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В статті розкрито роль українських національних ремесел як засобу 
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Із соціального погляду у філософії, етиці, соціології цінністю 

вважають продукт конкретних історичних умов суспільного життя. На 

кожному етапі розвитку суспільства створюється специфічний набір і 

вибудовується певна структура цінностей. Вони сприяють перетворенню 

соціальних норм та ідеалів на особистісні принципи життєдіяльності, 

оскільки перетворюються на внутрішні спонуки (мотиви) поведінки 

особистості. 

Система етнічних цінностей формується історично, у процесі 

колективної життєдіяльності. До етнічних цінностей відносять деякі риси 

національного характеру, звичаї й особливості етикету, елементи 

повсякденного світогляду, риси народної культури, міфології, національні 

модифікації релігії тощо. Як правило, ці цінності зароджуються ще на 

перших етапах етнічної історії. З появою націй і національних держав 

додаються й інші цінності, пов'язані із символікою державності, із системою 

влади, права й політики, з фактами історичної пам'яті тощо. Якщо перший 
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тип цінностей засвоюється, в основному, у середовищі безпосереднього 

оточення, тобто у сім'ї, у колі родичів і друзів, то другий - за допомогою 

ідеології й пропаганди, навчальних і соціальних інститутів. Але вони не 

змогли б утриматися в суспільстві скільки-небудь тривалий час, якби не 

спиралися на етнічні цінності як на базис. 

Вивчення етнографічно-краєзнавчих матеріалів переконливо 

доводить, що українські національні ремесла мають значний потенціал щодо 

формування етнічних цінностей у підростаючого покоління. Формування 

інтересу до народів, які мешкають на території рідного краю, його традицій, 

звичаїв сприяє вихованню свідомого юного громадянина, який шанобливо 

ставиться до духовних і матеріальних надбань свого народу. 

Ціннісно-смислова сфера особистості у дослідженнях Г. Андрєєвої, 

І. Беха, В. Зінченка, В. Москаленко, К. Платонова, Е. Помиткіна, Е. Фромма 

трактується як вершина структури особистості і вищий рівень її соціальної 

діяльності. Визначено, що ціннісні ставлення особистості ґрунтуються на 

гуманістичних принципах і виконують роль регулятора у відносинах між 

особистістю й оточенням (І. Бех, Н. Ганнусенко, К.Чорна). 

Виховний потенціал позашкільної освіти у формуванні цінностей в 

учнів розкривається в працях В. Бєлової, О. Биковської, С. Білоус, 

В. Вербицького, А. Корнієнко, Д. Лебедєва, О. Литовченко, Л. Ляшко, 

В. Мацулевич, В. Мачуського, Г. Пустовіта, Т. Сущенко, Л. Тихенко та 

інших.  

Народознавчі аспекти проблеми розкрито в працях Л. Артемової, 

Г. Ващенка, В. Войтенко, Л. Калуської, Н. Лисенко, Ю. Руденка, 

В. Скуратівського, М. Стельмаховича. 

Метою статті є обґрунтування ролі національних ремесел як засобу 

формування етнічних цінностей в учнів у позашкільних навчальних 

закладах. 

Дослідниця Л. Калуcька у своїх роботах надає перевагу народним 

ремеслам, як засобу виховання дітей. Свій вибір науковець обґрунтовує тим, 

що народні ремесла є одним з видів українського декоративно-ужиткового 

мистецтва, у якому відбилися регіональні особливості й традиційні заняття 

людей певної місцевості України. За їх допомогою можна формувати 

емоційно-ціннісне ставлення до рукотворного національного багатства, 

виховувати інтерес до історії свого краю, гордість за майстрів, які живуть на 

рідній землі, бажання і собі навчатися виготовляти подібні речі 4. 

Важливим є те, що народні ремесла постають у контексті традиційного 

національного виховання як засіб ранньої етнізації і соціалізації дитини.  

Відтворення культури, духовності починається з поглибленого 

вивчення її стародавніх традиційних і кращих сучасних надбань. 

Національна культура, національна символіка та народне мистецтво, яке 

належить до багатоетнічної загальнолюдської культури є органічними 

складовими цілісної системи української етнопедагогіки. Саме етнічний 

момент, що присутній в художніх промислах (гончарстві, художній обробці 

металу і дерева тощо) допомагає вирізнити такі риси своєрідності народного 
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мистецтва, завдяки яким новим поколінням передаються у спадок традиції, 

практичний досвід виконання виробів.  

 Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої 

діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості, які мають 

утилітарне призначення. Декоративне (від лат. Decoro - прикрашаю) означає 

“прикрашу- вальне”. Ужиткове ж означає, що речі мають практичний 

вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди. Головне завдання 

декоративно-ужиткового мистецтва — зробити гарним речове середовище 

людини, її побут. Краса творів ужиткового мистецтва досягається завдяки 

декоративності. Декоративність є єдиним засобом вираження змісту та 

художньої образності.  

Декоративно-ужиткове мистецтво існувало вже на ранній стадії 

розвитку людського суспільства і впродовж багатьох століть було 

найважливішим, а для ряду племен і народностей основною галуззю 

художньої творчості. Найдавнішим творам декоративно-ужиткового 

мистецтва властиві виняткова змістовність образів, увага до естетики 

матеріалу, до раціонального побудови форми, підкресленою декором. У 

традиційній народній творчості ця тенденція втрималася аж до наших днів. 

Твори декоративно-ужиткового мистецтва відповідають декільком 

вимогам: мають естетичну якість, розраховані на художній ефект, служать 

для оформлення побуту та інтер'єру. Такими творами є: одяг, декоративні 

тканини, килими, меблі, художнє скло, фарфор, фаянс, ювелірні та інші 

художні вироби. У науковій літературі з другої половини XIX століття 

утвердилася класифікація галузей декоративно-ужиткового мистецтва за 

матеріалом (кераміка, текстиль, дерево, камінь, лоза, тобто використання 

природних матеріалів, метали та їх сплави, пластмаси, скло, порцеляна, 

папір та ін.), за технікою виконання (різьблення, розпис, вишивка, набійка, 

лиття, карбування та ін.) і за функціональними ознаками використання 

предмета, тобто за призначенням (меблі, одяг, посуд, іграшки та ін.). Ця 

класифікація обумовлена важливою роллю конструктивно-технологічного 

початку в декоративно-ужитковому мистецтві і його безпосереднім зв'язком 

з виробництвом. 

Аналіз сучасного стану українських народних традицій доводить, що 

на сучасному етапі розвитку держави використання їх значно звузилося. Як 

показують сучасні дослідження вчених, народні ремесла, що збереглися до 

наших днів, розвиваються лише як види декоративного мистецтва 

(декоративний керамічний посуд та скульптура, художнє плетіння, 

декоративна обробка дерева тощо). Так, наприклад із двадцяти технік 

виготовлення писанок сьогодні побутують лише п’ять. На жаль, утратили 

своє значення народні символи та обереги. У сучасній оселі українців, як 

зазначають етнографи, вони мають лише декоративний характер. 

Протягом останнього десятиліття значно підвищився інтерес до 

народних традицій та їх регіональних особливостей: проводяться виставки 

виробів народних умільців; відроджується роль рушників, вони 

продовжують своє життя в сучасних обрядах; усе частіше зустрічаються 



Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру 

40 

народні мотиви в оздобленні сучасного одягу, оселі; набувають 

популярності народні свята тощо 5. 

Слід зазначити, що сучасне звертання педагогіки до народних 

традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки осмисливши 

минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, можна й чіткіше 

зрозуміти сьогодення і уявити майбутнє. 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що етнічні цінності 

розвиваються, по-перше, у процесі засвоєння духовних надбань рідного 

народу, по-друге, у результаті цілеспрямованого виховання, у результаті 

якого формується система ідей, поглядів, традицій, звичаїв, органічно 

вплетених у життєдіяльність учнів [3]. 

Любов дитини до рідної землі починається з пізнання найближчого 

середовища (природного й соціального). Дитина набирається вражень та 

знань про навколишнє, зокрема: про близьких людей, про свою малу 

Батьківщину, які залишають у її душі незабутні спогади на все життя. Саме 

тому, на нашу думку, формування інтересу до рідного краю, традицій, 

обрядів, звичаїв, народів, сприяє вихованню свідомого громадянина, який 

шанобливо ставиться до духовних і матеріальних надбань свого народу. 

Розпочинати формування етнічних цінностей краще за все, на нашу думку, 

необхідно з ознайомлення дітей з найближчим оточенням. Тобто з тих речей, 

які вони можуть побачити вдома (наприклад, вишита серветка, тканий 

килимок, предмети народного одягу, іграшки тощо) і які викликають 

позитивні емоції.  

Українська народна іграшка несе дітям доступні знання про працю, 

відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом [6]. 

Народна іграшка поєднує дитину з історією її Батьківщини, пробуджує 

відчуття рідного коріння та сприяє формуванню позитивного ставлення до 

народних традицій, навчає поважати працю інших, дотримуватися певних 

правил та норм тощо. 

В контексті нашого дослідження цікавими є висновками 

О. Батухтіної, щодо народних іграшок. Автор стверджує, що вони мають 

свої педагогічні, художні й технічні традиції. Оригінальність і неповторність 

народної іграшки визначається її національною своєрідністю відображення 

культури й побуту народу, символізує певні звичаєво-традиційні ознаки. 

Завдяки цьому українська народна іграшка є оптимальним засобом для 

формування етнічних цінностей. Методикою, що пропонує О. Батухтіна, 

передбачено формування у старших дошкільників уявлення про залежність 

між виготовленням іграшки з певного матеріалу та природними умовами 

певної місцевості, уміння виокремлювати орнаментальні особливості 

українських народних іграшок за основними елементами розпису, 

кольоровим сполученням; уточнювати підпорядкованість орнаменту 

пластичній формі іграшок тощо 1. 

У результаті ознайомлення дітей з зазначеними традиціями у них 

мають сформуватися знання, які сприятимуть розвитку позитивного 

ставлення до традицій, поваги до старшого покоління, до своєї малої 
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Батьківщини. На тлі цих емоцій необхідно розширювати знання дитини, 

пов’язуючи близьке з далеким: квіти коло хати – з народними традиціями їх 

використання, улюблені вироби (речі) рідних людей з народними ремеслами 

краю, пейзажі – з історичним минулим. На основі цього ми визначили такі 

напрями роботи: традиційні ремесла рідного краю; символи та обереги 

рідного краю. 

У формуванні національних етнічних цінностей важливе значення 

має виховання таких громадянських якостей, як працелюбство та повага до 

праці інших людей. Саме з метою виховання цих якостей необхідно 

знайомити дітей з особливостями традиційних ремесел рідного краю. 

Народні ремесла свідчать про високу духовну культуру українського народу, 

про споконвічне прагнення до краси, розповідають про багатство рідного 

краю, традиції місцевого населення. 

Найбільший виховний вплив на учня здійснюють ті елементи 

культури, які дитина здатна зрозуміти, а згодом відобразити у практичній і 

творчій діяльності. Доведено, що лише в процесі діяльності дитина засвоює 

культурну спадщину народу, а відтак формується як особистість.  

Яскраво відображають самобутність рідного краю писанки. Традиція 

розмальовувати навесні яйця у слов’янських народів сягає епохи 

язичництва. Писанки в слов’ян були пов’язані з комплексом весняної 

обрядовості. Назва “писанки” походить від слова “писати”, у розумінні 

“прикрашати орнаментом”. Оригінальні орнаменти писанок не тільки 

чарують своєю витонченістю та гармонійністю, а й несуть прадавні символи 

природи, єднають з традиціями минулого. У кожному регіоні й навіть майже 

у кожному селі були неповторні, самобутні орнаменти. 

Розмальовуючи писанки, діти дістають уявлення про народну 

символіку, традиції розписування писанок як оберегу, виховується інтерес 

до декоративно-ужиткового мистецтва України, зосередженість, бажання 

вкласти частину своєї праці в українські традиції. 

Відтак ми можемо сказати, що традиційні ремесла та промисли мають 

великий виховний потенціал. Перед педагогом постає завдання не тільки 

збагатити уявлення та знання дітей про ремесла рідного краю та все, що з 

ними пов’язане, але й виявити емоційно-ціннісне ставлення до праці. 

На основі отриманих знань мають виникнути нові емоції – пов’язані 

вже не лише з найближчим оточенням, а зі своїм народом, країною. Що, у 

свою чергу, сприятиме вихованню таких ціннісно важливих якостей як 

взаємоповага, працьовитість, повага до звичаїв і традицій, терпимість, 

демократизм, родинність тощо. 

Петриківський розпис - українське декоративно-орнаментальне 

народне малярство, яке виникло на Дніпропетровщині в селищі Петриківка, 

звідки й походить назва цього виду мистецтва. Петриківський розпис 

відзначається особливою самобутністю та водночас органічно продовжує 

народні традиції регіону Придніпров’я, що являв собою феноменально 

багатий пласт національної культури України.  

Характерною рисою петриківського розпису є те, що весь малюнок 

ніби розгорнутий на площині стіни, листа паперу, декоративної тарілки, має 
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поверхневий вигляд. При цьому лінії стебел не перетинаються між собою, а 

багато елементів розпису (квіти, листки, ягоди тощо) мають силуетне 

зображення. Переважають рослинні візерунки, фантастичні, небувалі у 

природі форми квітів, в основі яких лежить уважне спостереження місцевої 

флори. Широке застосування в розпису мають мотиви садових і лугових 

квітів та ягід калини, полуниці і винограду. Характерним для візерунків є 

також зображення акантового листу, що його звуть “папороттю”, бутонів та 

перистого ажурного листя. 

Інколи квіти та ягоди поєднуються з птахами, ще рідше зустрічаються 

зображення тварин і людини, які повинні мати дещо фантастичний вигляд. 

Традиційним для “петриківки” є жар-птах — міфічна істота, яка приносить 

щастя, з фантастичними візерунками по всьому тулубі, а не звичайний 

різнокольоровий птах. 

Залучення дітей до національних традицій та звичаїв, підготовки і 

відзначання свят народного календаря пробуджує у них любов до рідної 

землі, повагу до людей праці, формує вміння плідно працювати, шанувати 

історію, збагачувати культуру свого народу. Участь учнів у святах 

народного календаря сприятиме тому, що вони глибше відчуватимуть 

нерозривність з рідною природою, намагатимуться власною працею 

примножувати багатства рідного краю, прагнутимуть зберігати та розвивати 

трудові та святкові традиції. 

Аналізуючи засоби національної культури, що використовуються 

нашими предками в народній педагогіці, ми встановили, що виховний 

потенціал національної культури був спрямований на формування у дітей 

етичних, естетичних і моральних якостей особистості, почуття національної 

самосвідомості, патріотизму, розвитку творчих здібностей. Отже, засоби 

національної культури можуть бути використані в якості основи змісту 

формування національних етнічних цінностей.  

Відтворення культури, духовності починається з поглибленого 

вивчення її стародавніх традиційних і кращих сучасних надбань. 

Національна культура, національна символіка та народне мистецтво, яке 

належить до багатоетнічної загальнолюдської культури є органічними 

складовими цілісної системи української етнопедагогіки. Саме етнічний 

момент, що присутній в художніх промислах (гончарстві, художній обробці 

металу і дерева тощо) допомагає вирізнити такі риси своєрідності народного 

мистецтва, завдяки яким новим поколінням передаються у спадок традиції, 

практичний досвід виконання виробів.  

Народне мистецтво є невичерпним джерелом для виховання 

підростаючого покоління. Завдяки символічній, образній мові декоративно-

ужиткового мистецтва, як одного з різновидів народного мистецтва, ми 

пізнаємо історію, світогляд, моральні вартості наших предків. Таким чином, 

воно має унікальні можливості впливу на особистість та формування у неї 

національних етнічних цінностей. У народному мистецтві суспільні ідеї 

зливаються з естетичними у нероздільну єдність, котра має унікальні 

можливості впливу на особистість вихованця та формування у нього заданої 

якості. 
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Завдяки символічній мові мистецтва, ми маємо можливість пізнавати 

історію, світогляд, моральні цінності наших предків. Якщо дитина не 

виховується на основі етнокультури, це ускладнює можливість її пізнішого 

входження в світ народного мистецтва. Внаслідок цього людина не 

встановлює глибинного зв'язку зі своєю культурою, не розуміє її, не вважає 

рідною.  

Залучення дітей із раннього дитинства до народного декоративно-

ужиткового мистецтва, свят, обрядів, урочистостей народного календаря, до 

традицій рідного краю сприяє тому, що вони глибше відчуватимуть свою 

нерозривність із рідною природою, намагатимуться примножувати 

багатства своєї Батьківщини, зберігатимуть традиції, будуть з повагою 

ставитися до людей праці. 
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