
Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Олега Ольжича» 

Житомирської обласної ради 

 

 

                                                               Відділ наукової інформації та бібліографії 

 

 

Українська етнопедагогіка у сучасному 

навчально-виховному процесі 

Бібліографічний список літератури 

 

 

 

 

 

 

Житомир 

2021 



 

 

                                                                   Немає Мудріших, ніж народ, учителів; 

                                                                   У нього кожне слово — це перлина,                                          

                                                                   Це праця, це натхнення, це людина. 

                                                                                                 Максим Рильський 

      Зміни, які відбулися після проголошення незалежності України, відкрили 

нові горизонти для розвитку вітчизняної науки. Трансформаційні процеси 

торкнулися й такої архіважливої ланки суспільного життя, як освіта. На 

перший план вийшли ті питання, які є надзвичайно важливими для розвитку 

суверенної Української держави, серед яких і проблема національного 

виховання. Окремим вектором у сфері дослідження національного виховання 

є етнопедагогіка.  

       Етнопедагогіка (або народна педагогіка) – це наука про досвід народу у 

справі виховання молоді, про його педагогічні погляди, наука про педагогіку 

побуту, сім’ї. Предметом етнопедагогіки є досвід навчання й виховання 

дітей, накопичений конкретним етносом за тривалий час його існування. 

Безумовно, використання накопиченого українським народом досвіду у 

вихованні є цінним джерелом для відродження й становлення національного 

виховання, оскільки воно відповідає українській вдачі, менталітетові, 

особливостям національного характеру. 

        Проблема виховання підростаючого покоління є найважливішим 

складником національної культури кожної нації. Передача всіх історичних, 

культурних, трудових і моральних традицій батьків, дідів та прадідів завжди 

була запорукою вічності життя нації. У нашій країні об’єктивно зростає 

інтерес до етнічних проблем, але варто пам’ятати, що етнопедагогічні 

аспекти – зона перетину різних, можливо полярних інтересів. Від їх 

вирішення залежать як орієнтири навчання й виховання підростаючого 



покоління, так і конструктивність національної політики держави. Саме цю 

важливу задачу покликана вирішувати етнопедагогіка, предметом якої є 

такий складний соціально-культурний феномен як народна педагогіка. 

       У даному списку літератури відображено книги, брошури та статті з 

періодичних видань з цієї теми. У випадках, коли назва не розкриває змісту 

публікації, подано стислі довідкові та уточнюючі анотації. Загальна кількість 

бібліографічних записів становить 34 позицій. Відбір літератури закінчено 30 

червня 2021 року. 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання», слова та 

словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис 

скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила». 

Структурно видання складається з передмови та списку літератури.  

Література розташована наступним чином: книги за алфавітом прізвищ 

авторів або назв, статті з періодичних видань за зворотною хронологією. 

Бібліографічний посібник стане у пригоді дослідникам, краєзнавцям, 

освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек. 
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