
Народна педагогіка і сучасна освіта 
 
Український народ має великі надбання виховання людських чеснот. 

Протягом віків, із покоління до покоління, передавалися звичаї і традиції, 
обряди і ретуали, які допомагали виховувати умілих господарів, справжніх 
патріотів свого краю і рідної землі, морально зрілих і фізично досконалих 
громадян. На жаль, вони сьогодні практично втрачені. Історично сталося так, 
що ми на довгий час впали в бездну національного безпам’ятства і забуття. В 
результаті, як пише наша народна поетеса Ліна Костенко: душа, зруйнована, 
як Троя. 

На сучасному етапі розвитку суспільства і розбудови української держави 
етнопедагогіка стає важливим засобом формування національної свідомості і 
поведінки, високої моральності і шляхетності підростаючого покоління. Час 
ставить проблему створення нової парадигми навчання і виховання дітей, яка 
була б спрямована у майбутнє. 

Посібник педагога і літератора Леоніда Ржепецького “Нариси з 
етнопедагогіки українського народу: ідеї, цінності, перспективи” тим і 
цінний, що допомагає усвідомити: людина, яка вихована на справжній 
духовності та культурі рідного народу, буде неодмінно доброю і 
працьовитою, сумлінною і відповідальною, справедливою і щирою. Саме ці 
чесноти, притаманні українській нації, становлять її менталітет. В історичній 
ретроспективі це прослідковує автор даного посібника. 

Відродження української національної системи виховання, її окремих 
ланок, вітчизняних педагогічних здобутків, ідей аж ніяк не означає 
повернення назад, у давні історичні часи. Ми прагнемо стати на адекватні 
природі, духу і культурно-історичному досвіду нашого народу шляхи 
розвитку вітчизняної освіти і шкільництва, які виведуть незалежну, 
самостійну Українську державу до світових висот цивілізації. 

Володимир Чайка, 
Миколаївський міський голова. 

 

До джерел народної педагогіки 
 
Посібник відомого на Миколаївщині учителя-практика і учителя-

науковця Леоніда Андрійовича Ржепецького «Нариси з етнопедагогіки 
українського народу: ідеї, цінності, перспективи» порушує актуальні питання 
національного Відродження через призму етнопедагогіки. Як галузь 
педагогічного досвіду, етнопедагогіка формується в поглядах на мету і 
завдання виховання, що збереглася в пам’яті народу з найдавніших часів. Її 
виникнення і розвиток визначається не лише культурно-історичними, 
матеріальними умовами існування, а й вдачею, характером, ментальністю 
українського народу. 


