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У збірці розміщено тези та доповіді, в яких дискутуються питання 
збереження автентичності та розвитку креативних індустрій в Україні, 
вивчається й порівнюється досвід інших країн. Матеріали провідних учених, 
представлені в ході роботи науково-практичної конференції «Традиційна 
культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток 
креативних індустрій», яка відбулася 22–23 червня 2018 року в м. Харкові, 
висвітлюють особливості національних та регіональних культурних 
політик щодо встановлення балансу між активним розвитком креативних 
індустрій та збереженням ідентичності в усіх сферах культурного життя. 

У конференції взяли участь науковці з різних місцевостей України, 
а також із Білорусі, Італії, Китаю, Молдови, Польщі. Дослідниками 
проаналізовано й узагальнено можливості креативних індустрій з точки 
зору культурної децентралізації в умовах необхідності збереження 
традиційної культури та роль культурних ресурсів і творчості в 
економічному та соціальному розвитку громад. 

Для широкого кола науковців, практиків, а також усіх тих, хто 
цікавиться питаннями збереження автентичності, дослідження традиційної 
культури, виникнення та розвитку креативних індустрій у світовій та 
українській культурі в умовах глобалізації.

Матеріали друкуються в авторській редакції з незначними 
коректорськими правками українською та російською мовами.
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ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 
У ПОГЛЯДАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Одним із важливих і актуальних питань на сучасному етапі роз-
витку освіти є національне виховання підростаючого покоління. При-
щеплення дітям із раннього віку любові до рідного краю, народу, його 
традицій сприятиме подальшому збереженню і поширенню духовних 
цінностей у сучасному суспільстві.

Слід відзначити, що проблема залучення дітей до традицій наці-
онального мистецтва порушувалася вітчизняними педагогами навіть 
за радянських часів. Так, наприклад, у галузі образотворчого мисте-
цтва, зокрема й народного, цими питаннями опікувалися Л. Сірчен-
ко, Л. Скиданова та інші педагоги. Вони наголошували на важливості 
ознайомлення дітей дошкільного віку із витворами народного деко-
ративного мистецтва (вишивки, вироби художньої кераміки з укра-
їнським декоративним розписом, писанки, витинанки), навчання їх 
декоративному малюванню й аплікації. На думку освітян, уже в до-
шкільному віці діти прагнуть створювати власні композиції за моти-
вами візерунків, які бачать довкола, відчувають і розуміють харак-
терні особливості народного мистецтва, його символіки. Вітчизняні 
педагоги пропонували звертати увагу дітей на місцевість, де саме 
виготовлений даний вид народного мистецтва, матеріал, особливості 
візерунків (форма, розміщення, поєднання, колір), залучати дошкіль-
нят до активної бесіди, аналізу й порівняння [4].

Разом із цим, одним із вагомих засобів національного виховання ді-
тей у другій половині ХХ ст. вважалася і народна іграшка. Так, Е. Борт-
нічук, Н. Буркіна та інші педагоги закликали вихователів до поповнення 
ігротеки дошкільних закладів освіти саме іграшковою продукцією на-
родних умільців України. Під час ознайомлення з цим видом народного 
мистецтва освітяни рекомендували вчити дітей визначати характерні 
особливості виробів, що притаманні певній місцевості [1; 2].

Серед різноманітних засобів національного виховання дітей важ-
ливе місце займає і музичне мистецтво. Особливу цінність у дитя-
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чому музичному репертуарі має саме народна пісня, яка є зручною 
для виконання, позаяк в її основі лежить красива мелодія і вона від-
різняється простотою засобів музичного виразу. На важливості ви-
користання малих фольклорних форм і зразків народної творчості 
в навчально-виховному процесі дошкільних закладів освіти в другій 
половині ХХ ст. наголошували Р. Зінич, В. Кукловська, І. Рудченко, 
С. Шоломович та інші освітяни. Вони підкреслювали, що фольклорні 
твори для дітей сповненні національними культурними цінностями і є 
джерелом народної мудрості та моралі. Педагоги також пропонува-
ли вихователям активно використовувати в роботі з дошкільниками 
збірки український композиторів Я. Степового «Проліски», В. Вер-
ховинця «Весняночка», в яких зібрані обробки народних пісень для 
дітей, а також власні музичні твори (пісні-примовки, пісні-ігри, тан-
цювальні пісні) [3].

Таким чином, проблема залучення дітей до традицій народного 
мистецтва рідного краю хвилювала педагогів у різні часи, оскільки 
велика народна спадщина завжди вважалася вагомим засобом наці-
онального виховання.
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