться диво – луна,  

 Це – моя Україна, це –  моя Батьківщина,  

 Що як мамо, як тато – одна! 

  Україно моя мила, ти моя рідненька,  

  Я тебе так щиро люблю,  

  Хоч я ще маленька.  

  Хоч про тебе, Україно, дуже мало знаю,  

  То чомусь, серденько, щиро я тебе кохаю.  

Ведуча . Скільки б не співали,  

 Та кінчати час.  

 Хай у вас і в нас все буде гаразд,  

 Щоб ви і ми щасливо жили!  

Пісня «Україно моя»,  муз., сл. Гірського  
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Свято «Ми є діти українські»   

(старша група) 

Мета: формувати у дітей знання та уявлення про Батьківщину як 

найдорожчу і найріднішу землю; поглиблювати вміння помічати красу 

рідного краю, насолоджуватись піснями про державу; закріплювати 

елементарні знання про державні та національні символи України; 

збагачувати словниковий запас, удосконалювати інтонаційну виразність 

мовлення; заохочувати до виявлення творчості під час декламування 

віршів, виконання пісень, танців; сприяти позитивному емоційному 

розвитку вихованців; виховувати патріотизм, любов до своєї країни, 

гордість за свій народ, культуру. 

 

Матеріал: українські прапорці (за кількістю дітей), повітряні кульки 

жовтого і блакитного кольору, рушники для таночку (за кількістю 

учасників). 

 

Наочне обладнання: національна 

українська символіка, картини із 

зображенням гербу, прапору, віночка, 

калини, рушників, бандури, портрет 

Т.Г.Шевченка. 

Ведуча.  Доброго дня, наші шановні 

гості, низький вам уклін. 

Сподіваємося, що сьогодні у 

нашому залі буде ясно від щирих 

посмішок, від аплодисментів, від 

святкового вбрання. Сьогодні у нас 

буде тісно від пісень і жартів, від 

танців та ігор. Нам звеселять душу і 

зігріють серця наші діти – українці. 

Діти під музику заходять до залу  

Дитина.  Ми малі, та всі ми друзі,  Ми одна родина. 

  А найбільша наша мати – 

  Рідна Україна.  

Дитина.  Різні в світі є країни,  

  Різні люди є на світі,  

  Різні гори, полонини,  

  Різні трави, різні квіти.  

  А з усіх одна країна  

  Найрідніша нам усім:  

  То – прекрасна Україна,  

  Нашого народу дім.  

Дитина.  Там шумлять степи безкраї,  

  Наче вміють говорити!  

  Там ясніше сонце сяє,  
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  Там солодше пахнуть квіти…  

  Різні в  світі є країни,  

  Є і гарні, і багаті.  

  Та найкраще – в Україні,  

  То найкраще – в рідній хаті  

Пісня «Наша Україна» (муз. М. Катричка, сл. В. Кленца)  

Ведуча.  Моя Україна – 

скільки тепла в цьому 

слові, ніжності рідної 

неньки. Моя Україна – 

рідний край. Це поле, 

річка, зелений гай, сади і 

квітки, тополі, вінки, 

калина, родина і рідна 

дитина. Скрізь простір і 

краса, добро і тепло. А 

найбільш чистоти і тепла у 

душах наших дітей.  

Український танок 

«Привітальний»  

Ведуча.  Споконвіку славились українські дівчата  і жінки: 

чепурні, роботящі, добрі, веселі, гарні. Кажуть, що українські 

дівчата не люблять сидіти. Ще змалку допомагають дорослим. 

На них так і кажуть: «маленькі господарочки».  

Хоровод – інсценівка «Ой, ходила дівчина бережком»  

Ведуча.  Коли підростуть наші малі господарочки, віриться, що 

вони стануть добрими мамами. Мати –  берегиня людського 

роду. Мати народжує дитину, співає їй 

ніжні колискові пісні, вчить добра і 

любові, охайності і працьовитості. Т. 

Г. Шевченко писав:  

  У нашім раї на землі  

  Нічого кращого немає,  

  Як тая мати молодая  

  З своїм дитяточком малим.  

Дитина.  Пісня колискова –  

  То найперша мамина розмова,  

  Пахне вона м’ятою і літом,  

  Чебрецевим і суничним цвітом.  

  Пісня в мандрівку нас 

закликає,  

  Чуєте? – десь колискова лунає.  

«Колискова» (муз. В. Бабій, сл. народні)  

«Колискова» (муз. М. Ведмеденя, сл. Н. Перелісної)  

Дитина.  Згадали свою маму і дорогі слова.  

  Мамо, тобі низесенько вклонюсь,  

  Мамо, за тебе Богу помолюсь,  
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  Мамо, прийду я знов на твій поріг,  

  Мамо, ти найдорожча за усіх. 

Ведуча.  А одягала мати дитину в 

яскравий, чудовий український одяг.  

Дитина.  Мама вишила мені  

  Квітами сорочку.  

  Квіти гарні, весняні – 

  Одягайся, дочко.  

  В нитці сонце золоте,  

  Пелюстки багряні,  

  Ласка мамина цвіте  

  В тому вишиванні.  

  Вишиваночку візьму,  

  Швидко одягнуся.  

  Підійду і обійму  

  Я свою матусю.  

Ведуча.  Наші дівчатка теж люблять вишивати сорочки, 

рушники  

«Рушничок» (сл. і муз. В. Бабій)   
 «Танок з рушниками» українська народна мелодія  

Ведуча.  Як одягнуть наші дівчата нову спідницю, віночок, то 

радощів повна хата, від дзеркала не відходять.  

Пісня-гра «Віночок» (сл. і муз. В. Бабій)  

Гра «Хто скоріш пов’яже стрічки на вінок»  

Ведуча.  Із запорізької землі  

  До нас у гості прибули  

  Хлоп’ята – козачата  

  Ми раді їх вітати.  

Танок «Повзунець» українська народна мелодія  

Хлопчик.  За Дніпровськими порогами,  

 За південними дорогами,  

  За степами за широкими  

  Наші прадіди жили.  

Хлопчик.  Мали Січ козацьку сильную,  

  Цінували волю вільную,  

  Україну свою рідную,  

  Як зіницю берегли.  

Хлопчик.  Гей ви, хлопці – запоріжці, 

  А де ж ваша сила?  

  Чи свою козацьку силу  

  Ви не розгубили?  

Хлопчик.  Будем, хлопці-запоріжці,  

  Завжди пам’ятати:  

  Хто безсилий, той безкрилий,  

  Тому не літати!  

Пісня «Козачата» (муз. М. Ведмеденя, сл. О. Яворської)  
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Ведуча.  Зараз хлопці – запоріжці покажуть себе, які вони 

спритні 

Гра «Хто перший взує чобітки»  

Ведуча.  Чоловіки та хлопці завжди були помічниками дівчатам 

і жінкам.  

Усмішка «Помічник»  

- Допоможи, - прохає брата  

Сестричка з іншої кімнати.  

- Немає часу, в мене справа, -  

Сказав, потягуючись Сава.  

- Ти відмовляєшся? Дарма,  

Тоді пиріг я з’їм сама.  

- Допоможу, - брат згодивсь вперше:  

- Удвох усе робити легше!  

Ведуча.  Поки ми всі тут забавлялись, дівчата вареників 

приготували повну миску. А хлопці їх будуть їсти, якщо 

спіймають у місці. 

Гра «Вареники» (до гри запрошуються батьки)  

Ведуча.  Вареники – смачна українська справа, але 

найголовніше в кожній хаті, - хліб. Українці завжди піклуються, 

щоб виростити добрий врожай хліба. Навіть колядники на весь 

рік бажають.  

Дитина.  Хай Вам буде щастя й доля,  

  Урожай дорідний в полі.  

  Щоб у вашій світлій хаті  

  Ви завжди були багаті.  

Ведуча.  А коли хліба багато, то й радощів повна хата  

Танок «Хлібчик» українська народна мелодія  

Виходить дівчинка – Калина  

Ведуча.  Хто ти, дівчинко маленька?  

Дівчинка.  Українка молоденька.  

Ведуча.  А як тебе звати?  

Дівчинка.  Щоб дізнатись як мене звати, треба загадку 

відгадати.  

  За хатою у садочку, у зеленому віночку,  

  Та в червоним намистах стала пава молода.  

  І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти  

  За намисто кожен смик, та й укине на язик.  

Діти.   Калина.  

Ведуча.  Червона калина є символом отчого краю, усієї неньки 

України. 

  Пучечки калини беремо,  

  Хоровод свій почнемо.  

Хоровод «Ой, є в лісі калина» українська народна пісня  

Ведуча.  Нехай із покоління в покоління передаються наші 

національні пісні, наші звичаї, любов до матері і України.  

Дитина.  Мені все говорить щовечора ненька,  
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  Що я – українка, мов квітка пишненька.  

  І ось я віночок сплела в цю хвилину,  

  Щоб ним уквітчати і матір, і Україну.  

Дитина . Іскриться крапелька роси  

  На золотім листку калини.  

  Світ молодіє від краси  

  Під небом України.  

  Мій добрий отчий теплий дім,   

  Немов гніздо пташине.  

  І я росту, співаю в нім  

  Під небом України.  

Дитина.  Гей, Україно, ненько прекрасна,  

  Будь же до  всіх справедлива.  

  Хай тобі світить сонечко ясне,  

  Хай будуть діти щасливі.  

Дитина.  Добро хай панує у вашому домі  

  І мир нехай буде завжди.  

  Здоров’я міцного і щедрої долі  

  Бажаєм 

на довгі роки. 

Пісня «Добрий 

день, матусю 

Україно!» 

(муз. і сл. Н. 

Рубальської)  
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Пісня  «Сонячна капіж»  

слова І.Вахрушевої, переклад Н.Куфко 

                                         муз. С.Сосніна 

Над вікном бурульки плакали, 

Під ласкавим сонцем танули, 

Кришталеві сльози капали, 

Зовсім бідненькі розтанули. 

 

Дін - дон, дін – дон, дін – дон(4 р.) 

 

Ще поля й ліси засніжені, 

Ще від холоду так болісно. 

Простягнув долоні ніжненькі, 

Голубий маленький пролісок. 

 

Дін – дон, дін – дон, дін – 

дон(4 р.) 

 

День заглянув у віконечко, 

Він веде весну – 

цариценьку. 

І співа матусі сонечко 

Березневу гарну пісеньку. 

 

Дін – дон, дін – дон, дін-

дон(4 р.)
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Історія – хвилинка по ознайомленню дітей  

з нотним станом 

 

Музичний керівник: Діти, всі ви любите 

співати пісні і знаєте, що у пісні є слова та 

мелодія. Слова записують буквами, а мелодію – нотами. Ноти, як і букви, 

є  спеціальними знаками. Букви ви всі знаєте, вмієте прочитати і 

написати. Але ви ще нічого не знаєте про ноти. 

Діти, скажіть, де живуть букви?( у книзі, яка називається « Абетка»). 

Ноти живуть в будинку, який називається «Нотний стан» (виставляю 

посібник-таблицю у вигляді будинку, на якому розташований нотний 

стан). Уважно роздивіться цей будинок. У нього є стіни, стеля, підлога і 

дах. Скажіть мені, діти, цей будинок одноповерховий чи ні?( У нього є 

поверхи?). Порахуйте, скільки поверхів у цьому будинку ( У цьому 

будинку 5 поверхів). Кожен поверх – це нотна лінійка, тож нотний стан 

має 5 нотних лінійок. Саме на цих лінійках і живуть ноти. На якому 

поверсі живе яка нота, як звати кожну ноту - про все це ви дізнаєтесь на 

наступному занятті. 
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Звичаї та обряди – найдавніші форми духовної культури народу.  

Звичаї – повсякденні та усталені правила поведінки, що склалися 

історично на основі людських стосунків в результаті багаторазового 

здійснення одних і тих же дій та усвідомлення їх суспільної значущості 

а також виявляють глибоку різницю в порівнянні з звичаями сусідніх 

народів. Вони, як неписані закони, народжуються разом з народом і 

передаються з покоління в покоління, тобто стають традиційними і 

допомагають не тільки зберегти національну своєрідність, але й 

самовідновитися. Згадаймо слова Тараса Шевченка: 

Чи ти рано до схід-сонця 

Богу не молилась? 

Ти діточок непевних 

Звичаю не вчила? 

Кожна пора року мала свою важливу дату – кульмінаційну точку, 

до якої були приурочені народні звичаї та обряди річного календарного 

кола. Тому звичаї і обряди мають національний чи етнічний характер, 

хоча між ними існує певна різниця. Звичаїв дотримуються щоденно, 

обряди, як сиволічні дійства, приурочені до відзначення найбільш 

важливих подій у житті людських гуртів, родин, окремих осіб. Звичай 

“Вдовиного плуга” (навесні громадою обробляли ниви вдовам) та 

“Толоки” (громадських робіт на зведенні житлових та господарських 

будівель) є унікальною формою колективної взаємодопомоги. 

Українці належать до тих націй в Європі, чия обрядовість є однією 

з найдавніших і найбагатших. Найкраще виражене багатство 

української обрядовості в обрядовому фольклорі – піснях, побажаннях, 

віншуваннях, примовляннях, якими супроводжується те чи інше 

обрядове дійство. 

Розрізняють два види обрядовості українців – родинну (сімейну) 

і календарно-побутову. Сімейні обряди супроводжують громадське 

відзначення народження дитини, повноліття, весілля та похорону. На 

особливу увагу заслуговує й дитяча обрядовість. Уся структура 
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традиційних ігор та забав підпорядковувались основній меті – з юного 

віку навчити підлітка праці, шляхетності, лицарства, уважного ставлення 

до природи, шанобливості до батьків і старших, громадської 

взаємодопомоги, відчуття обов’язку перед родом і народом. Ці явища 

спостерігаємо в дитячих та юнацьких іграх та забавах, легендах і 

переказах, музичному мелосі. Саме за допомогою дитячої обрядовості 

формувалися такі риси, як витривалість, вміння приймати відповідні 

рішення в екстремальних ситуаціях, і, звісна річ, культ героїзму й 

лицарства, що був властивий як захисникам княжої доби, так і козаччини. 

Другий вид обрядів дотримувався під час урочистого святкування 

початку чи закінчення певних сезонів, природних календарних циклів – 

зими, весни, літа, осені. Зимовий цикл супроводжувався ворожінням, 

молодіжними іграми та піснями. На свято Катерини (7 грудня) 

пов’язувалися звичаї “кликати Долю”, ворожити на щасливе заміжжя. 

Свято Андрія (до пам’яті апостола Андрія Первозданного, 13 грудня), 

приготуванням особливих страв та повторне ворожіння дівчат на щасливе 

заміжжя: ”Я, святий Андрію, конопельки сію. Дай же, Боже знати, з ким 

весілля грати!” Ці свята відзначились особливо урочисто, влаштовувалися 

і вечорниці, на які сходилися і парубки. Починалися різноманітні розваги, 

з яких найпоширенішою була “калита.” 

    Трудові свята й обряди – органічна складова святково-обрядової 

культури українського народу. Взаємозв'язок свят і праці має традиції, що 

сягають доісторичних часів. 

Традиційна трудова обрядовість тісно пов'язана з календарним 

циклом сільськогосподарських робіт. Обряди неодмінно супроводжували 

початок оранки, сівби, вигін худоби на пасовище, закінчення жнив тощо. 

У селянській сім'ї трудові традиції та обряди були справжньою школою 

для підростаючого покоління. У процесі виконання ритуальних дій 

дитина здобувала перші трудові навички. Усім розмаїттям своїх художніх, 

емоційних, атрибутивних, пісенно-музичних засобів трудові свята 

сприяли вихованню у молоді любові до нелегкої хліборобської праці, до 

землі, прищеплювали своєрідний "кодекс хліборобської честі". 
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Трудова обрядовість на всіх етапах свого існування була одним із 

важливих елементів суспільного життя. При цьому її питома вага, сфера 

дії та функції постійно змінювались. Зважаючи на значний вплив релігії, 

трудові звичаї та обряди українців були залежні від неї. Разом із тим у них 

знайшли відображення як раціональне, так і чуттєве сприйняття 

дійсності, філософські та поетичні уявлення людей, елементи багатьох 

видів мистецтв.  

Сучасну систему Т. с. о. складають: професійні свята; трудові свята, 

пов'язані з окремими циклами сільськогосподарських робіт; свята 

трудових колективів та обряди вшанування трудівників; фольклорні 

свята праці, присвячені народним ремеслам, та ін. Усі свята й обряди 

мають свою символіку та атрибутику. 

Досягнення благородних цілей, що випливають із змісту традиційної 

трудової обрядовості, можливе лише за умов узгодженості трудового 

внеску та винагороди за нього, дотримання міри урочистості при 

проведенні свят. Трудова обрядовість в останні роки набирала негативних 

рис у тих випадках, коли явища соціальної несправедливості, існуюче 

безладдя на виробництві намагалися прикрити святковою помпезністю, 

окозамилюванням, створенням та вшануванням "паперових" героїв праці. 

І нарешті, подальший розвиток трудових свят неможливий без пильного 

вивчення народного досвіду, прогресивних набутків традиційної 

обрядовості та трудової моралі, їх відродження та творчого використання. 

Свято першої борозни – стародавня народна традиція, пов'язана із 

сільськогосподарським календарем, – початок оранки, сівби. Від успіху 

цих головних робіт залежить добробут селянина і його родини протягом 

усього року. 

Залишки традиції закликання успіху при оранці та сівбі бачимо у 

святах різдвяного циклу: на Маланки серед щедрувальників був орач, 

який носив із собою чепіги від плуга і співав відповідну пісню. На Новий 

рік посівальники, обсипаючи зерном, примовляли: Щоб уродило краще, 

ніж торік! 
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Звичаї, пов'язані з першою оранкою сівбою, з давніх-давен 

включали в основному магічні дії: освячення плуга, першої борозни, 

покладання свяченого хліба на перші скиби зораної землі (щоб родила 

нива), а також яєць та срібних монет (для чистоти хліба). Та вже в кінці 

XIX – на початку XX ст. багато традиційних обрядових елементів 

відмирає або спрощується. 

Перед тим як виїжджати в поле, вся родина збиралася в хаті, перед 

образами запалювали свічки і молилися Богові. Потім свяченою водою 

кропили волів чи коней. Виїжджаючи, співали пісень жартівливого 

змісту: 

В понеділок поїхали, 

А в вівторок приїхали, 

Вранці в середу орали, 

В четвер плуга поламали, 

У п'ятницю волів погубили, 

А в суботу волів знайшли 

І додому пішли... 

    Коли доорювали до дороги, то вдавалися до замовлянь, 

прикликаючи собі "віщим словом" удачу. Завершувався день святковою 

вечерею. Погоничеві обов'язково діставався подарунок: картуз чи 

сорочка. 

Ранньої весни священик відслужував молебень з освяченням 

хлібних зерен. 

Збираючись сіяти, одягали сорочки, в яких причащалися під час 

останнього говіння в церкві. Робилося це для того, щоб не було бур'яну 

і будяків поміж хлібом. Перед сівбою, як і перед оранкою, вся сім'я 

молилася Богові. Господар брав у руки хрест (хлібчик відповідної 

форми, спечений на середохресному тижні) і клав його в борозну на 

завороті – там, де востаннє повернувся плуг. Потім ставав обличчям до 

сонця і читав "Отче наш", набирав повні жмені зерна і кидав його 

навхрест, примовляючи: Уроди, Боже, і на чужу долю! Відтоді починав 

сіяти. А коли починав волочити, обійшовши ниву навкруги, то 
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зупинявся біля "хреста", брав його в руки, кидав шапку і хрестився. Потім 

ламав крест" на шматки, розмочував у воді, їв сам і давав їсти всім 

учасникам сівби, включаючи й тварин. 

Засівати ниву годилося натщесерце (щоб хліб родив) і з молитвою 

(щоб хліб чистим був). Не можна було лаятись та кричати навіть на 

тварин (бо будяки родитимуть). 

Ритуали, що супроводжували першу оранку та сівбу, мали незначні 

варіації по території України, але скрізь це були урочистості з молитвами 

до Бога, пройняті почуттям шани до своєї праці. Відчутно 

трансформоване, свято збереглося до наших часів. 

Проводи на полонину (полонинський хід) – традиційне трудове 

свято, приурочене до літнього вигону худоби на гірські пасовища 

(маржини). Відзначалося на сімнадцятому тижні після Різдва в день св. 

Юрія – покровителя хліборобства і скотарства (23 квітня ст. ст.). За 

народними віруваннями, у цей день св. Юрій відмикає небо й землю і 

випускає на волю росу та свіжу зелену рослинність. 

Свято склалося на основі давніх традицій жителів Карпат (гуцулів, 

бойків), згідно з якими вигін худоби налітування проводився урочисто і 

супроводжувався виконанням релігійно-магічних обрядів, пісень і танців. 

До магії вдавалися, щоб очистити свійських тварин від усього злого, а те 

зло примусити увійти в якийсь сторонній предмет. Використовували різні 

засоби очищення: вогонь, свячену воду, молитву, заклинання, биття 

тварин гілкою свяченої верби тощо. На Прикарпатті ґаздиня виносила 

худобі залишки свяченої паски або хліба і годувала її на щастя. Ґазда 

вирізував кілька дернин із зеленою травою, клав з обох боків воріт і 

застромляв у них гілочки квітучого терену. Крізь такі ворота свяченою 

вербою виганяли худобу. 

Напередодні свята на місце літнього табору виряджали старшого – 

ватага, який головував в усіх справах. Промовляючи молитву, він 

відчиняв двері господарських споруд, спостерігав за тим, як готували 

місце для ритуального багаття – ватрище, кидав у нього підкову, яка мала 

охороняти табір від блискавки та грому. Потім ватаг брав агострене з 
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обох кінців сухе поліно зі шматочками ґноту й швидким тертям за 

допомогою ременя здобував "живий вогонь" (ватру). Давши ватрі 

розгорітися, ватаг набирав жару і, нашіптуючи молитву, кидав його у 

воду. Потім тією водою кропив навхрест усі будівлі та маржину, яка вже 

надійшла. Решта води зберігалася в пляшці до кінця сезону. Після 

своєрідного водосвяття ватру урочисто заносили і клали на ватрище. Цей 

вогонь побожно підтримувався протягом усього літування. Восени, 

відходячи додому, ватрище не гасили, а давали можливість згаснути 

самому. 

Взявши з ватрища розжарену скіпку, ватаг обходив усі будівлі, 

читаючи "Отче наш". В кінці обходу клав її на ворота, через які мусила 

ввійти череда. Прийнявши череду, окропивши її водою та очистивши 

"живим вогнем", готували вечерю. Коли всі приготування закінчувались, 

ватаг трембітою скликав чабанів до спільної молитви. 

Подібні ритуали супроводжували й повернення худоби з полонини. 

Обидва свята відзначають у Карпатах і досьогодні. 

Свято першого снопа – 

урочисте оформлення початку 

жнив, в основі якого лежить 

народна традиція зажинків. За 

побутуючими уявленнями, 

обрядові дії, пісні тощо могли 

забезпечити добре збереження 

врожаю. Такими магічними діями 

були обряди з першим снопом, першою жменею скошеного хліба. 

Вийшовши в поле на зажинки, господиня розстеляла скатертину або 

рушник із хлібом-сіллю та свічкою. На узбіччі вона зупинялася і тричі 

кланялась ниві, промовляючи: Дай, Боже, легко почати, а ще легше 

дожати. Жнива починали в так звані "легкі" дні – вівторок, п'ятницю. 

Бажано було також, щоб це збігалося з новим місяцем. Як правило, 

починав косити найшанованіший в селі чоловік, у якого робота "кипіла". 

Щоб не боліла спина, за пояс втикали гілку ясеня або дуба. 
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У деяких місцевостях перший зажинок робила господиня. Трьома 

захватами лівої руки вона стинала одну жменю, потім іншу і клала їх 

навхрест на обочині. Ці жменьки мали тут пролежати до кінця жнив. 

Іноді першу жменю відносили до комори, де вона знаходилась аж до 

Нового року. Напередодні цього свята її вносили до світлиці, щоб 

поворожити на багатий урожай. 

Обряди проводили і з першим снопом. Як правило, його ставили в 

хаті на почесному місці під образами – покуті. Перший сніп 

обмолочувався окремо. Зерна з нього святили у церкві, а перед сівбою їх 

змішували із насінням. Соломою з першого снопа годували корів, щоб 

не хворіли. Інколи зажинки робили у присутності священика.  

Крім зажинків, робили ще й "закрутку", щоб рука лихої людини не 

могла зіпсувати хліба. Це 

відбувалося так. Коли 

жінки приходили в поле на 

зажинки, то одна з них, 

узявши жменю колосся, 

закручувала його вузлом. 

Інші в цей час співали 

відповідних пісень.  

У наш час свято має 

свої особливості,  свої назви, але його ідея – вшанування хліборобської 

праці – лишається незмінною.  

 

Обжинки – старовинний народний звичай святкування закінчення 

жнив. Назва походить від слова обжинатися, тобто закінчувати жнива. В 

західних областях поширена назва дожинки. Головна мета О. – сприяти 

забезпеченню майбутнього врожаю. 

В останній день жнив женці збирались гуртом на чиємусь лану і під 

обжинкові пісні в'язали останній сніп:  

Ой, снопе, снопе, 

Снопе великий. 
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Золотом-зерном 

Колос налитий. 

    Вважалося, що в цьому снопі зібрана вся життєдайна сила поля. В 

різних місцевостях України він мав свою назву: іменник, дідух тощо. 

Останній сніп прикрашали калиною, квітами, перев'язували стрічками і 

урочисто заносили до хати. На Новий рік його ставили на покуті, а 

виходячи в поле для першого засіву, домішували до насіння вимолочені 

з нього зерна 

"царівни" одягали найпишніший вінок із колосся та квітів і з піснями .  

Важливого значення в кінці жнив надавалося й обряду завивання 

спасової бороди (на Поліссі – перепелиця, на Волині – коза). "Бородою" 

слугувала невелика кількість нескошених колосків, які залишали в полі, 

розраховуючи таким чином забезпечити плодоріддя на наступний рік. 

Між стеблами розпушували землю і засівали її зерном із трьох колосків. 

"Бороду" перев'язували червоною ниткою або стрічками. В деяких 

місцевостях біля неї клали скибку хліба і трохи солі, ставили банку з 

водою і співали: Оце тобі, борода, хліб, сіль і вода! Таким чином 

виконувався ритуал годування землі. Потім приказували: Роди, Боже, на 

всякого долю: бідного, щоб багаті були! Після закінчення жнив женці 

качались по полю, щоб на той рік спина не боліла. 

Жінки ворожили на врожай, тричі кидаючи позад себе серпа. Якщо 

він, падаючи, вдариться гострим кінцем об землю, то в наступному році 

буде врожай, а як вдариться тупим або держаком – погана прикмета. 

СВЯТ-ВЕЧІР (багата кутя, вілія, 

коляда) – вечір 24 грудня за ст. ст. 

напередодні Різдва. З ним було пов'язано 

багато звичаїв і обрядів. 

24 грудня нічого не їли до вечора, 

поки не з'являлася перша зоря на небі 

(вірили, цю саме в цей час народився Ісус Христос). Підготовка до 

святкової вечері носила урочистий характер і розгорталася як справжній 
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ритуал. За уявленнями, всі предмети, які мали відношення до обрядового 

столу, набували чудодійної сили. 

На покуті під образами розстеляли чисте сіно, на яке ставили 

горщики з кутею та узваром. Подекуди їх покривали обрядовим хлібом 

– книшем. При цьому господиня наслідувала квоктання курей – це мало 

забезпечити їх високу несучість наступного року. Якщо в господарстві 

були бджоли, то господар, одягнувши шапку й рукавиці, ніс кутю, 

імітуючи їхнє гудіння.  

Широко побутував звичай ставити на покуті сніп із жита, пшениці 

або вівса (дідух, колідник, коляду). Іноді в нього встромляли косу, серп, 

граблі, що символізувало успішну працю в наступному аграрному сезоні. 

На Свят-вечір робили деякі прогнози й ворожили. Зокрема вважалося, 

що зоряна ніч перед Різдвом обіцяла врожайний рік. Якщо зварена кутя 

виходила з верхом, це віщувало верховаті стоги. За довжиною стеблини, 

соломи, яку виймали з-під святкової скатертини, гадали, кому судився 

вік довгий, а кому короткий.  

До Свят-вечора готували чітко визначену 

кількість страв (7, 9 чи 12), використовуючи 

майже всі наявні у господарстві продукти, за 

винятком скоромних. Сама трапеза проходила з 

додержанням певних правил і нагадувала 

розгорнуте обрядове дійство. Обов'язково 

запалювали воскову свічу. Господар курив ладаном у хаті й читав 

молитву, щоб відвернути злі сили. Захисну функцію виконували також 

звичаї закликання морозу, обряди, якими застерігалися від бурі, хижих 

звірів, відьом, чарівників та ін. Існувало й повір'я, що той, хто спить у ніч 

перед Різдвом, проспить царство небесне. 

На Свят-вечір було прийнято вшановувати померлих і живих 

родичів. Для перших залишали рештки їжі на столі (мити посуд у цей 

день вважалося за гріх). До живих посилали дітей зі святковими 

стравами. Приймаючи їх, господарі дякували і теж передавали такі самі 
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страви зі свого столу. Це символізувало спорідненість сімей, їхню приязнь і 

взаємну щедрість. Дітей, які приносили вечерю, частували, обдаровували 

гостинцями.  

КОЛЯДУВАННЯ – давній звичай зимових (переважно різдвяних) 

обходів із виконанням величально-поздоровчих пісень (колядок) і  

 

речитативних формул (віншівок). Група 

чоловіків, неодруженої молоді, дітей 

заходила на подвір'я кожної хати, славила 

господарів, бажала їм здоров'я, щастя, 

щедрого врожаю, достатку, за що отримувала певну винагороду. Воснові цих 

обходів лежала магічна ідея "першого дня", згідно з якою побажання, 

висловлені на новорічні святки, мали стати реальністю.  

Колядування є позацерковним звичаєм, однак із часом він був частково 

християнізований. Тому в тематиці колядок представлені як релігійні, так і 

світські мотиви – мирної хліборобської праці, козацьких військових походів, 

громадського та сімейного побуту тощо. 

Звичай колядування, як і щедрування, відігравав важливу роль у 

розвитку народної музично-пісенної творчості. Новорічні наспіви 

виконувалися колективами (співочими ватагами, гуртами) різного складу: 

парубочими, дівочими, дитячими, старшого віку. Це визначало певні 

особливості їхньої мелодики, ритму й навіть змісту. Дитяче колядування 

мало спрощену форму – в основному це прохання винагороди. 

Гуртувалися колядники за територіальним принципом – по окремих 

вулицях або кутках. Обов'язково обирали серед себе старшого (отамана, 

березу) та міхоношу, який носив зібрані продукти. Доскладу ватаги нерідко 

входили музики й танцюристи. 

У різних місцсвосїях колядування мало свої відмінності. На Східній 

Україні переважали обходи із різдвяною зіркою, на Західній – із ляльковим 

або живим вертепом. Крім религійної народної драми, розігрували 

театралізовані сценки з масками дохристиянського походження. 
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ЗІРКА - традиційний атрибут різдвяного обряду колядування. 

Пов'язаний з євангельською легендою про Христа, чудесне народження 

якого провістила “віфліємська зоря”. Вигоговляли зірку, як правило, із  

 

звичайного решета, до якого прилагоджували “роги” (5, 6, 9, 10 чи 12) та 

обклеювали різнокольоровим промасленим папером, прикрашали 

фольгою, стрічками й китицями. До бокових стінок зірки часто кріпили 

картинки на релігійні сюжети, а всередину вставляли свічку, утворюючи 

щось на зразок чарівного ліхтаря. Подекуди робили так, щоб зірка могла 

обертатися навколо своєї осі. 

КОЗА – театралізований обряд-гра з масками, що мав свій усталений 

сценарій, пісенний і музичний репертуар. Названий за головним 

персонажем – парубком, перевдягненим козою (вивернутий кожух і 

дерев'яний макет голови тварини). Центральним моментом ритуального 

дійства був танець Кози, її “вмирання” і “воскресіння”, що символізували 

циклічний круговорот часу, прихід нового року. Землеробська 

спрямованість обряду яскраво розкривається у супровідній пісні: 

Де коза ходить, там жито родить,  

Де не буває, там вилягає. 

Де коза ногою, там жито копою, 

Де коза рогом, там жито стогом. 

    Із плином часу обряд 

утратив свою первісну магічну 

функцію і трансформувався в 

народну пародійно-

гумористичну виставу. Крім 

центральної зооморфної 

маски, в ній діяло багато 

побутових персонажів: Дід, 

Баба, Лікар, Жандарм, Єврей, Циган, Турок, Гончар, Юрист та ін. 
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ВЕРТЕП (топка, бетлегем, стаєнка, каплиця) – популярний у XVII–

XIX ст. пересувний ляльковий театр, з яким виступали на ярмарках, 

міських та сільських майданам, а частіше ходили по хатах у святкові дні.  

 

Спочатку творцями й виконавцями 

вертепних драм були бурсаки та 

"мандрівні дяки”, пізніше – мандрівні 

групи артистів. На відміну від Західної 

Європи, де вертеп довгий час 

функціонував у лоні церкви, у 

східнослов'янських народів від самого початку він мав тісний зв'язок із 

демократичною театрально-видовищною культурою.  

Вертеп, з яким ходили колядувати на Західній Україні, був невеликий 

за розмірами і нескладний за виконанням. Своєю формою він нагадував 

селянську хату або церкву. Його обклеювали різнокольоровим папером, 

оздоблювали малюнками й образками відповідного змісту. Всередині 

скриньки встановлювалися примітивні ляльки або ж просто різдвяні 

листівки зі статичними євангельськими сюжетами. Існували й більш 

ускладнені моделі: ляльки кріпилися на диску, що обертався, створюючи 

ілюзію оживлення фігур. 

На Східній Україні з вертепом колядували рідше. Тут він виступає як 

справжній театр ляльок, досить складний за конструкцією, що 

обслуговувався справжніми професіоналами. Двоповерхові, гарно 

оздоблені, такі вертепи були справжнім досягненням народного 

мистецтва. Кожний поверх мав своє призначення: на першому ставили 

побутово-пародійні сценки, інтермедії світського характеру, на другому ж 

розігрували сюжети різдвяною євангельського циклу (народження 

Христа, нищення немовлят за наказом Ірода, прихід волхвів з дарами 

тощо).  

Найбільшу симпатію у глядачів викликали імпровізовані побутові 

сценки, в яких позитивними персонажами виступали Козак-запорожець, 
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Солдат (Москаль) і Селянин, висміювались пани, зажерливі попи, 

корчмарі та ін. Вертепне дійство супроводжувалося танцями та піснями. 

 

Поруч із ляльковим побутував і "живий" вертеп – специфічний 

фольклорний театр костюмованих виконавців, відомий під різними 

назвами "Іроди", "Героди", “Королі”, "Ангели", “Пастирі" тощо. 

НОВИЙ РІК – одне з найдавніших 

і найпопулярніших календарних свят. У 

давніх слов'ян, як і в багатьох 

землеробських народів Європи, рік 

розпочинався навесні. Після прийняття 

християнства за греко-візантійським 

обрядом початком церковного та громадянською року стало 1 вересня. 3 

1700 р. Петро 1 увів у Росії січневе літочислення, проте на Україні під 

впливом Литви й Польщі, які захопипи в XIV–XV ст. більшу частину 

території, традиція зустрічі Нового року 1 січня існувала ще з кінця XIV 

ст., хоч і тривалий час не визнавалася широкими масами. 

Серед українського селянства аж до початку XX ст. зберігалися 

новорічні традиції змішаного язичницько-християнського походження. 

Так, новорічні свята вважалися чарівним часом, коли пробуджувалася й 

ставала небезпечною всіляка нечиста сила. Вірили, що на святках 

присутні душі померлих родичів, яких також боялися і намагалися 

умилостивити. Побутувало уявлення про те, що у новорічну ніч 

відкривається небо і в Бога можна попросити що завгодно. До цієї ночі, 

як і до свята Івана Купала, приурочені перекази про палаючі гроші та 

скарби. Дуже довго жила віра в те, що характер новорічного свята 

впливає на долю всього року. На цьому грунті сформувалися звичаї, 

обряди, заборони та обмеження, в яких яскраво відбився світогляд 

хлібороба, його невпевненість у завтрашньому дні, страх перед 

стихійними силами природи. 

Традиційна новорічна обрядовісгь українців – це ціла низка зимових 

свят, серед яких виділяється період дванадцятидення з кульмінаційними 
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точками 25 грудня (Різдво), 1 січня (Новий рік) і 6 січня (Хрещення) за 

ст. ст. Навколо цих дат церковного та громадянською календаря 

протягом віків склався надзвичайно багатий комплекс звичаєвості. 

Останній день старого і перший день нового року українці відзначали як 

свята Меланки (Маланки) і Василя. На відміну від Різдва і Хрещення ці 

дні не мали важливого значення в релігійному календарі, тому в їхній 

обрядовості майже не помітно церковних мотивів. 

Вечір 31 грудня називали щедрим або багатим, до нього готували 

багатий святковий стіл. Тоді ж давалися до різноманітних магічних 

ритуалів. Наприклад, господар підходив з сокирою до дерева, 

звертаючись до нього. Як уродиш – не зрубаю, як не вродиш – зрубаю – 

і тричі легенько торкався сокирою стовбура. Наслідком цих дій мав бути 

рясний урожай фруктів. Щоб улітку позбутися гусені, тричі оббігали 

садок босоніж тощо. 

Побутували численні новорічні прикмети й ворожіння. Так, на 

Полтавщині у новорічну ніч дивилися на хмари: якщо вони йшли з 

півдня, вірили, що буде врожай на ярину, якщо з півночі – на озимину. 

Тієї ж ночі намагалися дізнатися, які дернові будуть найбільш 

урожайними наступного року. Для цього надворі лишали пучечки 

пшениці, жита, ячменю, вівса та ін. Вважалося, що краще вродить та 

культура, на яку впав іній. Яскраво ігровии характер мали ворожіння про 

шлюб. 

Специфічними складовими традиційною українського новоріччя 

були величальні обходи й поздоровлення (щедрування, засівання), 

рітуальний обмін вечерею, обряди та ігри з масками ("Маланка", "Коза") 

та ін. Деякі з них широко побутують й донині. 

"МАЛАНКА" ("Меланка") – традиціиний новорічний обряд із 

використанням масок. Назвою він зобов'язаний св. Меланії, день якої за 

церковним та юліанським календарем припадав на 31 грудня за ст. ст. Ще 

у недалекому минулому обряд "Маланка" був поширений на значній 

території України. 



 122 

За давньою традицією роль головного обрядовою персонажа – 

Маланки – грав хлопець, перевдягнений у жіночий народний костюм. 

Інші ролі також виконували парубки. Лише подекуди меланкували й 

дівчата.  

Обряд, що проходив від аграрно-магічних звичаїв давніх слов'ян, у 

XIX ст. трансформувався у громадську святкову забаву, своєрідний 

сільський карнавал, у якому важливе місце займали шлюбні мотиви. 

Масковані учасники новорічної процесії розігрували кумедні сценки-

інтермедії. Маланка зображувала господиню, що все робить недоладно: 

б'є посуд, миє піч водою, а лави підмазує глиною, підмітає сміття від 

порога до середини хати тощо. У деяких селах Буковини й Прикарпаття 

виконували колективний загальносільський танець за участю ряджених 

влаштовували ігри біля громадського вогнища, ритуальну боротьбу 

масок, колективну трапезу. 

Традиційні карнавальні образи Маланки включали маски тварин – 

Кози, Ведмедя, Журавля, Бика, Коня, маски Діда і Баби, а також багатьох 

інших персонажів. 

РЯДЖЕНІ (перебрані, перебиранці, цигани) – традиційні учасники 

народних свят і обрядів, що змінювали свій зовнішній вигляд за 

допомогою незвичайного одягу або масок. У давнину рядження 

виконувало важливі релігійно-магічні функції, але з часом цей звичай 

перетворився на веселу розвагу, маскарад. 

Найдавніші маски традиціиного рядження українців зооморфні – 

Коза, Ведміді, Журавель, Бик, Кінь, з культом предків пов'язані 

антропоморфні маски Діда і Баби, а також маски змішаного походження 

(наприклад, Чорта). Популярними були побутові маски (Маланка, 
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Василі, Наречений і Наречена), соціальні (Козак, Солдат, Піп, Пан, 

Король, Генерал), етнічні (Циган, Єврей, Турок), професіині (Лікар, 

Коваль, Сажотрус, Мисливець) та ін. Отож, структура традиційного 

рядження по своєму відображала реальний світ соціально-побутових 

відносин в українському селі. 

 

ЩЕДРУВАННЯ – давній звичай новорічних обходів, під час яких 

групи щєдрувальників (переважно молоді) піснями славили господарів, 

бажали їм здоров'я й достатку, за що отримували винагороду. 

Щедрування супроводжувалося магічними діями, музикою, танцями, 

пантомімою, обрядовими іграми з масками. Обрядових новорічних 

пісень – щедрівок (різновид колядок) співали окремо господарю, 

господині, хлопцю, дівчині, усій родині, були щедрівки дитячі, 

жартівливі, пародійні. 

Навідміну від колядування щедрування незначною мірою відчуло на 

собі вплив християнської церкви. На кінець XIX ст. обряд переважно став 

явищем народної художньої творчості. Таким він зберігся й до сьогодні. 

 

ЗАСІВАННЯ (посипання) – 

давньослов'янський новорічний 

звичай. У перший день нового 

року дорослі й діти, переважно 

чоловічої статі, ходили від хати до 

хати, символічно засіваючи хлібні 

зерна і бажаючи господарям щастя, здоров'я, щедрого врожаю. Широке 

розповсюдження мали побажання, виконувані речитативом, наприклад: 

Сійся, родися, 

Жито, пшениця, 

Всяка пашниця, 

Зверху колосиста, 

Зі споду корениста. 

Будьте з святом здорові, 
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З Новим роком! 

  Посипальників, що ходили невеличкими групами приймали як самих 

бажаних гостей, запрошували сісти до столу, щоб добре все сідало або шоб 

свати сідали (так казали там де були незаміжні дівчата). Нерідко хлопчаки 

наслідували квоктання курей, а їх, жартуючи, смикали за чуба або за вуха, 

щоб курчата були чубаті, вухаті й волохаті. У деяких місцевостях перший 

засівальник повинен був обмолотити макогоном сніп жита, що стояв на 

покуті від Різдва.  

Після закінчення всіх обрядових дій господарі пригощали 

посипальників яблуками, бубликами, пиріжками та іншими ласощами, 

часто давали й дрібні гроші. Зерно що вони розкидали по хаті, господиня 

збирала і давала куркам, аби краще неслися. 

 

ХРЕЩЕННЯ (Водохрещі, Водохреща, Ордань, Ардан, Йордан) - 

народний варіант християнського свята Богоявлення. Відзначалося 6 січня 

за ст. ст. і знаменувало собою закінчення дванадцятиденного періоду 

святок. Xрещення увібрало в себе багато язичницьких і християнських 

обрядів, центральне місце серед яких займали обряди, пов'язані з водою. 

Вечір напередодні Xрещення (друга кутя, голодний Свят-вечір, 

голодна кутя) немовби повторював обряд багатої куті, але в дещо 

скороченому вигляді. Весь день 5 січня дотримувалися суворого посту. 

Надвечір шли до церкви, де відбувалася святкова служба, що 

завершувалась освяченням води. Принісши в глечику або пляшці свячену 

воду додому, господар 

кропив нею всіх членів 

сім'ї, хату, подвір'я, 

криницю, 

сільськогосподарський 

реманент, свійських 

тварин. Аби залякати 

нечисту силу, було 

прийнято курити ладан чи пахуче зілля, малювати крейдою або олівцем 
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хрести на хатньому начинні, дверях, господарських будівлях. Гуцули ж 

розпускали вівсяний сніп, занесений в хату ще на початку святок. З нього 

робили перевесла, якими господар обв'язував кожне фруктове дерево в 

садку, аби родили так рясно, як овес. Після виконання деяких ритуалів 

різдвяного Свят-вечора та після урочистої трапези проганяли кутю – 

тобто виходили з хати і зчиняли галас, б'ючи макогоном або поліном по 

парканах, пустих цебрах тощо.  

Саме свято Xрещення відбувалося на річці або біля струмка; в 

місцевостях, бідних на воду, збиралися коло криниці. Напередодні на 

льоду річки вирубували великий хрест, пробивали ополонки, з льоду й 

снігу робили одне або кілька скульптурних зображень хреста, які нерідко 

обливали буряковим квасом. 

Кульмінаційний момент свята – занурення священиком хреста у 

воду, після чого вона вважалася освяченою. Цей акт у багатьох 

місцевостях супроводжувався стріляниною з рушниць та запуском 

голубів. 

Освяченій воді приписувались чудодійні властивості, її давали 

зуроченим дітям, людям, що помирали, хворим тваринам, особливо 

цінували її пасічники.  

МАСЛЯНА (Масниці, Масляний, сирна неділя) 

– давньослов'янське свято на честь весняного 

пробудження природи. Християнська церква 

включила Масляну у свій календар, масляний 

тиждень напередодні Великого посту (кінець лютого 

– початок березня за ст. ст.), проте вона так і не 

набула релігійного змісту. 

На Україні Масляна не мала такого широкого розмаху, як, 

приміром, у центрально-російських областях. Але й тут дорослі та 

молодь катались на конях, ходили в гості, влаштовували бенкети у 

складчину. В деяких місцевостях Масляну зображувала заміжня жінка, 

яку під жарій возили на санчатах односельці. Широке розповсюдження 

мав звичай колодки (колодія), відомий у кількох варіантах. Наприклад, 
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розігрували народження і поховання дерев'яної 

ляльки (колодки) – відгомін давнього ритуалу 

знищення опудала Зими. Найчастіше ж 

колодку у вигляді поліна, качалки, стрічки, 

хустки, квітки тощо чіпляли парубкам і дівчатам як символічне покарання 

за те, що вони не взяли шлюб минулого року, а ті відкуповувалися грішми 

або могоричем. На Поділлі хлопці пригощали дівчат горілкою, пивом, 

солодощами – купували (запивали) колодку. У подяку за це кожна дівчина 

вишивала перкалеву хусточку, оздоблюючи її квітками та ініціалами 

свойого обранця, та дарувала йому на Великдень – повертала колодку. 

Такі ритуали нерідко завершувалися укладанням шлюбу. 

У наші часи деякі елементи традиційної Масляної використовуються 

у святі "Проводи зими”. 

 

БЛАГОВІЩЕННЯ – важлива віха 

землеробського календаря українців. До цьою свята 

(25 березня за ст. ст.) лелеки звичайно прилітали з 

вирію та починали вити гнізда. Існувало повір'я, що 

на Благовіщення відкривалася земля і з неї 

виповзали змії, вужі та інші плазуни. За народними 

уявленнями, лише після Благовіщення можна було розпочинати польові 

роботи. Раніше ж "турбувати землю” вважалося великим гріхом. 

Зі святом Благовіщення перегукується свято Здвиження 

(Воздвиження Чесного Хреста, 14 вересня за ст. ст.), коли, за повір'ями, 

всі гади ховалися під землю, а птахи відлітали у вирій. 

 

ВЕЛИКДЕНЬ (Паска) - найзначніше 

християнське свято на честь воскресіння 

Ісуса Христа. Відзначається у першу неділю 

після весняного рівнодення і повного 

місяця, обов'язково окремо від іудейської 

Пасхи. 
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У народному побуті українців Великдень чітко утримував 

елементи язичницької весняної ритуалістики: випікання обрядового 

печива, фарбування яєць, ігри, танці й розваги молоді, вшанування 

предків, аграрно-магічні, очисні обряди тощо. 

За тиждень до Великодня, у вербну (лозову) неділю, з церкви 

приносили освячену вербу й шмагали нею всіх членів сім'ї й худобу; 

пізніше цією гілкою перший раз виганяли корову в череду. Від вербної 

неділі починали активну підготовку до Великодня: варили яйця і 

розписували писанки, фарбували крашанки, начиняли ковбаси, 

випікали обрядове печиво, включаючи обов'язкову пшеничну паску, а 

подекуди й солодку сирну бабку. На страсний (чистий) четвер кожна 

господиня намагалась принести з церкви запалену свічку. Нею 

випалювали хрести на стелі й дверях, сподіваючись захистити свій дім 

від злих сил. Давнє коріння має звичай запалювання великодніх багать, 

які розкладали на пагорбах чи біля церкви у ніч із суботи на неділю.  

Великоднє гуляння, на яке 

сходилося все село, за традицією 

відбувалося на подвір'ї коло 

церкви – цвинтарі. На Західній 

Україні та Поділлі ці гуляння 

називались гаївками, гагілками, 

ягілками (від місцевих назв 

весняних пісень і хороводів). Протягом трьох днів свята усім 

парафіянам дозволялося дзвонити у церковні дзвони. Вважалося, що 

вони відлякують нечисту силу і сприяють тому, щоб гречка уродила. 

Багатим був репертуар традиційних великодніх ігор. Діти залюбки 

грали у цоканьє – биття яєць. той, кому вдавалося розбити яйце 

суперника, забирав його собі. Парубочі ігри (бити лупака, піп, чорт, 

харлай, шила бити, кашу варити, довгої лози та ін.) являли собою 

змагання у спритності, швидкості й силі. У дівочих іграх (шум, 

жельман, кострубонька, мак, кривий танець, вербова дощечка та ін.) 

випробовувалися художні здібності учасниць – вміння танцювати, 
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співати, перевтілюватися у певний образ. Недарма великодні ігрища 

вважалися справжніми ярмарками наречених. 

У весняному циклі значне місце займали обряди, пов'язані з 

культом предків. Померлих родичів провідували, як правило, у першу 

неділю після Великодня (проводи, гробки). На кладовище несли паски, 

яйця, інші страви й обідали прямо на могилах. Подекуди пов'язували 

рушники на хрестах. У цей день обов'язково годували старців і 

роздавали милостиню "за упокій душі". Ця традиція побутує й сьогодні. 

 

ПИСАНКИ (крашанки, галунки) – 

фарбовані або орнаментовані курячі 

яйця Здавна використовувались як 

обрядові атрибути, оскільки яйце 

вважалося символом життя. 

Виготовлення писанок пов'язувалося з 

дохристиянськими традиціями зустрічі весни, пізніше – з Великоднем. 

Поступово втративши своє релігійно-магічне вмотивування, звичай 

набув суто естетичного значення 

.Писанка – яскравий взірець традиційної художньої творчості. 

Кожний етнографічний регіон України (Поділля, Полісся, Закарпаття, 

Гуцульщина та ін.) має специфічні орнаментальні мотиви писанок і 

кольорову гаму їх прикрашення. 

 

ЗІЛЬНИЦЬКИЙ ОБРЯД був 

пов'язаний із збиранням лікувальних трав 

(зілля) і приурочувався до дня Симона Зілота 

(10 травня за ст. ст.). Участь у ньому брали 

лише баби й молодиці. Зібравшись в одній 

хаті напередодні, жінки смажили яєшню, 

варили вареники, готували інші страви та 

гуртом йшли до лісу збирати цілющі квіти і 

трави: золототисячник, череду, ромашку, ведмеже вухо, полин, деревій, 
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п'ятилисник тощо. Зілля намагалися збирати до схід сонця, коли ще не 

впала роса, і обов'язково потай від чужого ока, промовляючи магічні 

формули: Святий Авраам на це зілля орав, а Бог садив, а Спас родив, 

Мати Божа поливала і на поміч це зілля давала та ін. Закінчивши 

збирання трав, у лісі ж улаштовували колективну трапезу. 

У деяких місцевостях жінки вибирали поміж себе вдову, яку 

називали "Симон" її першою купали у великій діжі, підливаючи туди 

відвар свіжих лікувальних трав. Потім цю церемонію по черзі 

повторювали й з усіма іншими. Завершення обряду відзначали спільним 

застіллям у садку та виконанням "зільницьких" пісень.  

 

КУПАЛА (Івана Купала) 

– давньо-слов'янське свято 

літнього сонцестояння. 

Відзначалося 24 червня за ст. 

ст. у період підготовки до 

збору врожаю. Первісне Ку-

палою, очевидно, називали 

ляльку або опудало, яких 

купали – топили у воді, заривали у землю, спалювали. Назва ж Івана 

Купала походить від народногонаймення Іоанна Хрестителя, 

вшануванням якого православна церква намагалася подолати 

дохристиянські традиції.Серед українців купала відзначала переважно 

молодь у купальську (івашвську) ніч. Свято поєднувало елементи культу 

Сонця, аграрної магії, очисних та еротичних обрядів Напередодні 

парубки розкладали великі купи хмизу на пагорбах, берегах річок, озер 

тощо. Запалити ці купальські вогні доручали дідам, які повинні були до 

вечірньої зорі добути примітивним способом новий вогонь. Вірили, що, 

стрибаючи через багаття, можна позбутися хвороб, злих чарів, 

безплідності. Виходячи з того, вдалим чи невдалим виявився стрибок 

через вогонь, дівчата й парубки ворожили про своє майбутнє, ранній чи 
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пізній шлюб. Важливу роль у купальських обрядах відігравали колесо 

як символ Сонця та вода – ці стихії порівнювалися з братом і сестрою. 

Центральне місце у святі займало ритуальне деревце – марена 

(купайлиця, купайло, гільце). Рубали його хлопці, а прикрашали дівчата 

– живими та штучними квітами, ягодами, стрічками тощо. Навколо 

марени водили хороводи, співали пісні про кохання, сватання, 

майбутній шлюб. Тут же відбувалося своєрідне ігрове суперництво між 

дівчатами і парубками: останні намагалися будь-що відібрати у дівчат 

деревце і поламати його. Щоб хлопці попекли руки, у деяких селах 

Поділля виготовляли спеціальній дублікат ритуального дерева з будяків, 

терну чи кропиви. При цьому обидві сторони обмінювалися 

ущипливими жартами і пісенними докорами.  

Купальському дереву 

надавалося й аграрно-магічного 

значення. У багатьох місцевостях 

його купали у воді, а потім 

розламували так, щоб кожній дівчині 

дісталась гілочка. Шматочки марени 

несли на городи (щоб краще 

в'язалися огірки), затикали під стріху (щоб багатство велося), кидали у 

річку (щоб дощ пішов). 

Купальську ніч вважали чарівною, коли пробуджувалася нечиста 

сила. Звідси – широко розповсюджені дівочі ворожіння на вінках, 

численні обряди і магічні прийоми, за допомогою яких застерігались від 

відьом. Вірили, що трави, зібрані на Купалу, мають особливо цілющі 

властивості. Багато повір'їв було пов'язано з квіткою папороті. 

 

 

ЗЕЛЕНІ СВЯТА – українська назва християнського свята Трійці, що 

відзначається на 50-й день після Паски. Троіцько-русальна обрядовість 
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знаменувала завершення весняного і 

початок літнього календарного циклу. 

Воснові її лежали культ рослинності, 

магія закликання майбутнього врожаю. 

Напередодні зеленої неділі, у 

суботу, що називалася клечаною, 

обов'язково прикрашали подвір'я та 

господарські будівлі клечанням – зеленими гілками клену, верби, липи, 

акації, ясеня, горіха, дуба тощо. Забороненим деревом подекуди 

вважалася осика, на якій, за повір'ям, повісився Іуда Іскаріот. Гілки 

встромляли в стріху, на воротах, біля вікон, за ікони. Підлогу або долівку 

в хаті встеляли запашними травами осокою, любистком, м'ятою, пижмою, 

ласкавцями, татарським зіллям. 

Троїцькі розваги починалися з понеділка і тривали цілий тиждень. 

Звичайно їх влаштовували в лісі чи полі, на вигоні за селом. Подекуди 

молодіжні забави й танці проходили біля спеціальних лаштунків – 

ігорного дуба або явора. Вони являли собою довгу жердину, до якої 

зверху горизонтально прикріплювали колесо, прикрашене гіллям, 

квітами, стрічками. 

На Лівобережжі дівчата водили тополю – одягали одну з-поміж себе 

тополею і водили її по дворах. Кожний господар радо зустрічав процесію 

і, приймаючи від неї добрі побажання, щедро обдаровував учасників 

обряду. На Поліссі побутував близький за значенням обряд троїцького 

куста, роль якого теж виконувала дівчина. 

На Зелені свята, як і після Великодня, провідували померлих родичів, 

могили яких обсипали клечаним зіллям. На кладовищі влаштовували 

панахиди та спільні поминальні трапези. Ця традиція подекуди збереглася 

до наших днів. 
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МАКОВІЯ – спрощена 

українська назва церковного 

свята святих мучеників 

Маккавеїв (1 серпня за ст. ст.) 

Цього дня у церквах разом із 

хлібним колоссям святили 

садові квіти і головки маку, як і на Різдво використовувались для 

приготування куті. Вдома пекли пироги і коржі з маком. Традиційні 

першосерпневі букети на Поділлі називалися маковійками. Звичайно їх 

носили до церкви дівчатка. Перед цим їх треба було добре нагодувати, бо 

наступний рік випаде неврожайний. 

Освячені на Маковія квіти й трави зберігали за іконами як помічне 

зілля. Якщо захворювала якась свійська тварина, її годували засушеними 

квітами, скурювали, поїли відварами із трав. Освячений у церкві мак, 

особливо дикий (видюк), використовували для охорони житла, худоби, 

двору від усякої нечистої сили. 

У деяких селах Київщини на Маковія встановлювали високі хрести, 

прикрашаючи їх квітами й головками маку, а зверху прикріплювали 

гарбузову маску з запаленою свічкою всередині, що нагадувало людський 

череп. Протягом усієї ночі хлопці та дівчата співали й танцювали, 

оберігаючи свій маковіївський хрест від сусідів-однолітків з інших 

вулиць чи кутків, які намагалися його викрасти або зламати. 

 

СПАСА – свято православної 

церкви, встановлене на честь 

Преображення Господнього (19 

серпня за ст. ст.). Цей день був 

немовби апофеозом радості 

селянина з плодів своєї діяльності. 

За традицією святили яблука, 

груші, мед, колачі з муки нового 
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врожаю. Після церковної відправи пригощали одне одного пирогами та 

фруктами,  особливо дітей і старців.  

Великим гріхом вважалося їсти яблука і груші до Спаса. Цієї заборони 

особливо суворо дотримувалися батьки, що втратили дітей, та діти, в яких 

померли батьки. 

На Спаса разом із фруктами й медом до церкви несли великі оберемки 

трав, квітів, городніх рослин. Кожний вид освяченого зілля мав своє 

пизначення. Васильками лікувалися від падучої, запою, внутрішнього 

жару, з них робили підстилку в труні, подушечку для небіжчика, вінки для 

померлих дівчат. Відвар сон-трави пили від безсоння тощо. За народною 

прикметою, на Спаса літо зустрічається з осінню. Цієї пори вони 

відзначали це свято на Січі у своєму головному храмі у природі вже 

відчувалися перші ознаки майбутніх холодів, тому й казали: Прийшов 

Спас, готуй рукавиці про запас. 
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ПОКРОВИ – християнське свято 

Покрова святої Богородиці, запроваджене у 

Візантії на згадку про чудесне визволення 

Константинополя від сарацинів. Серед 

українців, які століттями постійно 

страждали від чужоземних набігів, ця 

легенда набула особливої популярності. 

Божу матір (її називали у тому числі й 

Покровою) вважали своєю покровителькою 

запорізькі козаки. Щорічно 1 жовтня з великою урочистістюсв. 

Покрови. 

У селянському побуті за станом погоди наПокрову намагалися 

передбачити характер майбутньої зими: Якщо на Покрову вітер з 

півночі, то зима буде дуже холодна і з хуртовинами, якщо з півдня – то 

тепла. Казали також, що Покрова покриває або листом, або снігом. До 

початку жовтня звичайно закінчували сівбу озимих. У цей час 

розпочиналася пора весіль, яка тривала два тижні до Пилипівського 

посту. Дівчата, котрі бажали взяти шлюб саме цього року, молилися: 

Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку. 
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Подолянка 

Діти водять хоровод, а один, що стоїть у колі, робить рухи, що 

відповідають змісту пісні: 

Десь там, десь там подолянка була,  

Десь там молоденька була,  

Отут вона впала, 

До землі припала. 

Устань, устань, подоляночко,  

Промий очки, як скляночки,  
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Та візьмися в бочки,  

Та поскачи скочки. 

Скачи, скачи понад бродом,  

Як рибонька попід льодом. 

Візьми собі панну, которую крайню, 

Візьми собі паничка, которого крайничка. 

Той, що посередині, вибирає когось з кола замість себе, і гра 

продовжується. 

Грушка 

Діти стають у коло, беруться за руки й співають. Посередині 

"грушка" - хлопчик або дівчинка. 

Як послала мати грушки садити.  

Моя грушка отака, отака,  

Бийте, дівки, гопака, гопака. 

ЯК послала мати 

Грушки поливати. 

Моя грушка отака, отака, 

Бийте, дівки, гопака, гопака. 

Як послала мати 

Грушки доглядати. 

Моя грушка отака, отака, 

Бийте, дівки, гопака, гопака. 

Як послала мати грушки трусити.  

Моя грушка отака, отака,  

Бийте дівки, гопака, гопака. 

При цьому "грушку" починають трясти, потім піднімають угору.  

 

Щітка 

Хлопці й дівчата стають один за одним і кдад'уть руки на плечі 

попереднього. Першим стоїть найменший. Ведучий ходить навколо 

цього ряду й співає: 

- Ой щі-щітка маленька,  

Скажи, скажи, де твоя ненька. 

- На морковці сиділа, сиділа.  

Дрібний мачок дзюбала, дзюбала.  

Ой дзюб, дзюб, дзюбанець,  

По три копи гебінець,  

По чотири - щітки,  

Кошелькові дітки. 
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При цьому ведучий бере останнього за руку і вже вдвох обходять ряд, 

співаючи. Так повторюється, аж поки залишиться найменший. Тоді всі 

гуртом підкидають його.  

Дуб 

Грати в дуба можна на березi рiчки, на лiсовiй галявинi або в парку - 

там, де досить простору побiгати i де ростуть (але не дуже густо) дерева.  

Грають здебiльшого дiвчатка. Вони обирають з-помiж себе купувальницю 

i з вигуками: "Граємо в дуба!" - по однiй пiдбiгають до дерев. 

Купувальниця пiдходить до котроїсь iз дiвчат, спiльно з нею вибирає одне 

з вiльних дерев i пропонує:  

- Дiвчино, продай хату!  

- Не продам, дуба дам! - 

вiдповiдає дiвчина, й вони обидвi бiжать до намiченого дерева. Воно 

дiстається тiй, котра прибiжить до нього першою, а та, що вiдстала, стає 

купувальницею i йде купувати iнше дерево. 

 

Мiст 

Дiвчата стають по двi в ряд, обличчям одна до одної, й беруться вгорi 

схрещеними руками. Крайня пара проходить пiд руками iнших пар i стає 

першою, за нею йде пара, яка була передостанньою, i так далi. У деяких 

мiсцевостях ця гра називається "Довгою лозою", бо у неї теж немає кiнця. 

Припиняється вона за бажанням або тодi, коли бiльшiсть гравцiв 

розiйдеться. 

 

Мовчанка 

Коли діти дуже розкричаться, хтось нагадає про цю гру і 

скоромовкою проговорить: 

Їду до дому 

На зелену солому. 

На тій соломі 

Сидить жаба. 

Хто писне, 

Той жабу хлисне, 

Мені можна говорити 

Сто раз, 

А іншому - ані раз. 

Всі замовкають. Ведучий намагається кого-небудь викликати на 

розмову. Хто перший заговорить, той програв. 
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Сiрий кiт 

У цiй грi всi учасники, крiм ведучого, "сiрого кота", - "мишi". Вони 

стають ланцюжком i, тримаючись один за одного, ходять по майданчику 

по прямiй, по колу чи по будь-якiй iншiй кривiй лiнiї. Першим у 

ланцюжку стоїть "сiрий кiт". Пiд час руху вiн запитує:  

- А є мишi в копицi?  

- Є! - вiдповiдають "мишi".  

- А не бояться кота?  

- Нi!  

- Ой, як кiт хвостом поворушить, то всiх мишей подушить! 

За цими словами "мишi" кидаються врозтiч, а "сiрий кiт" ловить їх. 

Спiйманий гравець стає "сiрим котом", а його попередник - "мишею". 
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На Великдень граються у крашанки не лише молодь, а й дорослі, 

жонаті чоловіки. Найчастіше грають в “навбитки”, в “котка” та в 

“кидка”. Рештки писанок та крашанок топтати ногами чи просто 

викидати є великим гріхом. Шкаралупу закидають на стріху хати або в 

річку, струмок.    

Головна риса ігор з крашанками полягає у тому, що переможець забирає 

яйце програвшого.  

Гра навбитки 

Гра "навбитки" полягає в тому, що один тримає в руці крашанку, 

носком догори, а другий б'є носком свого яйця. Потім б'є другий по 

кушці, тобто по протилежному кінці. Чия крашанка розіб'ється з обох 

кінців, той програв: він віддає свою крашанку тому, хто виграв. 

Гра навбитки — своєрідне мистецтво. Треба вміти взяти яйце так, 

щоб удар прийшовся якраз по центру, де шкаралущу найважче розбити, 

добре стиснути його в руці, але щоб не роздавити, бити з рівною силою 

з того й другого боку — хто б'є по нерухомій крашанці, має більше 

шансів виграти. Багато важить уміння вибрати для гри яйце з міцною 

шкаралущею. Раніше, бувало, йшли на хитрощі: робили з обох кінців 

яйця — гострого і тупого — непомітні проколи голкою, видували білок 

і жовток, а потім заливали всередину розтоплений віск. Таке яйце 
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звалося вощанкою, його звичайне яйце розбити не могло. Тому грати 

вощанкою вважали недозволеним прийомом. 

 

Кітьки, або коток 

В кітьки — варіація гри крашанками: їх треба котити по землі. 

У "котка" грають так: з похилого місця, з перепоною внизу, котять 

яйця, одне за одним, намагаючись котити так, щоб попасти своєю 

крашанкою в крашанку партнера. Правило: хто частіше попадає, той 

більше виграє. 

Інший варіант - чиє яйце покотиться далі, той і виграв. 

Раніше ця гра була популярнішою від гри навбитки. Іноді вислів 

"гратися у кітьки" вживається у значенні: хитрити один перед другим, 

щоб своє тільки показати і з рук не випустити, а чуже забрати. 

Гра в "кидка" 

Гра в "кидка" відбувається так: один з гравців кладе дві крашанки 

на такій віддалі одна від одної, щоб поміж ними не могло прокотитися 

яйце; другий гравець стає на віддалі одного сажня і кидає свою 

крашанку. Якщо він попаде одночасно в обидві – виграв, а як в одну або 

не попав взагалі – програв. 

Захована крашанка 

Кладуть кілька шапок, під одну з них - крашанку; хто відгадає, під 

котрою з шапок є крашанка, той виграв, а не відгадає - програв.  

Крашанка на землі 

Кладуть яйце на землю. В десяти кроках від нього стоїть один з 

гравців, що хоче виграти яйце; йому зав'язують очі хусткою. З 

зав'язаними очима він відміряє десять кроків, розв'язує очі і має дістати 

до яйця, не сходячи з місця. Якщо дістане - виграв, не дістане - програв. 

 

Куди показує крашанка 

Розкручують крашанку і накривають шапкою. Хто вгадав, куди 

яйце показує носиком, той виграв. 

Чиє яйце довше крутиться 

Гравці розкручують свої крашанки. Той, у кого вона крутиться 

найдовше – переможець.  
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7.4 ПЕРЕЛІК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

МЕТОДИК У ГАЛУЗІ  

              ДОШКІЛЬНОЇ  МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 

Музична педагогіка Карла Орфа 

Суть технології.   

Як педагог, Орф розробив систему музичного виховання. У 1950 – 

1954 рр. видав 5 – томний збірник «Музика для дітей» (Schulwerk), що 

став основою музично – педагогічної системи  Орфа, яка дістала 

визнання і поширення. Вона основана на різних видах музикування 

дитячої творчості, активній виконавській діяльності. Головний його 

принцип - будувати музичне виховання на ритмопластичній основі 

.Орфовська система музичного виховання містить такі елементи: 

- мовленнєві вправи – доцільні для загального  музичного 

розвитку, бо легкі  й доступні для всіх дітей; 

- поетичне музикування – допомагає відчути дітям красу 

звучання поезії й музики, розвиває пам'ять, усвідомлюється зв'язок слова 

й музики ; 

- музично – рухові вправи - допомагають підготувати дитину до 

спонтанного рухового вираження, навчають її зображувати звуки і 

настрої через елементарний рух ( удари, клацання, плескання , 

притупування), при цьому в дітей виробляється швидкість реакцій, 

уміння чекати, знаходити момент вступу; 

- елементарний музичний театр – інтерактивна  ігрова форма 

припускає загальний вплив музики, мовлення, руху, танцю і художнього 

образу; 

 

Методика «Виховання талантів» Сініті Судзукі. 

Суть технології.  

Сініті Судзукі вірив, що кожна дитина здатна до навчання, музика 

– не таїнство, а музичні таланти є в багатьох. За умови правильного 

підходу кожна дитина  може навчитися розуміти музику і виконувати 
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музичні твори. Ця ідея зародилася у нього  далекого 1931 року і лягла  в 

основу створеної ним  методики  музичної освіти дітей – «Виховання 

талантів» . За цією  методикою  музичну освіту варто починати з 

раннього віку. Адже в цей період відбувається засвоєння рідної мови, а 

отже  слух, голос і мозок малюка налаштовані на те, щоб вбирати і 

копіювати. Тому в основу свого методу Судзукі ставить асоціювання з 

процесом дитячого сприйняття материнської мови. Спочатку методика 

була розроблена тільки для скрипки , але на сьогодні існують методики 

також для фортепіано, альта, віолончелі , флейти , гітари. «Виховання 

талантів» - це не тільки методика викладання гри на музичному 

інструменті, а й ціла філософія, що включає в себе погляди на виховання 

і розвиток дитини. Тому у своїй педагогічній діяльності Сініті Судзукі 

керувався кредом : « Спочатку характер, а потім – здібності».  

Методика «Виховання казкою» Л.Б.Фесюкової. 

Суть технології. 

 Універсальна методика роботи з казкою, розроблена педагогом 

Л.Б. Фесюковою, розвиває образне і логічне мислення дитини, його 

творчі здібності, формує нетрадиційний спосіб мислення. Знайомить 

дітей з світом природи і допомагає підготуватися до школи. 

Спадщина В. Сухомлинського. 

Суть технології . 

Основоположною у науково – теоретичних працях і практичному 

досвіді В. Сухомлинського є його філософсько – педагогічна  система 

ідей та поглядів на дитину  як на найвищу цінність. Педагогіка В. 

Сухомлинського – це педагогіка серця, дитино центризму й 

толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально  – виховного 

процесу до природи конкретної дитини. Педагогіка побудована на 

утвердженні тієї філософської істини, що освіта , виховання й розвиток 

людини мають передбачити передусім утвердження гармонії розуму й 

серця. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для 



 143 

дітей ґрунтуються  на творчому використанні багатого потенціалу 

загальнолюдських моральних цінностей і є складовою його цілісної 

педагогічної системи. 

Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів 

мистецтв. 

Суть технології. 

Ця технологія залучає дитину до творчого пошуку, розвиває її 

здібності, творчий потенціал.  

 

 

Музикотерапія в дитячому садочку 

     Важко переоцінити вплив музики на людину. Це живе 

невичерпане джерело натхнення. Музика може надати насолоду, але 

також одночасно може викликати сильне душевне переживання, 

збудити до роздумів, відкрити невідомий світ фантазій.  

Невичерпні можливості музики впливати на внутрішній світ 

дитини особливо виділяють методику музикотерапії з ряду інших 

терапевтичних методик. 

      На сучасному етапі музична терапія далеко просунулася в 

дослідженні впливу музичного досвіду на розвиток особистості. 

Відповідь на запитання, чому музика настільки сильно торкається 

глибин нашої різноманітної особистості, потрібно шукати в минулому, 

коли ми ще були в материнській утробі й відчували музику ритму 

материнського серця, музику її тіла, музику її подиху й голосу. Жінка, 

яка носить у собі майбутнє життя, сама своїм духовним “баченням” 

ніби наносить “візерунки” на матрицю постнатального життя своєї 

дитини. Так мудра природа підготовлює дитину до сприйняття світу ще 

в утробі матері. 

      Багато досліджень довели, що музика посилює обмін речовин, 

посилює або зменшує м’язову енергію, змінює дихання, змінює 

кров’яний тиск, дає фізичну основу для емоцій. Дітям музикотерапія 

допомагає збагатити знання про навколишній світ, прищепити любов до 

музики, навчити слухати й розуміти, як і про що розповідає музика. Для 

того щоб музикотерапія позитивно вплинула на розвиток і виховання 

малят, необхідно враховувати особливості дітей. 

      “Музика, як будь-яке мистецтво, допомагає дітям пізнавати 

світ, виховує дітей”, – так визначив роль музики у формуванні 

особистості композитор Дмитро Кабалевський. У процесі музичних 

занять відкриваються широкі можливості для всебічного розвитку дітей. 

Емоційна сила музики, зміст пісень, що слухають і виконують діти, 

сприяють формуванню основ морально-естетичних якостей. 

      Педагоги дитячого садка помітили вплив музики на поведінку 

дітей. Методи музичної терапії можна розподілити на активну 

(експресивну) і пасивну (рецептивну). Музикотерапія як активна — це 
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коли діти активно проявляють себе в музиці, так і пасивна — коли 

дітям пропонують музику тільки слухати.  Музикотерапія — це 

спеціалізована форма психотерапії, яка заснована на музиці. 

Музикотерапія як цілісне використання музики в якості основного та 

ведучого фактора дії на розвиток дитини включає такі напрями, як 

вокалотерапія (співи), музикотерапія в рухах (танці, музично-ритмічні 

ігри), музикування на музичних інструментах та інші.  

      Так, ритмічні завдання, які надаються дітям у дитячому садку, 

допомагають активізувати та пробуджувати інтерес дитини до 

діяльності. 

Якщо дитина проявляє себе в ритмі, це говорить про те, що в неї 

міцніє її вольовий початок, без якого неможливі ні навчання, ні робота. 

Ритмічні ігри дуже подобаються  дітям.  Найпростіший спосіб 

організації гри — повтор дитиною рухів дорослого. Дорослий виступає 

ведучим у грі-імпровізації, а дитина одночасно і спостерігає за ним, і 

намагається копіювати його. Дорослим зовсім необов’язково мати 

хореографічну підготовку для рухових імпровізацій. Основою для них 

послужить танцювальний досвід, що є в кожного, і звичайний вибір 

виразних рухів: кроки, стрибки, жести, міміка, рухи корпуса, 

пересування в просторі приміщення. Досить передати в рухах 

загальний характер музики, зв’язати пластику рухів із музичним 

звучанням. 

      Такі спільні ігри-імпровізації спрямовані насамперед на 

розвиток у дитини відчуття його емоційного благополуччя. Це відчуття 

в дитини буде пов’язано зі здатністю до природних, вільних, 

координованих рухів. Точність і спритність рухів, їхня відповідність 

пережитим емоціям, а головне, задоволення, яке дитина одержує під час 

рухів, — вірний показник її емоційного благополуччя. При цьому не 

треба спеціально вивчати з дитиною танцювальні рухи, псувати гру 

тренажем і проробленням деталей задуманої дорослим танцювальної 

композиції. Вільні, імпровізовані танцювальні рухи дорослого 

виступають тут головним і єдиним способом досягнення потрібного 

результату.  

      Дорослому треба своїми діями спонукати дитину до рухового 

заповнення всього простору кімнати, у якій проходить гра. Важливо, 

щоб весь ігровий простір був освоєний дитиною, щоб вона могла в 

ньому орієнтуватися і не боялася робити в кімнаті різноманітні 

пересування. Оскільки дорослий є ведучим у грі, він може 

продемонструвати дитині прийоми освоєння простору, підключивши 

вигадку, гумор і спритність. Наприклад: він може зненацька перемінити 

рух уперед на “задній хід”, наприкінці музичної фрази присісти на 

стілець, заплутати рух у центрі кімнати частими переходами в різні її 

кінці і т. д. Звичайно, ці дії мають відповідати характеру музики, 

перетворюватися у виразні епізоди або міні-сюжети. Діти ж 

сприймають подібні дії як забавні ігрові ситуації, що активізують їхню 

увагу і реакцію.  

     Варто розвивати здатність дитини попадати в метричну сітку, 

відчувати пульсацію. Досягти цього також можна за допомогою ігрових 
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прийомів, зв’язуючи рухи з пізнавальними образами тварин або 

казкових героїв. Злагоджені, ритмічні рухи мають колосальний 

терапевтичний ефект. Особливо значним ефект ритмічного оstinato (від 

італ. Оstinato — багаторазово повторюваний ритмічний або мелодійний 

оборот) — згадайте всесвітньо відомий “Танець маленьких каченят”. 

Під час виконання колективом єдиного руху в єдиному темпі та ритмі 

за допомогою остинато створюється енергообмін усіх  учасників у 

дійстві, який має спрямований психологічний ефект: це своєрідна 

терапія. Ритмічна впорядкованість рухів  народжує в дітей позитивні 

емоції, діти відчувають радість від спільної діяльності в процесі 

ігрового спілкування, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні 

сили. 

      На музичних заняттях діти знайомляться з музичними 

інструментами, пронизаються слуханням їхнього глибокого звучання. 

Поступово дитина вибирає той інструмент, який більше, ніж інші, 

хвилює її, збігається зі струнами її душі.  

      Особливість елементарного музикування в тому, що всі діти 

мають можливість проявити себе творчо. Діти стають творцями легко 

та із задоволенням, з радістю. Користуються можливістю не 

використовувати те, що існує, а вигадують самостійно. 

Ставлення до музики в суспільстві трохи інакше, ніж раніше, 

музичне середовище заповнене естрадно-розважальною музикою, тому 

важливо підтримувати інтерес дітей до класичної і народної музики. За 

допомогою музичної психології ми намагаємося відродити в сім’ях 

традиції домашнього музикування. Цьому сприяє гра дітей на 

музичних інструментах разом із батьками вдома, а також підтримка 

їхнього захоплення батьками, завдяки чому стосунки в сім’ї стають 

теплішими й тіснішими.  

      Емоції впливають на всі психічні процеси: на відчуття, 

сприйняття, уяву, мислення, волю, пам’ять. Радісний, щасливий 

настрій дитини є основою її фізичного і психологічного здоров’я, 

доброзичливого ставлення до людей, навколишнього світу. 

Дітям на заняттях із музикотерапії пропонується ігровий матеріал 

для розвитку тактильного сприйняття (м’які іграшки, ґумові іграшки за 

методикою М. Монтессорі). У віці від 1 року до 3 років у дітей 

починають проявлятися музичні здібності: емоційна чуйність, 

музичний слух, почуття ритму. На другому році життя діти можуть 

слухати невеликі музичні твори і не просто радіти, а й виражати свій 

емоційний стан — бадьорий, задерикуватий під час слухання пісні 

“Конячка” О. Тимчивої; спокійний, доброзичливий під час слухання 

пісні “Кішка” Ан. Александрова. У процесі формування музичного 

сприйняття стоїть завдання привчати дітей прислухатися до мелодії, 

слів пісні й упізнавати її під час повторного прослуховування.  

      Особливо важливою ланкою музикотерапії є формування 

музично-сенсорних здібностей у дітей дошкільного віку. Музичне 

переживання, власне кажучи, завжди є сенсорним, оскільки музика — і 

найпростіші співзвуччя, і складні образи — насамперед сприймається 

чуттєво. Тому сенсорні процеси є показниками цілісного сприйняття, 
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розрізнення виразних почуттів, а також проявів, пов’язаних зі 

сприйняттям окремих властивостей музичних звуків, що особливо 

важливо для дітей молодшого віку. В основі розвитку їхніх музично-

сенсорних здібностей лежить вслухування, розрізнення, відтворення 

чотирьох основних властивостей звука — висоти, тривалості, тембру, 

сили. Розвиваючи музичний слух дитини, до програми з музикотерапії 

включені музично-дидактичні ігри з певним змістом і правилами. В 

основі їх лежать навчальні завдання, спрямовані на освоєння різних 

властивостей музичного звука. 

      Дітям на другому році життя пропонуються дитячі 

інструменти та іграшки, з якими вони можуть пограти і потім угадати, 

який інструмент звучить, порівняти тихе й гучне звучання. Для дітей 

на третьому році життя музично-дидактичні ігри дещо ускладнюються. 

Ставиться завдання не лише розрізняти контрастні звучання, а й 

відтворювати їх. Наприклад: у грі “Чий будиночок?” дитині 

пропонується показати, як нявкає кішка (низький звук) або кошеня 

(високий звук). Вправи розвиваються залежно від поставленого 

дидактичного завдання й від психофізичних можливостей кожної 

дитини.  

     Виконанню поставлених завдань із музикотерапії сприяє 

програмний репертуар. Для дітей на другому році життя він складений 

із контрастних за характером творів, нескладних за змістом, які 

відбивають яскраві, близькі дітям образи (“Ах, вы, сени” — російська 

народна, спокійна “Колискова” М. Красева, “Конячка”, “Автомобіль” 

М. Раухвергера). Дітям на третьому році життя пропонується 

складніший репертуар. У ньому пісні, що відображають явища 

природи (“Осіння пісенька” Ан. Александрова, “Зима пройшла” Н. 

Метлова), близькі й зрозумілі дітям образи (“Заинька” М. Красева, 

“Лялька” М. Старокадомського), народні мелодії, інструментальна 

музика. 

     Важливим елементом музикотерапії є виразне виконання 

музичного твору. Разом із тим під час роботи необхідні наочні 

прийоми, що залучають дитину до музики, — показ іграшки. Дітям 

приємно слухати музику й дивитися на іграшку, про яку співається в 

пісні. Зорово сприйманий образ сприяє розумінню змісту виконуваної 

пісні, її запам’ятовуванню. Із цією метою застосовуються й персонажі 

лялькового театру, за допомогою яких інсценується зміст того або 

іншого твору. 

     Групова пасивна музикотерапія (прослуховування музики) 

проводиться два рази на тиждень, склад групи — 8-9 дітей. Музика 

допомагає змінювати настрій дітей, відволікає від розчарувань, 

зменшує тривожність. 

      У дитячому садку використовується прийом групової 

вокалотерапії. Співи — це важливий метод активної музикотерапії, 

тривалість заняття 10-15 хвилин, група з 8 дітей розташовується в 

замкнутому колі, ведучий співає разом з дітьми. Пісні підбираються 

відповідно до настрою групи. Не один рік у дитячому садку існує 
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вокально-фольклорний гурток “Калинонька”. Діти з бажанням та 

задоволенням виконують українські пісеньки.  

Кожен ранок у дитячому садку розпочинається з ранкових 

музичних привітань. Під чарівні звуки музики дітей запрошують до 

спортивної зали на ранкову гімнастику. У дітей створюється позитивний 

настрій, діти ефективно спілкуються. Музичні привітання налаштовують 

дітей на добрий настрій та успіх протягом дня. 

     Вихователі та музичні керівники, добре знаючи дітей, їхні 

інтереси, індивідуальні особливості, прагнуть зробити кожен день 

перебування дітей у дитячому садочку радісним та змістовним. З метою 

формування оптимістичного і життєствердного світогляду дошкільнят, 

гармонізації їхнього внутрішнього світу, вміння радіти життю в дитячому 

садку музичним керівником разом із вихователями за допомогою 

спеціально відібраної музики були розроблені сеанси практичної 

музикотерапії. 

    Сеанс “Доброго сну” — де зібрані колисанки у виконанні 

Віктора Непомнящего, Ірини Горбатюк, тріо “Либідь”, Лідії Михайленко, 

Ніни Матвієнко, Росави… 

     Слухаючи музику цього сеансу, діти  швидко засинають їм 

сняться гарні сни. Колисанка — це музика з повільним темпом і чітким 

ритмом. Гіперактивним  дітям цей сеанс заспокоює нервову систему.  

     Сеанс “Доброти” — цей сеанс містить музичні композиції зі 

старих добрих мультфільмів, музично-літературні композиції за 

дитячими казками, де звучать  голоси казкових персонажів, пісні: 

“Большой секрет для маленькой компании”, “Настоящий, верный друг”, 

“Если добрый ты”… Ці пісні й сьогодні зігрівають любов’ю дитячі душі, 

вчать добрим, чесним і миролюбним відносинам з тими, хто оточує. 

     Сеанс “Наші друзі” — відбірка пісень про наших маленьких 

друзів — тварин та комах: “В траве сидел кузнечик”, “Два веселых гуся”, 

“Песня овечек”, “Песенка Муренки”, “Лесной олень”… Пісні минулого й 

сучасності втілюють душевну гармонію, демонструють еталони доброго, 

чуйного ставлення до братів наших менших. 

     Сеанс “Усмішки”. Усмішка — це духовний дар, вона дає 

кожному наснагу і примножує духовні здобутки. В цьому сеансі зібрані 

веселі, яскраві, мажорні пісні. Ці пісні створюють позитивний настрій, 

надають відчуття радості, віру в добро. 

Сеанс “Звуки природи” — так звана екологічна музика. Усі звуки, 

що існують у природі, чинять підсвідомий вплив на психіку людини. 

Благотворно впливає шум листя і спів птахів — діти розслабляються і 

зливаються з природою. Шум хвиль позитивно впливає на емоційний 

стан дитини. 

Музикотерапія також сприяє активізації пізнавальної й розумової 

діяльності. Діти багато про що дізнаються, уважно слухаючи музику. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ:  

- за типом – творчій;  

- за видом – навчально-виховний;  

-за терміном – довготривалий (1 рік). 

Об'єкт: художньо-естетичні, творчі здібності дітей і батьків.  

 Суб'єкт: вихованці дитячого садочку;  

 Учасники проекту: вихователі, музичні керівники, батьки вихованців, 

діти 

Головна мета музичного керівника полягає у тому, щоб залучати дитину 

до світу музики, навчити розуміти його, насолоджуватись ним, 

розвивати музично-творчі здібності, формувати морально-етичне 

відношення до нього. Успіх в цій роботі може бути досягнутий тільки 

при взаємодії педагогів дитячого садка та сім'ї. Саме тому співпраця 

музичного керівника та сім'ї є актуальною темою сучасного виховання. 

Мета проекту пошук нових форм співпраці музичного керівника з 

батьками. акцентування уваги на збереження взаємодії сім ї та дитячого 

навчального закладу у підходах до вирішення завдань музичного 

виховання гіпотеза нові форми взаємодії музичного керівника з 

батьками сприятимуть покращенню якості музичного виховання дитини 

 ЗАВДАННЯ: 

 • розвинути музично-художню діяльність бать- ків та залучити їх до 

музичного мистецтва;  

• урізноманітнити форми диференційної роботи з батьками, щоби 

пробудити інтерес до життя дітей у дитячому навчальному закладі;  

• залучити батьків до навчально-виховного процесу; • активізувати 

участь батьків у різноманітних заходах днз. 

 Очікувані результати:  

• психолого-педагогічна компетентність батьків у питаннях музичного 

розвитку дошкільників; 

 • Створення розвиваючого музичного середовища в родині;  
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• Активна участь батьків у теоретичних і практичних заходах ДНЗ;  

 • Розвиток креативних здібностей дітей і батьків у спільній музичній 

діяльності; 

 • Підвищення рівня музично-педагогічної компетентності батьків. 

Могутня духовна сила виховання полягає у тому, що діти вчаться 

дивитися на світ очима батьків. Тільки у спільної діяльності батьки 

краще пізнають своїх дітей, стають ближче. 

Етапи роботи з батьками  

Діагностичний етап:  

• вивчення методичної літератури по роботі з батьками;  

• складання проекту по роботі з батьками; 

 • індивідуальні бесіди з батьками; 

 • анкетування батьків і обробка результатів.  

Практичний етап: 

 • музично-корекційні заняття з батьками; 

 • усні та письмові консультації з організації корекційної роботи з дітьми 

в домашніх умовах; 

 • залучення батьків до участі в святах, розвагах, масових дійствах. 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

Вересень «Моя дитина і музика». Анкетування. «Особливості 

формування музичних здібностей дошкільника». Індивідуальні 

консультації. 

 Жовтень «Що таке музикальність». Виступ на батьківських зборах. 

«Родина талантами багата». Музичнокорекційне заняття.  

Листопад «Міс Дюймовочка». Конкурсна програма за участю батьків. 

«Осінь золота». Спільне свято.  

Грудень «Як організувати в родині новорічні та різдвяні свята». 

Консультація. «Новий рік». Родинне свято. 

Січень Лютий Березень Квітень Травень «Майструємо музичні 

інструменти всією родиною». Практикум. «Гри-Саморобки, шумові 

інструменти своїми руками» Конкурс–виставка. «Вплив народно-

патріотичної музики на розвиток дитини». Консультація. «Знайомимо 

дітей з порами року» Слухання музики з батьками. «Умови для 

музичного розвитку дитини в родині». Інформаційний стенд. «Мамин 

день». Спільне свято. «Композитори дітям». Фотовиставка. «При 

сонечку - тепло, при матері – добро». Конкурс читців. «Якщо Ваша 
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дитина збирається у музичну школу». Рекомендації музичного 

керівника.  «Прощавай садок дитячий». Святковий концерт. 

11. Дитячий садок і сім’я – два головних колектива, відповідальних за 

розвиток та виховання дитини. 

12. Форми музичного виховання в сім'ї розучування та спів дитячих 

народних, патріотичних пісень, відвідування концертів та дитячих 

музичних конкурсів, домашнє музикування, форми музичного 

виховання в сїмї. прослухування творів сучасної та національно-

патріотичної музики, підготовка музичних номерів до ранків 

виготовлення саморобних музичних інструментів 

13. Мистецтво, художня культура в її найкращих зразках допомагають 

встановити надійні емоційні контакти між поколіннями. 

 

 

 

Анкета 

 

1. Чи любите Ви свою Батьківщину?  

а).Так 

б).Ні 

в).Частково 

г).Не знаю 

2. Хто на Ваш погляд більшою мірою вплинув на формування ваших 

патріотичних відчуттів: 

а). школа  

б). батьки  

в). навколишні люди, друзі  

г). ЗМІ  

3. Як Ви для себе визначаєте поняття «патріотизм»? 

4. Найдавніші поселення району, міста. Що відомо з їхньої історії? 

5. Найвідоміші земляки. Хто з видатних людей народився в районі, 

місті? Що він зробив для народу, держави? Чим прославив наш край? 

6. Наймальовничіший куточок рідного міста (річка, ліс, урочище). 

Чим він відомий? 

7. Найдавніша споруда. Історія її створення. 

8. Найвидатніші люди краю. Чим вони відомі? 

9. Які пісні про матір та Україну ти знаєш? 

10. Які вірші ти вже вивчив? 

11. Що означає герб нашого міста? 
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