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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ У ВПРОВАДЖЕННІ ТВОРЧИХ ЗДОБУТКІВ 

ПЕРЕДОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ 

У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ  

У ТЕАТРАЛІЗОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ХОРТИНГ-ЛЯЛЬОК 
 

Анотація. У статті висвітлено передовий педагогічний досвід творчої співпраці педагогів Інституту 

проблем виховання НАПН України, тренерів бойового хортингу з вихователями експериментальних 

майданчиків із упровадження актуальної проблеми соціалізації дітей старшого дошкільного віку 

засобами театралізованої діяльності. Презентовано результати творчого доробку науковців і практиків 

щодо створення театралізованої вистави із використанням хортинг-ляльок як елементу навчально-

методичного комплексу для формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників. На 

основі аналізу результатів експериментальної роботи підтверджено, що новизна та змістовність 

науково-методичних заходів ІПВ НАПН України на експериментальних майданчиках є простором для 

інноваційного розвитку педагогічних колективів із теми «Формування соціально-комунікативних умінь у 

старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі». 

Ключові слова: бойовий хортинг, заклад дошкільної освіти, дитина старшого дошкільного віку, 

валеологічний хортинг, соціалізація, традиції, вихователь, навчально-методичне забезпечення, 

театралізована діяльність, передовий педагогічний досвід, професійна діяльність, формування, хортинг-

лялька. 
 

Актуальність проблеми. У сучасному глобалізованому, домінантно 

віртуалізованому соціумі саме національна культура допомагає людям «відкривати душі 

і серця», виходити з формату віртуальних відносин і поринати у живі, одухотворені, 

зворушливі, ціннісно-смислові взаємини, що актуалізують вияв комунікативної 

ініціативи і творче застосування соціально-комунікативних умінь у ситуації «тут і 

зараз». Соціальний розвиток особистості дитини затребує прояви національної 

культури, пов’язані з національними традиціями, яких дотримуються в повсякденному 

житті у найближчому соціумі. Дотримання традицій визначає певну схожість 

ментальностей різних людей, що гармонізує взаємини між ними [3; 4; 17–19]. 

Етнокультурна складова освітнього середовища, зокрема, в закладі дошкільної 

освіти, „покликана поєднати в собі дві тенденції, важливі для повноцінного розвитку 

особистості: 1) усвідомлення національної культури свого народу; 2) прагнення увійти з 

цією культурою у світовий цивілізаційний процес“ [16, с.173]. Урахування означених 

ключових тенденцій з метою забезпечення якості освіти й успішної соціалізації 

дошкільників вимагає гармонізованої полілогічної консолідованої взаємодії суб’єктів 

педагогічного процесу та її ефективного науково-методичного супроводу фахівцями 

провідних науково-дослідних інститутів Національної академії педагогічних наук 

України в єдності з управліннями освіти і методичними кабінетами [20–23]. 

Мета статті – розкрити перспективні шляхи вирішення проблеми формування у 

старших дошкільників соціально-комунікативних умінь засобами театралізації 

українських народних звичаїв і обрядів із використанням хортинг-ляльок у рамках 

науково-методичного супроводу фахівцями Інституту проблем виховання НАПН 

України педагогів експериментальних закладів регіональної освітньої системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На рівні регіональної освітньої системи 

одним із взірців ефективного науково-методичного супроводу процесу науково-

дослідної роботи з проблеми формування соціально-комунікативних умінь у старших 

дошкільників є багаторічне співробітництво фахівців Інституту проблем виховання 

НАПН України з педагогами експериментальних закладів освіти й об’єктів 

упровадження м. Обухова, а саме: управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської 

міської ради Київської області, методичним кабінетом, закладами дошкільної освіти. 
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Вдумлива, виважена освітня політика керівника управління освіти Мигаль М. Л., 

фахівців методичного кабінету Капітоненко О. С., Зіневич Л. В., керівників закладів 

дошкільної освіти „Світлячок“ (керівник – Єременко Р. І., вихователь-методист – 

Петриченко Н. М.), „Катруся“ (керівник – Рогоза Т. Г., вихователь-методист – 

Голованенко Н. С.), наполеглива творча робота вихователів, музичних керівників, 

інструкторів із фізвиховання, керівників гуртків із валеологічного хортингу в тісній 

співпраці з науковими співробітниками лабораторії дошкільної освіти і виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України й батьками дошкільників дозволили 

досягнути єдності науки і практики у ефективному вирішенні складної, соціально 

запитаної проблеми „Формування соціально-комунікативних умінь у старших 

дошкільників у процесі театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі“ 

(науковий керівник – к. п. н., доц. Острянська О. А.), що є складовою підтемою 

фундаментальної науково-дослідної теми лабораторії „Теорія і практика соціалізації 

старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу“. 

Вагомим є те, що ЗДО „Світлячок“ та ЗДО „Катруся“ стали справжніми 

регіональними постійно діючими дидактичними лабораторіями для педагогічних 

колективів усіх закладів дошкільної освіти м. Обухова, адже саме на їхній базі в рамках 

науково-методичного супроводу науково-дослідної роботи впродовж 2016–2018 рр. 

систематично проводилися актуальні науково-методичні й науково-практичні семінари, 

практикуми, круглі столи, панельні дискусії, майстер-класи, інтерактивні презентаційні 

майданчики, тренінгові демонстраційні сесії, творчі майстерні науковців і педагогів-

практиків, презентації-прев’ю, демо-презентації, науково-методичні вернісажі 

передового педагогічного досвіду та ін. [13; 15]. 

Слід відзначити високий рівень стратегічного мислення, соціальної відповідальності, 

професійної майстерності фахівців Управління освіти виконавчого комітету Обухівської 

міської ради, методичного кабінету, педагогічних колективів ЗДО „Світлячок“, 

„Катруся“, які систематично опікуються постійним розширенням, ціннісно-смисловим і 

емоційно-змістовим наповненням духовно-морального простору взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, адже усвідомлюють надзвичайну важливість ефективного 

вирішення проблеми соціалізації кожного вихованця дитсадочка як основи успішної 

побудови дитиною взаємин із людьми упродовж життя [24–33]. Означені питання 

актуалізуються на нарадах, моніторяться в ході тематичних перевірок, атестаційної 

експертизи закладів. Напрацьований цінний досвід творчої співпраці науковців і 

практиків у рамках науково-методичного супроводу процесу науково-дослідної роботи з 

виконання актуальної фундаментальної теми систематично презентується на 

Міжнародному і Всеукраїнському рівнях освітньо-наукового простору: 

І. Міжнародні науково-практичні конференції, асамблеї: 1) „Партнерська взаємодія у 

системі інститутів соціальної сфери“ (2016 р., Ніжин); 2) „Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору“ (2016 р., 2017 р., Київ); 

3) „Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, 

проблеми, перспективи розвитку“ (2017 р., Київ); 4) Міждисциплінарна асамблея 

„Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни“ (2017 р., Київ) та ін.  

ІІ. Міжнародні виставки, фестивалі, читання: 1) VІІ виставка „Сучасні заклади 

освіти – 2016“ та ІІІ виставка закордонних навчальних закладів „World edu – 2016“ 

(2016 р., Київ); 2) VІІ фестиваль „Світ психології: освіта, наука, інновації“, 

VІ Челпанівські психолого-педагогічні читання (2017 р., Київ) та ін.  

ІІІ. Всеукраїнські науково-практичні конференції: 1) серпнева веб-конференція „Учені 

НАПН України – українським учителям“ (2016–2017 рр., Київ, Президія НАПН 

України); 2) „Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних 

кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти“ (2017 р., Рівне); 

3) „Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності“ до 25 річниці 

НАПН України та 20 річниці ІПВ НАПН України (2017 р., Київ); 4) „Теоретико-
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методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді“ (2016 р., Київ); 5) „Національно-патріотичне виховання дітей 

дошкільного віку: теорія і практика“ (2016 р., Київ, МОН України); 6) семінар 

„Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість (до 25-річниці 

НАПН України)“ (2017 р., Київ); 7) Звітні науково-практичні конференції ІПВ НАПН 

України „Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал“ (2016–

2018 рр., Київ) та ін. 

Також у рамках науково-методичного супроводу процесу поетапної реалізації 

експериментальної роботи вагомим досягненням партнерської взаємодії фахівців ІПВ 

НАПН України з вихователями експериментальних майданчиків Обухова є передовий 

педагогічний досвід соціалізації старших дошкільників, представлений на Регіональних 

науково-практичних заходах:  

І. Науково-методичних семінарах: 1) „Використання театральних вистав у процесі 

соціалізації старших дошкільників засобами етнопедагогіки“ (2017 р., ЗДО 

„Світлячок“); 2) „Організація розвивального освітнього середовища в ДНЗ як важлива 

умова соціалізації дитини старшого дошкільного віку“ (2017 р., „Світлячок“); 

3) „Традиції формування соціального і фізичного здоров’я дошкільників – важлива умова 

успішної соціалізації вихованців сучасного дошкільного навчального закладу“ (2017 р., 

„Зірочка“ (керівник – Балдич О. М., вихователь-методист – Варава О.І.); 4) „Соціалізація 

старших дошкільників засобами літературної спадщини Обухівщини“ (2017 р., 

„Світлячок“); 5) „Педагогічний потенціал театралізації творчої спадщини 

В. Сухомлинського у формуванні у старших дошкільників соціально-комунікативних 

умінь“ (2018 р., „Світлячок“). 

ІІ. Науково-практичних семінарах: 1) „Соціальний розвиток дітей в умовах 

дошкільного навчального закладу“ (2016 р., „Світлячок“); 2) „Театралізована діяльність 

– дієвий засіб соціального розвитку вихованців у духовно-моральному просторі 

сучасного ДНЗ“ (2017 р., „Катруся“); 3) „Мистецький фестиваль як засіб соціалізації 

старших дошкільників у духовно-моральному просторі регіону“ (2017 р., „Катруся“) за 

результатами міського мистецького фестивалю дитячої творчості „Сузір’я талановитих 

дошкільнят. Ми щасливі діти твої, Україно!“; 4) „Соціалізація старших дошкільників у 

духовно-моральному просторі творчих зустрічей із дитячими митцями Обухівщини“ 

(2017 р., „Катруся“); 5) „Народні традиції весняного циклу як засіб формування у 

дошкільників соціально-комунікативних умінь у театралізованій діяльності“ (2018 р., 

„Світлячок“). 

ІІІ. Круглих столах: 1) „Актуальні проблеми соціалізації дитини дошкільного віку: 

пріоритетні напрями вирішення“ (2016 р., „Світлячок“); 2) „Українські народні 

традиції, звичаї та обряди як чинники соціалізації дитини старшого дошкільного віку“ 

(2017 р., „Світлячок“); 3) „Формування у дошкільників соціального здоров’я засобами 

театралізованої діяльності“ (2017 р., „Зірочка“); 4) „Експериментальний майданчик – 

духовно-моральний простір акмеологічного розвитку суб’єктів педагогічного процесу“ 

(2017 р., „Світлячок“). 

ІV. Педагогічних радах ЗДО „Світлячок“, „Катруся“ (2017–2018 рр.): „Партнерська 

взаємодія науковців і педагогів експериментальних майданчиків у контексті соціалізації 

дитини-дошкільника: підсумки, досягнення, перспективи творчої співпраці“ (доповідь 

Острянської О. А., керівників закладів, вихователів). 

V. Творчих звітах педагогічних колективів експериментальних закладів ІПВ НАПН 

України „Театралізована діяльність – ефективний засіб оптимізації міжособистісних 

стосунків старших дошкільників в умовах ЗДО та сім’ї“ (2016–2018 рр., ЗДО 

„Світлячок“, „Катруся“). 

Результатом плідної науково-дослідної роботи над актуальною темою (2016–2018 рр.) 

є соціально значущі здобутки у формі цінних науково-практичних доробків: регіональної 

парціальної програми „Духовні скарби Обухова“, методичного посібника „Обухівська 
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земля багата дає можливість розвитку малятам: формування соціально-

комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку в театралізованій 

діяльності“, програми театральної студії „У театр граємо – світ людей вивчаємо“ (за 

ред. Острянської О. А.), що виступають показником індикатора розвитку НАПН 

України: „упровадження результатів наукових досліджень та експериментальних 

розробок – наукові, навчальні, науково-методичні і методичні праці, опубліковані 

спільно з педагогічними працівниками вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів“ 

(Стратегія розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016–2022 рр.). 

Результати співпраці з фотосупроводом оприлюднено на сайтах ЗДО та ІПВ НАПН 

України й відображено в таких публікаціях, як: 1) Найкращі в освіті // Громадсько-

політична газета. – Обухівські вісті. – № 36 (707) 17.09.2016 р. – С. 2–3; 2) Взаємодія 

теорії і практики в дошкільній освіті Обухова // Обухівські вісті. – № 43 (714) від 

05.11.2016 р. – С. 5. 

Системна робота над фундаментальною темою включає також творчі здобутки 

передового регіонального педагогічного досвіду формування у старших дошкільників 

соціально-комунікативних умінь у театралізованій діяльності з використанням 

хортинг-ляльок і авторських театралізованих сценаріїв українських народних звичаїв 

та обрядів (Обухівський ярмарок, Закосичення, Весняне пробудження Землі-

годувальниці та ін.). Слід відзначити, що у співпраці з педагогами м. Обухова (ЗДО 

„Світлячок“, „Катруся“, „Зірочка“) за ініціативи і згідно з розробленою методикою 

Острянської О. А. вперше були створені й упроваджені в освітній процес хортинг-

ляльки для дошкільнят. 

Хортинг-ляльки (Хортишко – український хлопчик, Хортуся – українська дівчинка та 

ін.) – це дитячі лялькові персонажі з логотипом бойового українського хортингу ((H)–

Нorting), які використовуються в педагогічному процесі з метою плекання у 

дошкільників основ української ментальності, виховання громадян-патріотів України, 

формування уявлень про цінність Батьківщини, сім’ї, наполегливої праці й виявлення у 

міжособистісних взаєминах із дітьми й дорослими людських чеснот (честі, гідності, 

злагоди, дружби, підтримки, допомоги, відповідальності, справедливості). 

Пропонуємо авторську класифікацію хортинг-ляльок (залежно від мети 

використання (призначення): 1) хортинг-ляльки дидактичні (створення сюжетно-ігрової 

оболонки до занять, „пізнавально-культурологічних подорожей картою України“, 

дидактичних ігор, уроків (у закладах освіти)); 2) хортинг-ляльки святково-розважальні 

(дозвіллєво-виховні – використання на святах (тематичних літературно-музичних; 

театралізованих дійствах за мотивами літературних творів, народних легенд, обрядів), у 

театральних виставах, інших розвагах (святкових іграх-подорожах, випробуваннях, 

змаганнях), у дитячих іграх (окрім дидактичних)); 3) хортинг-лялечки-засиналочки (у 

формі м’яко-набивних іграшок-подушечок ручної роботи для присипляння малят); 

4) валеологічні хортинг-іграшки для формування здорового способу життя: 1 підгрупа – 

формування, зміцнення, збереження фізичного здоров’я – „Із хортинг-іграшками граємо 

– здоров’я здобуваємо“ (проведення динамічних пауз, фізкультхвилинок, гімнастики 

пробудження, дихальної гімнастики, оздоровчого масажу, „мандрівок стежинками 

здоров’я“, фітотерапії, гурткової роботи з валеологічного хортингу, фізвиховання, основ 

здоров’я); 2 підгрупа – формування, зміцнення, збереження психічного, духовного, 

соціального здоров’я – „Із хортинг-лялечками граємо – характери вивчаємо“ 

(проведення психогімнастики, позитивних духовно-моральних настанов, розв’язання 

морально-етичних ситуацій тощо); 5) хортинг-ляльки талісмани, обереги (для успіху на 

змаганнях, у подорожах, родинні); 6) хортинг-ляльки сувенірні (сувенірна продукція); 

7) хортинг-ляльки корпоративні (виготовлені як фірмовий бренд федерації до пам’ятної 

події); 8) хортинг-ляльки дизайнерські (дизайн інтер’єру); 9) хортинг-ляльки колекційні 

(колекціонування); 10) рухливий мобіл із хортинг-ляльок (на одній основі на стрічки 

прикріплено їх різновиди). 
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Розкриємо один із реалізованих у ході експерименту шляхів формування у вихованців 

соціально-комунікативних умінь засобами театралізації українських народних звичаїв і 

обрядів із використанням хортинг-ляльок (Хортишка, Хортусі) педагогами ЗДО 

„Світлячок“ за сценарієм Задорожньої В. М., Дворної О. О., Блажкевич Л. О., 

Єременко Р. І, Петриченко Н. М., Острянської О. А. На Регіональному науково-

методичному семінарі „Організація розвивального освітнього середовища в ДНЗ як 

важлива умова соціалізації дитини старшого дошкільного віку“ (2017 р., „Світлячок“) 

для музичних керівників і вихователів Обухова проведено майстер-клас „Театралізоване 

дійство „Обряд закосичення“ як засіб соціалізації дитини-дошкільника“. Унікальність 

показаного святкового українського обряду Закосичення полягає в тому, що в 

театралізованому сценарії реалізовано традиції міжособистісного спілкування, які 

об’єднують членів родини 4-х поколінь (прабабусю, бабусю, матінку, дитину (як доньку, 

онучку, правнучку)). Для всіх глядачів і дітей-учасників театралізованого дійства 

надзвичайно цінне те, що втілити на сцені цей знаковий для долі дівчинки народний 

обряд вдалося міцній і дружній родині – сім’ї Задорожніх: онучці-Софійці – вихованиці 

садочка, її матусі Задорожній І. А., бабусі Задорожній В. М., прабабусі Андрущенко Г. І. 

Цей надзвичайно утаємничено-молитовний, об’єднуючий покоління в часі й просторі, 

духовний стан-вектор трьох рідних кровних жінок у єдиному душевному переживанні-

благословінні їхньої дитиночки-кровиночки на щасливу долю, щиро й шляхетно 

передався іншим учасникам дійства: татам і мамам дівчаток старшої групи, яких батьки 

також закосичували і дарували благословіння. Театралізоване дійство було оповите 

«ореолом святості», насичене атмосферою духовно-морального єднання-згуртування 

поколінь, безпеки, активністю до подальшого збереження цієї прекрасної народної 

традиції й передачі її наступним поколінням. 

„Закосичення дівчаток святкуємо – мамине благословіння їм даруємо!“ 

Мета: формувати у дітей уявлення про цінність міцної родини, народних традицій і 

обрядів як духовних скарбів України, згуртованості, праці, дружніх взаємин, турботи, 

вміння використовувати в театралізованій діяльності засоби художньої виразності для 

втілення художнього образу; розвивати інтерес до засвоєння й обговорення змісту 

вистав духовно-моральної та національно-патріотичної тематики, до вивчення і 

збереження народних традицій і обрядів, уміння аналізувати вчинки, риси характеру, 

соціально-комунікативні вміння, творчі здібності; виховувати любов до Батьківщини, 

членів родини, соціальну відповідальність, готовність допомагати, надавати емоційну 

підтримку, поважати інтереси й бажання людей, естетичний смак (насолоджуватися 

сюжетом театралізованого дійства, виступами акторів, музикою, декораціями, 

костюмами) [1; 2; 5–12]. 

Попередня робота: ознайомлення дітей із сюжетом театралізованого дійства; 

розподіл ролей; вивчення текстів діалогів і монологів персонажів, пісень, таночків, 

колективна робота над театралізованим дійством (діти, разом із батьками, 

вихователями). 

Обладнання: декорації (українська світлиця, лава, стіл), атрибути (українські вишиті 

рушники, серветки, українські костюми для дітей і дорослих, стрічки, гребінці). 

Дійові особи: дорослі (батьки дошкільників): ведуча – господиня (бабуся), прабабуся, 

матуся Софійки. Діти (старші дошкільники): дівчинка Софійка, дівчатка (в українських 

костюмах), хлопчики (в українських костюмах). Театральні хортинг-ляльки: хлопчик 

Хортишко, дівчинка Хортуся. 

Хід театралізованого дійства 

Хортишко: Добрий день, любі гості: дорогі діти й дорослі! Я – український хлопчик 

Хортишко. Ми прийшли в гості у ваш в дитсадочок разом із моєю сестричкою 

Хортусею. Ми з нею подорожуємо Україною, щоб вивчити українські звичаї і традиції, 

та запрошуємо і вас подорожувати разом із нами. Ми навіть назву придумали нашій 

захоплюючій цікавій подорожі. Хочете дізнатися яку? 
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Діти (хором): Так, хочемо! 

Хортишко: А називається наша подорож «Українські традиції вивчаємо – народну 

пам’ять зберігаємо». Тож ви приєднуєтеся до нашої подорожі? 

Діти (хором): Так, приєднуємося! 

Хортуся: Доброго здоров’я вам, дітки та дорослі! Я – українська дівчинка Хортуся! Я 

дуже рада, що ви приєдналися до нашої подорожі. Ми з моїм братиком Хортишком 

дбаємо про збереження народних традицій і звичаїв, і тому їх вивчаємо і збираємо у 

спільну духовну скарбничку, що так і називається «Духовні скарби України». Ви теж 

можете покласти свої скарби у цю чарівну духовну скарбничку. А скарбами цими будуть 

ваші подарунки гостям у вигляді пісень, таночків, віршів, прислів’їв. Сьогодні раді 

завітати на ваше родинне свято: „Закосичення дівчаток святкуємо – мамине 

благословіння їм даруємо!“ 

Хортишко: Ми з Хортусею від прабабусі й бабусі дізналися, що закосичення – це 

старовинна українська народна традиція. Дітки, батьки, давайте разом візьмемо участь у 

цьому дійстві, і, щоб зберегти пам’ять народну, розповімо всім про цю гарну традицію. 

Отже, нашу цікаву подорож починаємо: українські традиції вивчаємо – народну пам’ять 

зберігаємо! (Хортишко і Хортуся сідають у глядацьку залу. Починається дійство) 

(Хата. Прабабуся, бабуся (господиня дому) і мама Софійки вишивають і співають 

пісню «Я в садочку сиділа». Заходить правнучка Софійка) 

Софійка: Добрий день, Вам усім, прабабусю, бабусю й матусенько! 

Прабабуся: Доброго здоров’ячка, Софійко! 

Господиня (бабуся): Добрий день, онучко!  

Матуся Софійки: Привіт тобі, моя донечко!  

Софійка (поправляє теплу хусточку на плечах прабабусі): Прабабусю, рідненька, як 

Ваше здоров’я? 

Прабабуся: Дуже старенька, я вже, моя правнучко! І здоров’я дуже часто підводить, 

але як Ви піклуєтеся про мене, то я радію і стаю здоровішою. 

Софійка (підходить до бабусі, обнімає): Бабуню, дорогенька, а як Ви себе почуваєте? 

Господиня (бабуся): Дякую, онучко, сьогодні я почуваюся добре.  

Я радію, що ти теж чуйна зростаєш, як і моя донечка, а твоя мама!  

Софійка: Так, бабусю, чуйна зростаю, бо я приклад беру із матусеньки й тата, із вас, 

дідуся й прабабусі. Адже ви всі – мої найрідніші люди і я вас дуже люблю й шаную. 

Софійка: (підходить до мами, гладить ніжно мамину руку): Матусенько, мила, а як 

твої справи сьогодні? Давайте я вам допоможу? 

Матуся Софійки: Дякую, донечко, справи сьогодні я розв’язала успішно! А ми з 

твоєю бабусею та прабабусею серветки й рушнички вишиваємо, щоб наша домівка була 

гарною, затишною і ніяке зло до неї не потрапило. А вишиваючи, пісню співаємо. А ще 

думаємо і бажаємо для сім’ї хорошого і з цими світлими думками ниточку до ниточки у 

візерунку поєднуємо. 

Софійка: Хочу і я так навчитися: і гарно вишивати, і подарунки готувати і хороші 

побажання дарувати. 

Прабабуся: Тож сідай з нами, Софійко, а ми тебе навчимо, як це добре робити. 

(Софійка сідає і починає вишивати разом із прабабусею, бабусею, матінкою) 

Господиня (бабуся) (говорить прабабусі): Мамо, на вулиці вже весна. Час лине 

швидко. Ось уже моїй онучці, а вашій правнучці Софійці вчора виповнилося 6 років. 

Прабабуся: Та й справді, швидко росте наша помічниця. То прийшов же час і їй косу 

заплітати. 

Господиня (бабуся): Так, мамо. Наче недавно ми моїй донечці Інні, а Вашій онучці 

косу заплітали, а тепер і моїй онучці, а вашій правнучці Софійці заплітати пора. 

Прабабуся: Так-так. 

(За вікном долинає гомін, Софійка виглядає у вікно) 

Господиня (бабуся): Чого ти, Софійко, у віконце виглядаєш? 
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Напевно, гостей, ти якихось чекаєш? 

Софійка: Бабусю, рідненька, до нашої хати 

Сьогодні зберуться з садочка малята. 

Малята до нас не самі прийдуть, 

Своїх татусів і матусь приведуть. 

(Стукіт у двері. Бабуся відчиняє і гостинно запрошує гостей до хати). 

Господиня (бабуся): Зайдіть, любі гості, до нашої хати,  

Ми раді дорослим, раді малятам! 

(Заходять хлопчики й дівчатка. Дівчатка сідають на стільчики, розташовані 

півколом по центру зали, Софійка сідає разом із ними; хлопчики сідають на стільчики, 

розташовані справа, попід стіною. Заходять батьки, учасниці ансамблю «Оріяна» ЗДО 

«Світлячок» і стають зліва біля стільчиків із дівчатками) 

Дівчинка: Ми з великим проханням до вас завітали,  

Хлопчик: Щоб про обряд «Закосичення» нам розказали. 

Батьки (разом): Та спочатку прийміть наші гостинці, які люди за українськими 

традиціями з давніх-давен дарували один одному. 

Мати: Даруємо хліб і сіль, щоб було вам добре всім! 

Батько: Даруємо вам цілющі квіти, щоб діточкам було весело жити. 

Мати: Принесли ми вам мішечок гречки, щоб між дітьми не було суперечки. 

Батько: Принесли ми в дарунок мішечок вівса, щоб здоровою була родина вся. 

Мати: А ще за старовинною традицією даруємо вам підкову на щастя. 

Господиня (бабуся): Щира дяка за ваші побажання, щедрі дарунки. Ми раді, гості 

дорогі, що ви вивчаєте українські традиції й завітали на наше родинне свято першого 

закосичення; сідайте, будь-ласка. (Всі сідають). А щоб бесіда була теплою і доброю, 

запалимо свічку – символ нашої духовної єдності (бабуся засвічує свічку). 

Прабабуся: А я розповім вам історію цього свята: жила-була в родині дівчинка. Доки 

малою була, тільки й турбот, що радіти сонечку, матусиній ласці; тільки й діла, що рости 

здоровою, набиратися розуму й досвіду, вчитися жити серед людей, спілкуватися з 

ними. І як одна з ознак цього безтурботного періоду життя – вільне розпущене волосся, 

прикрашене віночком. Підростала дівчинка і настав час їй ставати помічницею в сім’ї. 

Довіряли їй нескладну роботу, залучали до родинних справ, піклування про рідних, 

турбот по господарству. Дівчинці вже заважало розпущене волосся, тому треба було 

підбирати його, а точніше – заплітати. Та не міг наш мудрий народ не відзначити цю 

важливу подію в житті дівчинки. Тому народився гарний, ніжний, дивної краси, 

великого змісту обряд першого закосичення, дуже важливий для духовного розвитку 

дівчинки 6–7 років. 

Господиня (бабуся): Ось вже виросла і моя онучка Софійка – час її закосичувати, щоб 

помічницею гарною була для родини, щоб до справжнього діла ставала. А перед 

закосиченням обов’язково треба попрохати благословіння. (Звертається до прабабусі): 

Мамо моя, ненько рідна, Ви як найстарша в нашій родині, благословіть, Софійку 

закосичити – їй косу заплести. 

Прабабуся: Бог Благословить. Ось я купила новий гребінець і стрічечки для такої 

урочистої події. (Передає бабусі гребінчик і стрічечки). 

Господиня (бабуся): Дякую Вам, матусю. Тож, почнемо обряд «Закосичення». А Ви, 

мамо, подивіться, чи правильно я все роблю. А як треба, то підказуйте. Чи жінки до нас 

прийшли? 

Жінки (учасниці ансамблю «Оріяна» ЗДО): Так, прийшли. 

Господиня (бабуся): Чи нові гребінчики й стрічки для наших дівчаток принесли? 

Жінки: Так, принесли. 

Господиня (бабуся): А матуся про донечку дбала? 

Матуся Софійки: Дбала. 

Господиня (бабуся): Рушничок до свята вишивала? 
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Матуся Софійки: Вишивала. 

Господиня (бабуся): Іди ж, Софійко, до матусі благословіння просити і косу 

заплітати. 

Софійка: Благослови, мати, косу заплітати! Косу заплітати, у стрічку вбирати. 

Щоб виросла довга, густа та красива, і раніш своїх годочків, щоб не була сива. 

Матуся Софійки: Благословляю тебе, моя донечко. 

(Пісня «Ой надворі терен тешуть» звучить у виконанні ансамблю «Оріяна» педагогів 

ЗДО «Світлячок»). Мати дає жінці вишитий рушник, яка застеляє ним стілець і 

запрошує Софійку сісти. Мати заплітає косу Софійці. Косу прикрашають білими 

стрічками, одягають віночок, дарують гребінець, стрічки. Донька дякує). 

Господиня (бабуся): А що дівчата-малята, чи хочеться й вам вже коси заплітати? 

Дівчатка: Так. 

Господиня (бабуся): Та перш ніж волоссячко вбирати, треба перевірити, чи нав-

чилися дівчатка вправно господарювати, український борщ готувати й гостей частувати, 

чи й справді подорослішали? А ще, чи вміють вони гарно співати й танцювати? 

(Пісня-гра «Подоляночка».  

(Гра з дівчатками «Зваримо український борщ»: об’єднані у дві команди дівчатка з 

набору продуктів у кошики відбирають все, що необхідно для приготування борщу) 

Господиня (бабуся): Молодці, дівчатка, гарно виконали важливі завдання; можна вже 

і вас закосичувати. Йдіть до мене, будь ласка, і зробимо маленьке коло (під музику 

дівчатка стають у коло). А закосичуватимуть вас ваші дорогі матусі. Бо саме матінка 

рідна благословляє дитину на добре життя у достатку й праці, наставляє на гарні 

стосунки з людьми? Тож, дорогі матусі, ставайте у велике коло за своїми любими 

донечками, закосичуйте дівчаток і обов’язково тричі промовляйте настанову-оберіг. 

(Матусі заплітають донькам коси, промовляючи настанову-оберіг) 

Матусі (разом): Плетися коса, розумнішай голова, родися краса, добрішай душа. 

(Пісня «Заплітала мати донечці косу» (сл. О. Хмельовського, муз М. Рябошапки) 

звучить у виконанні ансамблю «Оріяна» педагогів ЗДО «Світлячок») 

Косу мама доні вперше заплітала, 

І людського щастя їй навік бажала. 

Заплітала в коси всі свої надії, 

Заплітала в косу мрії золотії. 

Щоб коса для доні оберегом була, 

Щоб любов велику серцем вона чула, 

Заплітала ніжно лагідне волосся, 

Щоб в житті у доні все про все збулося. 

Заплітала доню, примовляла мати: 

«Підростеш і скоро ти підеш із хати, 

Я тобі недарма косу заплітаю, 

Дні твої майбутні в ній оберігаю». 

Господиня (бабуся): А тепер, матусі, візьміться за руки, тричі обійдіть дівоче коло, 

щоб захистити своїх донечок від усякого лиха, напасті, щоб відвернути від них хвороби, 

нудьгу, страждання. Поцілуйте донечок, привітайте з важливою подією. А ви, дівчатка, 

подякуйте своїм любим матусям. (Матусі закінчують обряд і сідають у залу) 

Господиня (бабуся): За звичаєм закосичених дівчаток привітають хлопчики. 

Хлопчик 1 (дарує стрічечку, намисто, легенько потягує дівчинку за косу): Рости коса 

до пояса, а від пояса до п’яти, щоб була така, як ти. 

Хлопчик 2: А я хочу привітати і сказати нашим дівчаткам комплімент: 

Які ж бо довгі коси у кожної із них, позаздрити їм можна, в красунь нема таких. 

А є, хоч невеличкі, в дівчаток дві косички, та бантики чудові, різнокольорові. 

Я буду справжнім лицарем-захисником дівчат, 

Сильним і розумним: всіх захищати рад! 
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Господиня (бабуся): Дівчатка, хлопці для вас приготували щедрі подарунки. 

(Хлопці виходять на середину зали й співають пісню «Виходьте, дівчата». Підходять 

до дівчаток і дарують стрічечки). 

Хлопчик 3 (гучно кличе хлопців): Дужі хлопці-молодці! Ви до мене йдіть мерщій! 

Ми дівчатам спільний дарунок подаруємо: веселий і завзятий танок затанцюємо! 

(Хлопці виконують танок «Повзунець»). 

Прабабуся: От молодці, хлопчики, що гарні подарунки ви подарували дівчаткам і 

всім гостям на Свято Закосичення. 

Господиня (бабуся): А зараз, дорогі дівчатка, ми дамо поради, щоб ваше волосся 

завжди було здоровим і красивим. Порада 1: Волосся треба правильно мити. Довге 

волосся миють раз на 10 днів теплою водою, а коротке – раз на 7 днів. 

Прабабуся: Порада 2: Для миття тонкого і сухого волосся люди здавна замість мила 

використовували поживний яєчний жовток. Порада 3: Жінки в давнину перед миттям 

волосся втирали в шкіру голови кисле молоко чи квас, щоб коса була густою. 

Господиня (бабуся): Порада 4: Дуже корисно полоскати волосся відваром із суміші 

сухих трав: м`яти, ромашки, шавлії, любистку (щоб хлопці любили), звіробою (щоб 

здорова була), деревію, нагідок. Порада 5: Росту волосся сприяє настій кореня лопуха, 

який втирають у шкіру голови. А відвар із кропиви зміцнює корені волосся, бо має 

мінеральні солі, дубильні речовини, глюкозу, органічні кислоти, вітаміни. 

Прабабуся: Порада 6: А як же правильно розчісувати волосся? Ось послухайте: Якщо 

волосся коротке – його розчісують згори до низу (від коренів до кінців), а якщо волосся 

довге – навпаки, починають розчісувати знизу (із кінців пасма), і поступово, не 

смикаючи, піднімаються гребінцем вгору (до коренів волосся). А гребінець для волосся 

треба раз на тиждень обов’язково мити з милом.  

Господиня (бабуся): Кожна дівчинка хоче мати гарне волосся і пишну косу. Із давніх-

давен люди вірили, що підрізати волосся слід у визначений час: на молодий місяць 

(молодик), особливо у травні, «щоб коса була повна, тобто густа». Підстригати косу мав 

хтось із родичів чоловічої статі. Не можна було підрізати волосся собі самій. 

Прабабуся: А ще хочу вам сказати, що відрізане волосся або те, що залишилося на 

гребінці, ні в якому разі не можна було залишати аби де. Люди вважали, що якщо ворона 

підхопить волосся, то в дівчини не буде долі. Та й недобрі люди могли використати 

волосся для магічних дій. 

Господиня (бабуся): В Україні коса завжди була символом дівочої краси, яка 

оспівувалася в народних піснях. От і зараз прозвучить українська народна пісня 

«Розпустили кучері дівчата». 

(Пісня «Розпустили кучері дівчата» звучить у виконанні ансамблю «Оріяна» 

педагогів закладу дошкільної освіти «Світлячок»). 

Господиня (бабуся): Дівчатка, а ви, напевно, знаєте прислів’я і приказки про коси? А 

ну ж бо, розкажіть нам. 

Дівчатка: «Коса – дівоча краса». «Дівоча краса, як травнева роса». «Дівчина з косою, 

як трава з росою; нема коси – нема краси». «Дівка без коси, що кінь без гриви». «Де 

дівка з косою, там хлопці юрбою». «Подивись на косу, а подумай про господиню». «Не 

вари борщу, поки не заплетеш косу». «Косу збережеш, щастя знайдеш». 

Господиня (бабуся): Молодці, дівчата. Добре ви українські прислів’я знаєте. 

Дівчинка 1: Ми багато чого в садочку вивчаємо,  

А зараз вам у подарунок пісню заспіваємо. 

(Пісня «Садочок») 

Господиня (бабуся): Гарні, веселі, вправні наші дівчатка. Дякую вам за те, що гарно 

підготувалися до свята закосичення. 

Дівчинка 2: Свято добрим вийти може, якщо кожен допоможе. 

Дружно підготуємо, гарно відсвяткуємо! 

Господиня (бабуся) (звертається до прабабусі): Чи правильно, мамо, я все зробила? 



Теорія і методика хортингу. Випуск 8, 2017 

 182  

Прабабуся: Так, правильно. Та й гарне ж свято вийшло. Дякую вам за те, що нагадали 

мені, як молодою я була. 

Господиня (бабуся): А я для вас, любі діти та дорослі, приготувала подарунок 

незвичайний, подарунок духовний. А знаєте який? Я запросила на свято відомих людей 

нашого міста, авторів пісні «Заплітала мати донечці косу», що звучала під час 

закосичення дівчаток. Слова пісні написав наш поет, член Спілки письменників України 

Олександр Хмельовський, а музику – співак і композитор з Обухівщини Микола 

Рябошапка. 

(Запрошені митці вітаються з дітьми, педагогами, батьками) 

Господиня (бабуся): Пане Олександре, прочитайте нам, будь ласка, вірш, який ви в 

дарунок написали до сьогоднішнього дійства. (Поет О. Хмельовський читає вірш). 

У світлій казці дітвора росте: тут промениться слово серцю рідне, 

Малишка вірш у книжечці цвіте, а з ним і зміна – молода і гідна. 

У «Світлячку» надій і мрій розмай плекають в душах діток педагоги. 

Для розвитку малят тут справжній рай, до школи із садка гука дорога. 

Тут стоколосо сіють доброту в серця маленькі – сонячні і щирі, 

Любить Вкраїну вчать навік святу, і жити завше в злагоді і мирі. 

В садку в шанобі звичаї, пісні, що струменіють із душі народу. 

Тут світу пізнанням проходять дні, і педагогів мудрість верховодить. 

Фундамент закладають майбуття умілою і доброю рукою, 

Бо «Світлячок», як перший старт життя, для дітвори з щасливою ходою. 

Сьогодні Закосичення у нас: дівчаткам заплітають ніжні кіски. 

У цей весняний, незабутній час нехай не буде пісні в серці тісно. 

Господиня (бабуся): Шановний Миколо Демидовичу, подаруйте нам, будь ласка, на 

завершення ще один духовний скарб – пісню у Вашому виконанні.  

(Співак і композитор Микола Рябошапка співає пісню). 

Хортишко: Шановні друзі! Я дуже радий, що наша спільна подорож «Українські 

традиції вивчаємо – народну пам’ять зберігаємо» була такою цікавою і духовною. 

Хортуся: Любі діти, шановні дорослі! Я теж радію, що ми завітали до вашого 

дитсадочка, й пишаюся, що тут дбають про збереження українських народних традицій, 

звичаїв, обрядів. (Промовляє таємничим голосом): А тепер ми разом відкриємо нашу 

чарівну скарбничку «Духовні скарби України» і покладемо до неї всі позитивні 

враження, аплодисменти, вірші, пісні, побажання, таночки, які ви один одному дарували 

на цьому прекрасному святі (відкриває чарівну скарбничку і кладе до неї духовні скарби). 

(Діти-кореспонденти беруть інтерв’ю у акторів і глядачів, діти-фотографи 

роблять пам’ятні світлини). 

Таким чином, аналіз досвіду експериментальної роботи дозволяє зробити висновки, 

що використання у закладах дошкільної освіти театралізованих українських народних 

традицій, обрядів і звичаїв за участю батьків сприяє усвідомленню національної 

культури свого народу, зміцненню міжпоколінних зв’язків, забезпечує соціалізацію 

старших дошкільників, творче застосування ними соціально-комунікативних умінь, 

прагнення всіх членів родини вихованців до вивчення, збереження й примноження 

духовних скарбів України як невід’ємної частини світової культури [14]. 

Перспективи подальших досліджень у рамках науково-методичного супроводу 

актуальної проблеми використання театралізованих українських народних традицій, 

обрядів і звичаїв як чинника соціалізації старших дошкільників убачаємо в створенні й 

активному застосуванні з метою формування соціально-комунікативних умінь 

театралізованої хрестоматії українських народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, 

розваг, що містить сценарії, завдання для діалогічної і полілогічної взаємодії учасників 

педагогічного процесу, оригінальні конспекти театралізованих занять для засвоєння 

дошкільнятами унікальної соціокультурної спадщини нашого народу. 
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Combat horting in the implementation of creative achievements of advanced regional 

pedagogical experience in the formation of senior preschoolers' social and communicative skills in 

theatrical activities with the use of horting puppets 
Abstract. The article described the advanced pedagogical experience of creative cooperation of teachers of 

Institute of Educational Problems of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine with educators of 

experimental grounds of implementation of the actual problem of socialization of older preschool age children by 

means of theatrical activity. Presented results of the creative work of scientists and practitioners about creating a 

theatrical performance with the use of horting-dolls as an element of the teaching-methodical complex for the 

formation of social and communicative abilities of older preschoolers. On the basis of the analysis of the results of 

experimental work confirmed that novelty and content of scientific and methodical measures IEP NAPS of 

Ukraine on experimental grounds is the space for innovative development of pedagogical collectives by theme 

«Formation of social and communicative abilities of older preschoolers in the process of theatrical activity in 

preschool educational institution». 

Key words: combat horting, preschool educational institution, child of the senior preschool age, socialization, 

tradition, educator, educational and methodical support, theatrical activity, advanced pedagogical experience, 

professional activity, formation, horting-dolls. 
 

Острянская Елена, Ерёменко Эдуард 
Боевой хортинг во внедрении творческих достижений передового регионального 

педагогического опыта формирования у старших дошкольников социально-

коммуникативных умений в театрализованной деятельности с использованием хортинг-

кукол 
Аннотация. В статье освещен передовой педагогический опыт творческого сотрудничества 

педагогов Института проблем воспитания НАПН Украины с воспитателями экспериментальных 

площадок по внедрению актуальной проблемы социализации детей старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности. Презентованы результаты творческих наработок 

теоретиков и практиков по созданию театрализованного спектакля с использованием хортинг-кукол как 

элемента учебно-методического комплекса для формирования социально-коммуникативных умений у 

старших дошкольников. На основе анализа результатов экспериментальной работы подтверждено, что 

новизна и содержательность научно-методических мероприятий ИПВ НАПН Украины на 

экспериментальных площадках – пространство для инновационного развития педагогических 

коллективов по теме «Формирование социально-коммуникативных умений у старших дошкольников в 

процессе театрализованной деятельности в дошкольном образовательном учреждении». 

Ключевые слова: боевой хортинг, дошкольное образовательное учреждение, детский сад, ребёнок 

старшего дошкольного возраста, социализация, традиции, валеологический хортинг, воспитатель, 

учебно-методическое обеспечение, театрализованная деятельность, передовой педагогический опыт, 

профессиональная деятельность, формирование, хортинг-кукла. 



Теорія і методика хортингу. Випуск 8, 2017 

 226  

НАШІ АВТОРИ 
 

Бойко  

Валерій 

професор, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри хортингу та 

реабілітації Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і 

бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної 

служби України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України, Заслужений тренер України 

Болтівець 

Сергій 

доктор психологічних наук, професор, завідувач Відділу розвитку 

молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної 

політики України 

Діхтяренко  

Зоя 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хортингу та реабілітації 

ННІСФБПР Університету ДФС України, старший науковий 
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професор кафедри хортингу та реабілітації, член кафедри ЮНЕСКО 
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