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Завданням сучасної освіти є формування всебічно розвиненої 

особистості, яка у своїй діяльності керується принципами гуманізму, добра, 

милосердя та ін. Засвоєння вказаних принципів здійснюється у процесі 

морального виховання дітей вже з дошкільного віку. 

Моральне виховання – цілеспрямований процес організації та 

стимулювання різнобічної діяльності, спілкування, спрямований на 

оволодіння моральною культурою поведінки, ставленням до навколишнього 

світу [3,с. 210]. 

О. В. Вишневський зазначає, що сутність морального виховання 

полягає в тому, що людина утверджує в собі свою природну схильність до 

добра та готовність відстоювати його в собі та житті. Це виховання 

зорієнтоване на засвоєння людиною абсолютних вічних норм співжиття, які 

носять універсальний, вселюдський характер і є необхідним елементом 

людяності [1, с. 78].  

Період дошкільного та молодшого шкільного віку є періодом 

сензитивним, оскільки в цей час формується моральна сфера, моральні 

цінності, усвідомлюється необхідність моральних якостей. 

У лексикографічних джерелах подано різні тлумачення терміна 

“паремія”. Так, дослідниця О. Селіванова залучає до паремій прислів’я, 

приказки (приповідки), етикетні формули (вітання, побажання, порівняння), 

прикмети, каламбурки, крилаті вислови тощо [2].  

Важко переоцінити роль паремій у моральному вихованні 

дошкільників та молодших школярів. Адже, прислів’я та приказки навчають 

любові до ближнього (Чого сам собі не зичиш – того і другому не жадай; 



Людина без друзів – що дерево без коріння); любові до рідного краю (У ріднім 

краю – як у раю; Нема на світі другої України, немає другого Дніпра; У 

чужім краю і солов’ї не цвірінькають); дружності (Одна ластівка весни не 

приносить; Один у полі – не воїн; Одна бджола меду не наносить); умінні 

любити природу (Природа одному мати, другому – мачуха; Хто полю 

годить, тому жито родить; Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає; 

Весняне сонце – як дівчини серце; Чисте небо не боїться ні блискавки, ні 

грому); шанувати своє здоров’я (Здоров’я – дорожче багатства; Здоров’я за 

гроші не купиш; Недосипаєш – здоров’я втрачаєш; Рух – це здоров’я; В 

здоровому тілі – здоровий дух; Було б здоров’я, на все інше наживеш; Їж – 

не переїдайся, пий – не перепивайся, говори – не переговорюйся, то будеш 

здоров). Окремі паремії використовують також для формування родинних 

стосунків, виховують повагу до батьків (Добрі діти – батькам вінець, а злі 

діти – кінець; Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько; Все 

купиш, лише тата і мами – ні; Рада б мати до дітей небо прихилити та 

зорями вкрити). Формуванню мотивації до навчально-пізнавальної 

діяльності сприяє вивчення таких паремій: Мудрим ніхто не вродився, а 

навчився; Книга вчить, як на світі жить; Вченому світ, а невченому тьма. 

Розвивати наполегливість до навчання допоможе вивчення таких паремій: Не 

кажи – «не вмію», а кажи – «навчусь»; Без муки немає науки; Успіх у 

навчанні залежить від уміння не здаватися, коли щось не вдається.  

Вихователю та учителеві слід систематично звертати увагу на 

збагачення мовлення здобувачами дошкільної та початкової шкільної освіти 

прислів’ями, приказками, афоризмами. 

Паремії доцільно вживати на усіх заняттях, закріплюючи попередньо 

вивчений матеріал, щоб вихованці та учні знали їхнє значення і активно 

вживали у мовленні. Доцільно використовувати такі критерії відбору паремій 

для здобувачів дошкільної та початкової шкільної освіти: змістовність, 

інформативність; доступність змісту; наявність у творах, рекомендованих для 

читання молодшими школярами; виховна роль паремій.  



Підсумовуючи, варто відзначити, що моральне виховання дошкільників 

та учнів значною мірою повинно здійснюватися засобами української 

пареміології. Уміння правильно і доречно використовувати в усному та 

писемному мовленні паремії є ознакою високого рівня володіння мовою, 

вихованістю і знання культури. 
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