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методичні рекомендації, здійснювалося впровадження результа

тів дослідження в педагогічну практику довкільних закладів 

України.

Наукова новизна дослідження:

- представлено на основі Історико-педагогічного пожуку І 

ретроспективного аналізу науково-узагальнену характеристику 

надбань української довкільної етнопедагогіки в різні пе

ріоди її розвитку, а також актуалізацію українським народом 

завдань різнобічного виховання дітей та реального їх здійс

нення порівняно з сучасною науковою довкільною педагогікою:

- з’ясовано надбання української довкільної етнопедагогі- 

ки в дитинознавстві. Фізичному, розумовому, морально-трудо

вому та естетичному вихованні, до доцільні для сучасного ви

користання в родинному і суспільному вихованні, а також ті, 

до в архаїчними, марновірними, втратили свій сенс:

- визначено педагогічні умови, до спряють практичному 

втіленню засад національного виховання дітей: національне 

спрямування світогляду вихователів та їхня готовність бути 

носіями народної культури: продумане використання ними в 

освітньо-виховній роботі закладу із залученням батьків ви

хованців, вивірених часом надбань української доикільної 

етнопедагогіки: інтегрованість використання різних засобів 

українського народознавства з практичної діяльність дітей 8 

урахуванням вікових та Індивідуальних особливостей доікіль- 

ннків.

Теоретична значудість дослідвення: • теорії дов

кільної педагогіки визначено принципові засади 1 напрями 

відбору зиісту. юри. методів народної педагогім. а сане: 

гуманістичне та демократичне спрямування, відображення сут-



иості вкраїнської національної культури, відповідність су

часник науковим здобуткам, доцільність 1 доступність вико

ристання стосовно дітей домкільного віку, можливість сприй

мання її та реалізації в сучасній родині І в умовах суспіль

ного довкільного виховання;

- відмежовано також матеріал, який нині має лине історико- 

пізнавальне значення 1 може бути використаний для загальної 

обізнаності, але не придатний для виховання дітей.

Практична значудість дослідження визначається широ

ко» сферо» використання результатів дослідження 1 досить ве

лико» групо» користувачів, зацікавлених в результатах робо

ти.Розроблені авторська регіональна програма з народознавст

ва та дидактична модель формування у стариих доикільників 

народознавчої обізнаності можуть збагатити практику навчально- 

' .виховної роботи дитячого садка. Дослідні матеріали можуть 

бути використані на курсах підвищення кваліфікації працівни

ків домкільного факультету вузу та педучилища.

Вірогідність результатів дослідження забезпечується 

теоретичним обгрунтуванням і цілеспрямованим застосуванням 

комплексд наукових методів дослідження, які адекватні його 

предмету 1 завданням; поєднанням кількісного і якісного ана

лізу результатів дослідження; використанням вибіркового ме

тоду статистичної обробки одержаних даних.

Апробація дослідження: методичні рекомендації “ Ви

користання надбань української етнопедагогіки 1 народознавст

ва в практиці роботи національного домкільного закладу* впро

ваджені в дитячих садках Н 4. 17 м.Знані, в дошкільних закла

дах с.Гереженівки та Ятранівки Ямайського району Черкаської 

області. Основні результати дослідження буди представлені на
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