
 

 

 
 
 

 

 

Дитина в звичаях і 
віруваннях 

українського 
народу 

 
 
 

 
 

Великий дар природи – 

продовжити себе і повторитися в 

дітях. 

М.Г.Стельмахович 

 

В епоху глобалізації актуальність збереження пам’яток матеріальної та духовної 

культури не викликає ніякого сумніву. Модернізація освіти сьогодні спрямовується на 

впровадження національної системи виховання, широке використання надбань народної 

педагогіки, народної культури: звичаїв, вірувань, традицій, обрядів. 

Олекса Воропай у своєму етнографічному нарисі «Звичаї українського народу» 

пише так: «Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розрізняється народ не тільки в 

сучасному, а і в його  історичному минулому. Народні звичаї охоплюють усі ділянки 

громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї – це ті неписані закони, якими 

керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах…В усіх 

народів світу існує повір’я , що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і 

богом». 

Світ українських традицій нескінченно багатий. Століттями складалася гармонійна 

система обрядів та вірувань, які на сучасному історичному етапі знову набувають 

популярності. 

Звичаї українського народу передусім пов’язані з традиційним світоглядом, який 

складався протягом багатьох століть і зберіг чимало ознак дохристиянських вірувань. 

Обряди поділяють на два основних типи: сімейні та календарні. Сімейна обрядовість 

освячувала перехідні або етапні моменти в житті людини, а календарна – у житті 

природи або трудовій діяльності людей. Найважливіші етапи життя людини і окремі 

стадії розвитку сім'ї завжди супроводжувалися різноманітними обрядами і звичаями, 

віруваннями та повір'ями.  

В усіх місцевостях України велика увага приділялася звичаям та обрядам, 

пов'язаними з народженням, хрещенням та вихованням дитини. Згідно з народними 

віруваннями, дотримання і виконання відповідних звичаєвих настанов і обрядів – 

необхідна передумова успішного народження, здоров'я і благополуччя дитини та її 

щасливої долі. Виховання дітей в українських родинах проходило в органічній єдності з 

укладом життя народу, його історією, культурними і побутовими традиціями. Воно 

ґрунтувалося на принципах духовності, народності, гуманізму, природовідповідності, 

зв’язку із життям народу,  тощо. 



 

 

 

 

Богуш А.М. Українське народознавствов дошкільному 

закладі : навч. посіб./ А.М.Богуш, Н.В.Лисенко. – 2-ге вид., 

переробл. і допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 407 с. 

 

 

В навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади 

народознавства, історію розвитку етнопедагогіки, зміст і 

методику ознайомлення дітей з українською національною 

культурою, літературою, мистецтвом, з державними і 

національними символами, побутом, святами, звичаями, 

обрядами, іграми, народним промислом. 

 

 

Боряк О.О. Україна: етнокультурна мозаїка. – Київ : 

Либідь, 2006. – 328 с.: іл. 

 

В етнокультурологічних нарисах, присвячених 

традиційному буттю пересічного українця ХІХ – першої 

половини ХХ ст., йдеться про свята й будні, звичаї та обряди, 

повір’я і сімволіку, зокрема, про появу дитини на світ, що 

заборонялося вагітній жінці, про ім’янаречення, пострижини 

та багато що інше. Разом зі свідченнями очевидців, 

узагальненями дослідників та маловідомим ілюстративним 

матеріалом із архивів та малярських майстерень усе це складає 

своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття.  

 

 

 

Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях 

українського народу. – Київ : Либідь, 2006. – 256 с.: іл. 

Праця українського етнографа, громадського діяча, 

єпископа УАПЦ Марка Грушевського (1865 – 1938) є 

«пребагатою збіркою матеріалу про дітей в українському селі: 

вірування й  забобони, гігієна й спосіб виховання, забави й 

щоденні заняття, становище в родині і в громаді – все се 

просліджено від перших об’явів вагітності матері… аж до 

парубоцтва й дівочення» (І.Франко). Подано і проілюстровано 

дослідження про дитячі іграшки й забави. Авторський текст 

доповнюють коментарі на полях відомих педагогів, 

психологів, медиків, письменників. 
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Етнографія України : навч. посібн. / за ред. 

С.А.Макарчука. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів : Світ, 

2004. – 520 с.: іл. 

  

 

В навчальному посібнику аналізуються питання про 

походження й етапи розвитку українського народу, його 

традиційну культуру, звичаї та обряди тощо. В розділі ХVІІ  

велика увага приділяється традиційним звичаям і обрядам, 

пов’язаним з народженням дитини. Описується обрядовий 

комплекс, який поділяють на чотири групи: дородові звичаї і 

обряди; власне народини; післяродові; обрядові дії, що 

знаменують «приєднання» дитини до сім’ї, роду, громади.  

 

 

 

 

Лепеха Т.В. Українознавство : навч. посібн./ 

Т.В.Лепеха. – Київ : Просвіта, 2005. – 376 с. 

У посібнику вміщено багатоаспектний цікавий і 

корисний матеріал про Україну й українців, їхню культуру, 

давні і сучасні ірування, звичаї, традиції, усну творчість, 

обереги тощо.  

У параграфі 56 описуються родильні обряди – перша 

купеля, колиска, родини, хрещення тощо. 

 
 

 

Українська етнологія : навч. посібн. / [авт.: В.Борисенко, 

М.Гримич, О.Гончаров та ін. ; за ред. В.Борисенко]. – Київ : 

Либідь, 2007. – 400 с.: іл. 

 

 

У посібнику аналізуються теоретичні проблеми 

української етнології.  

У розділі VІ описуються обряди та звичаї при 

народженні дитини та перших років її життя. 
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Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка : 

навч.-метод. посібн. / М.Г.Стельмахович ; М-во освіти 

України, Ін-т змісту і методів навчання. – Київ : ІЗМН, 1997. 

– 232 с. 

 

У книжці М.Г.Стельмаховича висвітлюється суть 

української народної педагогіки, її основний зміст, самобутні 

риси, історичні традиції, а також роль, місце та шляхи 

раціонального використання у сучасному родинно-

громадсько-шкільному вихованні історичних традицій та 

тенденцій розвитку етнопедагогіки. 

 
 

 

Українська родина: родинний і громадський побут : 

навч.-метод. посібн. / упоряд. Лідія Орел. – Київ : Вид-во ім. 

Олени Теліги, 2000. – 424 с., іл., нот. 

 

 

Книга висвітлює родинний і громадський побут 

українського народу, звичаї, які здавна супроводжували його 

від колиски до домовини: родини, хрестини, пострижини, 

виховання дітей тощо. В ній зібрані звичаї та обряди багатьох 

регіонів України в супроводі поетичного фольклору, який 

століттями творив український геній багатьох поколінь. 

 
 

 

 

Гурошева Н. Традиційний український дитячий одяг / 

Н.Гурошева. – Народна творчість та етнографія. – 1995. - № 1. – 

С. 77-82  

 

 

Ця стаття є спробою розглянути традиційний одяг дітей в 

Україні ХІХ – початку ХХ століття та проаналізувати 

особливості костюму, пов’язаного з соціальною функцією.  

Автор обмежується наймолодшою віковою групою: діти 

від народження і до 7-8 років. 
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Дні дитинства – наче плин води. 

Проліта дитинство, та у спадок 

Зостається пісня, повна згадок, 

Пам’ять зостається назавжди. 

Расул Гамзатов 

 

З життям дитини, від колиски до юності, у 

традиційному народному побуті міцно пов’язане 

художнє явище, що дістало у фольклористів назву 

«дитячий фольклор», жанри якого мають різні 

джерела і виникали в різні історичні періоди 

розвитку народу. Деякі з них ведуть початок від 

народних обрядів та вірувань, сягають  корінням   у  

глиб віків. Дитячий фольклов існував і певною мірою продовжує існувати як суттєва 

частина загальнонаціональної народної творчості. 

Дитячий фольклор – це колискові пісні, забавлянки, заклички та примовки, 

звуконаслідування, прозивалки, колядки та щедрівки, пісні та вірші, загадки, 

скоромовки, лічилки, а також ігри. Бо для дітей життя – то, насамперед, гра. Споконвіку 

знали про це і, як свідчить історія, ставилися до дитячих ігор та розваг серйозно, 

визначаючи їм належне місце й усяко заохочуючи до них.   

Дитячий фольклор, як невід’ємна частина практичної педагогіки народу, протягом 

століть формував естетичні смаки дитини, становлячи морально-етичну основу розвитку 

особистості. В традиції народного виховання його твори сприяли фізичному і 

моральному здоров’ю дитини, розвитку її розумових здібностей. 

І переживши віки, ці твори як безцінне багатство, передаються новим і новим 

поколінням. 

 

 
 

 

Благослови, мати!: колискові пісні, забавлянки, 

веснянки, заклички та примовки, колядки та щедрівки, 

скоромовки, лічилки, загадки, коломийки : для дошк. та 

мол. шк. віку / худож. В.В.Ковальчук ; [упоряд. І.Т.Бойко ; 

передм. Я.П.Гояна]. – Київ : Веселка, 2001. – 299 с.: іл., ноти 

 

 

З фольклорних творів, зібраних у цій книжці, ніби 

озиваються голоси наших далеких прародичів, звучать 

сердечні побажання доброї долі, щастя й здоров’я. А чарівні 

веселкові малюнки відкривають читачам поетичний 

дивосвіт Матері України, яка благословляє своїх дітей. 

З нотним додатком. 
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Дзиґа : українські дитячі й молодечі народні ігри та 

розваги / композиція П.Г.Черемського ; уклад.: 

В.І.Семеренський, П.Г.Черемський. – Харків : Друк, 1999. – 

528 с.:[61] кол. іл.  

 

Ця книга – це фундаментальне зібрання українських 

дитячих і молодечих фольклорних ігор та розваг, 

зорієнтоване на їх запровадження у навчально-виховний 

процес. 

Практична цінність книги – у поданні розмаїтого 

спектра народних ігор через обрядове коло невіддільно від 

від пісні і танку. 

 

 
 

Дитячі пісні та речитативи / [упоряд. : Г.В.Довженок, 

К.М.Луганська] ; АН України, Ін-т мистецтвознавства, 

фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – Київ : Наук. 

Думка, 1991. – 448 с.: нот. – (Українська народна творчість) 

 

 

 

У книзі зібрано твори різних жанрів народної поезії, що 

входять до дитячого репертуару. Багато пісенних зразків 

подається з мелодіями. Вперше узагальнюється побутування 

дитячої народної пісенної та музичної традиції від середини 

ХІХ ст. до теперішнього часу. 

 
 

 

 

Дитячий фольклор / [упоряд. і передм. Г.В.Довженок ; іл. 

худож. Ю.І.Криги]. – Київ : Дніпро, 1986. – 304 с.: іл. – 

(Бібліотека української усної народгої творчості) 

 

 

 

До збірника увійшли кращі зразки українського дитячого 

фольклору – колискові пісні та забавлянки, колядки, щедрівки, 

пісні, вірші, заклички, примовки тощо. 
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Український дитячий фольклор / [упоряд. В.Г.Бойко] ; АН 

УРСР, І-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : 

Вид-во АН УРСР, 1962. – 248 с.: ноти. 

 

 

До збірника входять кращі зразки нороднопоетичної 

творчості для дітей: колискові пісні, пестушки, утішки, 

скоромовки, пісні-гри, ігри, казки, загадки тощо. 

Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

 
 

   
 

• Сивачук Н. Виховний потенціал українських народних колискових пісень / 

Н.Сивачук. – Початкова школа. – 2006. - № 1. – С. 51-55 

 

• Сивачук Н. Дитячий фольклор у контексті зимової календарної обрядовості 

українців / Н.Сивачук. – Рідна школа. – 2007. - № 1. – С. 38-41 

 

• Кільова Г. Народна іграшка як засіб виховання дітей / Г.Кільова. – Рідна школа. – 

2010. - № 6. – С. 59-63 
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