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МЕТОДИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ БАТЬКІВ НА ДИТИНУ  
В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ

Виховання дитини в родині в українських народних казках – складний і багатогранний процес. У науковій 
літературі зазвичай виокремлюють керівну роль батька як очільника родини, який вирішує долю її членів, тоді 
як жінка характеризується через лагідність і любов. Проте саме злагоджені, системні, свідомі й послідовні 
методи виховання здатні досягти бажаного результату. У статті досліджено методи виховного впливу бать-
ків на дитину в українських народних казках. Зазначені методи класифіковано за часом впливу, за обов’язковістю 
виконання, за відносинами, що виникають, за способом регулювання та за складом. За часом впливу виокремлено 
ретроспективні (вплив, спрямований на виправлення вже наявних недоліків), констатувальні (влив, спрямований 
на теперішнє) та прогностичні (вплив, зосереджений на розвиткові дитини надалі) методи. За обов’язковістю 
виконання – імперативні (неухильне виконання) та диспозитивні (вплив дорадчого характеру) методи. За відно-
синами, що виникають, методи виховного впливу поділено на визначальні (встановлюють норми, правила, забо-
рони), регулятивні (впорядковують відносини між учасниками) й охоронні (підтримують уже наявні відносини). 
За способом регулювання – поради, дозволи, приписи, заборони, заохочення, осуд. За складом виокремлено прості 
(містять одне правило, умову, завдання), складні (містять кілька правил, умов, завдань) та альтернативні (міс-
тять кілька правил, умов, завдань, серед яких можливий вибір). В українських народних казках батьки обирають 
методи виховного впливу відповідно до рівня розвитку дитини, враховуючи індивідуальний підхід, застосовують 
їх системно, послідовно, свідомо, у зв’язку із життям. Проте не всі герої наприкінці отримують для себе бажа-
ний результат, адже тільки за умови правильного вибору методів виховного впливу батька й матері персонажі 
українських народних казок здобувають щасливий фінал.

Ключові слова: українські народні казки, батьки, методи виховного впливу, виховання, класифікація методів 
виховного впливу. 
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METHODS OF UPBRINGING INFLUENCE OF PARENTS  
ON THE CHILD IN UKRAINIAN FOLK TALES

Raising a child in a family is a complex and multifaceted process in Ukrainian folk tales. The scientific literature 
usually singles out the leading role of the father as the head of the family, who decides the fate of its members, while the 
woman is characterized by tenderness and love. However, it is coordinated, systematic, conscious and consistent methods 
of upbringing that can achieve the desired result. The article examines the methods of upbringing influence of parents on 
the child in Ukrainian folk tales. These methods are classified according to the time of influence, the obligatoriness, the 
relationships that arise, the methods of regulation and the composition. Retrospective (influence is aimed at correcting 
already existing shortcomings), ascertaining (influence is directed at the present time) and prognostic (influence is focused 
on the child’s development in the future) methods are distinguished on the time of influence. The obligatoriness methods 
include imperative (strict execution) and dispositive (advisory influence). According to the relationships that arise, the 
methods of upbringing influence are divided into determinative (which establish norms, rules, prohibitions), regulatory 
(which regulate relations between participants), and protective (maintain existing relations). The methods of regulation 
include advice, permits, instructions, prohibitions, encouragement, and judgement. The composition is divided into simple 
(contain one rule, condition, task), complex (contain several rules, conditions, tasks) and alternative (contain several 
rules, conditions, tasks, among which a choice is possible). In Ukrainian folk tales, parents choose methods of upbringing 
influence in accordance with the level of development of the child, taking into account the individual approach; they apply 
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them systematically, consistently, consciously, in connection with life. However, not all heroes get the desired result in 
the end, because only with the right choice of methods of upbringing influence of the father and mother, the characters  
of Ukrainian folk tales get a happy ending.

Key words: Ukrainian folk tales, parents, methods of upbringing influence, upbringing, classification of methods  
of upbringing influence.

Постановка проблеми. В українських народ-
них казках герої проходять через низку випро-
бувань задля досягнення бажаного результату, 
проте щасливий фінал здобувають не всі. Вчинки 
персонажів зумовлені їхнім світоглядом, рисами 
характеру, життєвою позицією та вихованням. 
Виховання в родині часто відіграє важливу роль 
у сюжеті, адже особистість не стане вдаватися 
до методів, які вважатиме неприйнятними для 
власної системи цінностей. У сім’ї дитина підда-
ється впливу всіх її членів (дядьків і тіток, братів 
і сестер, старшого покоління тощо), однак саме 
в українських народних казках чітко простежу-
ються наслідки неправильних методів виховання 
батьків на подальше життя персонажів. У літера-
турі зазвичай виокремлюють керівну роль батька 
в родині як її очільника, який розв’язує кон-
флікти, карає та нагороджує, а образ жінки роз-
глядають з позиції любові й лагідності. Незва-
жаючи на це, дитина спостерігає і за поведінкою 
матері, виконує її вказівки й прислухається до 
порад. Особистість формує послідовний і зла-
годжений вплив обох батьків (за умови їх наяв-
ності в сюжеті). Тому не будемо виокремлювати 
одного із членів сім’ї як її очільника й розгля-
немо методи виховного впливу батьків на дитину 
в українських народних казках.

Аналіз досліджень. Зображення сім’ї в україн-
ських народних казках привертало увагу дослід-
ників. Так, значення родини в народних казках 
розглядали О. Ю. Бріцина, Т. В. Зуєва, Є. М. Меле-
тинський, О. С. Новик, В. Я. Пропп та інші. 
Є. М. Мелетинський сприймає казкову родину як 
узагальнений образ великої патріархальної сім’ї 
(Мелетинський, 2005: 216). О. С. Новик зазна-
чає, що майже будь-яка казка починається з опису 
сім’ї, її членів або зазначення про сирітський ста-
тус героя (Новик, 1975: 226), протистояння стар-
шого й молодого покоління, стосунків у родині 
й поза нею (Новик, 1975: 227). Розглядаючи зна-
чення батьківської домівки, дослідниця зауважує, 
що для персонажів-дітей випробування полягає у 
втраті оселі й поверненні до неї, тоді як дорослий 
персонаж втрачає домівку задля створення влас-
ної (Новик, 1975: 221). В. Я. Пропп стверджує, що 
живі батьки відіграють у казці незначну роль, тоді 
як мертві чи хворі стимулюють дитину пройти 
випробування (Пропп, 1986: 146).

До стосунків між батьками й дітьми в народних 
казках зверталися В. Ф. Давидюк, Т. В. Краюшкіна, 
Л. Г. Мушкетик, М. В. Новиков, О. М. Тиховська. 
В. Ф. Давидюк розглядає вирушення героя з рідної 
домівки як різновид ініціації (Давидюк, 2005: 63). 
Т. В. Краюшкіна зазначає, що казка відбиває всі 
можливі зв’язки між батьками й дітьми (Краюш-
кіна, 2005: 79). Якщо між батьками не виникає кон-
флікту, то вони виступають як одне ціле (Краюш-
кіна, 2005: 80). Дослідниця виокремлює два типи 
матері: одна не протистоїть дитині, а інша ворогує 
з нею (Краюшкіна, 2005: 82). Хоча матір користу-
ється пошаною в родині, саме батько є її очільником 
(Краюшкіна, 2005: 87). Л. Г. Мушкетик під час ана-
лізу методів впливу батьків на дитину виокремлює, 
що батько дає поради синові перед мандрівкою чи 
перед смертю (Мушкетик, 2014: 108), а знаючи, 
що дитина не прислухається до нього, споглядає 
та не втручається (Мушкетик, 2014: 109). Матір же 
характеризується глибокою жертовною любов’ю 
до дітей (Мушкетик, 2014: 139) та значним часом на 
їх виховання. О. М. Тиховська виділяє суперництво 
синів із батьком і втрату залежності від материн-
ського образу внаслідок випробувань (Тиховська, 
2011: 215). Для дівчини ж конфлікт із матір’ю допо-
магає позбутися інфантильності й залежності від 
батька (Тиховська, 2011: 220). Проте методи вихов-
ного впливу батьків в українських народних казках 
ще не досить викладені в науковій літературі.

Мета статті – дослідити методи виховного 
впливу батьків на дитину в українських народних 
казках.

Виклад основного матеріалу. В «Україн-
ському педагогічному словнику» знаходимо 
визначення виховання в широкому розумінні як 
«суму впливів на психіку людини, спрямованих 
на підготовку її до активної участі у виробни-
чому, громадському й культурному житті сус-
пільства» (Гончаренко, 1997: 53). Тому для ана-
лізу виховання батьками дитини в українських 
народних казках розглянемо саме методи вихов-
ного впливу як сукупність загальних способів 
організації спільної активної діяльності батьків 
і дитини, спрямованих на зміну моральних, соці-
ально-психологічних характеристик і перебудови 
поведінки. Методи виховного впливу родини 
в українських народних казках різноманітні, тож 
класифікуємо їх за такими показниками: за часом 
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впливу, за обов’язковістю виконання, за відноси-
нами, що виникають, за способом регулювання 
та за складом.

За часом впливу виокремимо ретроспективні, 
констатувальні й прогностичні методи. Якщо 
вплив спрямований на виправлення вже наявних 
недоліків, то йдеться про ретроспективні методи. 
Як правило, батьки помічають, що їхня дитина не 
здобула необхідних вмінь і навичок для щасли-
вого життя. Так, у казці «Дідова дочка й бабина 
дочка» (УНК, Кн. 9, 2006) мати намагається пере-
виховати власну ліниву дочку, відправляючи її в 
мандрівку за прикладом пасербиці. Вітчим згодом 
погоджується на пропозицію дружини. Констату-
вальні методи виховного впливу спрямовані на 
теперішнє. Батьки усвідомлюють певну проблему 
для розвитку дитини й намагаються виправити її 
в момент виявлення. Наприклад, у казці «Про бід-
ного парубка й царівну» мати висловлює поради 
синові щодо ведення домашнього господарства, 
наголошує на його збитковості й дає завдання 
купити хліба (УНК, 1978: 106). Прогностичні 
методи зосереджені на розвиткові дитини в май-
бутньому. Вони спрямовані на самостійне життя 
героя без підтримки рідних у разі їх смерті, виру-
шання в мандрівку, ведення власного господар-
ства тощо. У казці «Золотий черевичок» матір 
перед смертю наставляє доньку, розповідає, як їй 
поводитися надалі (УНК, 2003).

За обов’язковістю виконання можна виділити 
імперативні й диспозитивні методи виховного 
впливу. Імперативні методи передбачають без-
застережне підпорядкування чітким вимогам. 
Формами вияву можуть слугувати мандрівка, 
пошук нареченої чи чарівного предмета, забо-
рона чинити певні дії. Так, у казці «Про вірного 
товариша» батько забороняє сину одружуватися 
до завершення війни (УНК, 2007). Використову-
ючи диспозитивні методи батьки також вдаються 
до вказівок чи вимог, однак вони мають рекомен-
даційний характер для дитини й не обов’язкові 
для виконання. У казці «Двадцять п’ять братів» 
батько, виряджаючи синів у дорогу, дає їм поради 
для пошуку наречених, але вони не обов’язкові 
для виконання (УНК, Кн. 18, 2006).

За відносинами, що виникають, вирізнимо 
визначальні, регулятивні й охоронні методи вихов-
ного впливу. Визначальні методи встановлюють 
норми, правила, заборони для дітей. Мова може йти 
розподіл хатньої праці в сім’ї, чергу вирушання в 
мандрівку, ставлення до дітей («розумний», «дур-
ний» син), характер відносин із сусідами тощо. 
Наприклад, у казці «Орел» Лукавий (батько) 
встановлює для дочок правила життя, заміжжя та 

вибору нареченого (УНК, 1991: 198). Регулятивні 
методи впорядковують і коригують відносини 
між учасниками. До форм прояву зарахуємо пока-
рання винних дітей, розподіл винагороди, припи-
нення сварок, залучення до нової спільної роботи 
й інші. Так, у казці «Сини сліпого царя» батько 
карає старших синів за негідну поведінку щодо 
молодшого (УНК, 1991: 141). Охоронні методи 
підтримують вже наявні відносини, які родина 
воліє зберегти й продовжити. Задля цього батьки 
можуть вимагати додержання певного ритуалу, 
забороняти приводити чужинців чи навіть розмов-
ляти з ними, нагадувати про покарання у випадку 
порушення тощо. Зокрема, в казці «Дідова дочка 
й золота яблунька» баба підтримує усталений 
порядок праці в сім’ї, вигідний для своєї доньки, 
й не збирається його змінювати (УНК, 2009).

За способом регулювання будемо розрізняти 
поради, дозволи, приписи, заборони, заохочення, 
осуд. Поради визначимо як методи виховного 
впливу, формами реалізації якого є пропозиції, 
настанови, вказівки, підказки, напучання. Батьки 
в казках наставляють дитину перед вирушанням у 
мандрівку, допомагають подолати конкретні труд-
нощі, висловлюють оцінні судження щодо ото-
чення героя, попереджають про небезпеку тощо. 
Наприклад, у казці «Іван-царевич і красна дівиця-
ясна зірниця» мати дає пораду синові, як пере-
могти лихого ворона (УНК, 1991: 134). Дозвіл 
виявляється в прямій згоді на дію чи бездіяльність 
персонажа з можливим схваленням наслідків. 
В українських народних казках батько й мати бла-
гословляють дитину в далеку путь, дають згоду 
на шлюб, відокремлення від батьківської оселі, 
успадкування майна, зайняття конкретними спра-
вами й інше. Типовою є казка «Царівна-Жаба» 
(УНК, 1978: 62), в якій батько дає дозвіл синам 
на одруження. Приписи реалізовуються через 
зобов’язання, вимогу, чітко окреслений поря-
док, правила й близькі до визначальних методів 
виховного впливу. У казці «Ківш лиха» батько, 
щоб перевиховати лінивого сина, встановлює 
чітке правило для одержання спадку – заробити 
червінця власними силами (УНК, 2009). Через 
отримане доручення герой змінюється та набуває 
нового досвіду. Заборона характеризується пря-
мим зрозумілим наказом утримуватися від певної 
дії (не виходити з домівки, не спілкуватися з незна-
йомцями, не чіпати певний предмет чи не захо-
дити на окреслену ділянку, не розкривати таєм-
ницю тощо). Заборони спричинені хвилюванням 
за дитину й мають розвинути її навички уникати 
небезпеки в майбутньому. У казці «Телесик» мати 
забороняє сину підпливати до берега, якщо його 
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гукатимуть чужі (УНК, 2003). Вимога зумовлю-
ється турботою про безпеку героя та готує його до 
самостійного перебування поза домівкою. Батьки 
можуть вдаватися і до заохочення, матеріального 
чи морального стимулювання діяльності дитини, 
нагороди чи похвали. Існують численні сюжети, 
де герой виконує завдання та отримує бажані 
речі (владу, наречену, славу, чарівні предмети). 
Так, у казці «Молодильна вода» батько обіцяє пів 
царства тому синові, який принесе йому моло-
дильну воду (УНК, 2007). Проте в родині не рідко 
вдаються й до осуду як засудження діяльності, 
прагнень чи рис характеру дитини. У казці «Про 
соловейка» батьки не схвалюють шлюб доньки зі 
змієм і вбивають його (УНК, 1991: 245).

За складом виокремимо прості, складні й 
альтернативні методи виховного впливу. Про-
сті методи характеризуються однією вимогою 
чи завданням, яких слід додержуватися (знайти 
наречену, перемогти ворога, здобути чарівний 
предмет, належно вести господарство тощо). 
Прикладом простих методів є казка «Про Івана-
Царевича», в якій батько наказує синам сторожу-
вати золоту яблуню (УНК, 2011). У разі складних 
методів виховного впливу герой мусить дотриму-
ватися низки умов чи завдань, без виконання хоча 
б одного з яких неможливо досягти результату 
(перемогти ворога й здобути наречену, поратися 
по господарству й вийти заміж, вилікувати бать-
ків і здобути чарівний предмет тощо). Складні 
методи виховного впливу можемо спостерігати 
в казці «Непрактичний хлопець», де батько, від-
правляючи сина на базар, вимагає від нього низки 
торговельних операцій (УНК, 1991: 339). Альтер-
нативні методи дають змогу персонажу обрати 
той варіант розвитку подій із запропонованих, 
який здається йому прийнятним (вийти заміж чи 
позбутися чарівних сил, терпіти знущання мачухи 
чи піти з домівки, отримати спадок чи відмови-
тися від боротьби). Таким чином, дитина вчиться 
зважувати переваги й ризики, приймати рішення 
та відповідати за свої вчинки. Наприклад, у казці 
«Царський зять-селянин» цар ставить перед донь-
кою умову: або вона зостається жити в палаці й 
залишає коханого, або виходить за нього заміж і 
перебирається до селянської хати (УНК, 1991: 299).

Задля досягнення оптимального ефекту методи 
виховного впливу використовуються з урахуван-
ням низки принципів. Вони повинні відповідати 
рівню розвитку героя. Відправляючи дитину 
в незнайоме місце (до лісу, здобувати наречену, 

шукати необхідний предмет), батьки мусять упев-
нитися в її готовності до випробування. Так, у 
казці «Дідова дочка й бабина дочка» (УНК, Кн. 9, 
2006) дідова дочка впоралася із завданням, адже 
виховання в родині підготувало дівчину до дорос-
лого життя. Бабина дочка не володіє необхідними 
навичками, тому її подорож не завершилася щас-
ливим фіналом. Сюжет зазначеної казки також під-
тверджує необхідність системного й послідовного 
застосування методів виховного впливу. Не менш 
важливою є наявність мети, якої бажають досяг-
нути батьки у вихованні. Вплив сім’ї повинен 
бути свідомим, а не хаотичним чи мимовільним. 
Зокрема, в казці «Заворожена принцеса» (УНК 
1991: 247) батько піклувався про обох синів, однак 
пишався тільки одним із них, не підкріплюючи 
свої сподівання жодними методами. У казках, де 
дії батьків щодо виховання незлагоджені, діти (або 
один із дітей) часто не можуть реалізувати себе в 
житті («Дідова й бабина доньки» (УНК, 2007)).

Для героя українських народних казок показ-
ником успішності є щасливий фінал, який він 
одержує, подолавши випробування. Зупиняючись 
на ролі родини в сюжеті, помітимо, що методи її 
виховного впливу тісно пов’язані із життям. Батьки 
не дають безглуздих чи непотрібних завдань, вони 
спрямовані на соціалізацію, розвиток, удоскона-
лення дитини, відповідають рівню розвитку й під-
штовхують до бажаного щасливого завершення.

Висновки. В українських народних казках зна-
чення родини важко переоцінити, батьки завжди 
згадуються, навіть якщо вони не є основними пер-
сонажами. Від виховання дитини в сім’ї здебіль-
шого залежать її майбутні вчинки й вибори, що 
приведуть до очікуваного фіналу, тому всі вимоги 
й завдання батька й матері підштовхують героїв 
до щасливої долі. Розглянуті методи було класи-
фіковано за часом впливу, за обов’язковістю вико-
нання, за відносинами, що виникають, за способом 
регулювання та за складом. За часом впливу вио-
кремлено ретроспективні, констатувальні й про-
гностичні методи, за обов’язковістю виконання – 
імперативні й диспозитивні, за відносинами, що 
виникають, – визначальні, регулятивні й охоронні, 
за способом регулювання – поради, дозволи, при-
писи, заборони, заохочення, осуд, за складом – 
прості, складні й альтернативні методи. Їх успіх 
залежить від додержання низки принципів: вра-
хування рівня розвитку дитини, індивідуального 
підходу, системності, послідовності, свідомості, 
зв’язку із життям, злагоджених вимог батьків.

Плотнікова В. Методи виховного впливу батьків на дитину ...
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