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Народні ігри – унікальне явище традиційної народної культури українців. Вона є 

водночас предметом розваги, засобом виховання та розвитку особистості, засобом 

творчості. На сьогодні для розвитку патріотизму та естетичного смаку молодого 

покоління українців необхідно вивчати та розповсюджувати знання про народні ігри. 

Мета науково-дослідницької роботи полягає в дослідженні історії української 

народної гри, ґрунтовному аналізі її видів, змісту та методики використання як засобу 

морального виховання молоді. 

Об’єктом дослідження є українські народні ігри.  

Предмет дослідження – історія появи і розвитку українських народних ігор, 

дослідження їх особливостей та характерних ознак.  

Хронологічні рамки науково-дослідницької роботи охоплюють період від 

найдавніших часів до сьогодення. 

Під час написання науково-дослідницької роботи неодноразово виникало питання: 

«а як же ставляться до українських народних ігор пересічні громадяни України? », тому 

було проведено соціологічне дослідження, без якого б зменшилась актуальність і 

значимість проробленої нами роботи. 

Протягом 3 – х місяців ми зверталися до пересічних громадян різного соціального 

статусу, віку, ступеня правосвідомості, світогляду, освіченості з наступними 

питаннями:  

- Як Ви ставитесь до українських народних ігор? 

- Які Ви знаєте народні ігри? 

- Як Ви вважаєте, чи є доречним використання народних ігор у вихованні дітей та 

молоді? 

Опитування проводилось серед мешканців міста Шостки Сумської області з 3 

вересня по 3 грудня 2016 року. Дослідженням було охоплено 500 осіб, віком від 13 до 

70 років. 

Результати соціологічного дослідження показали, що люди починають забувати 

народні ігри та почали не цікавитись ними. Багато з опитуваних вважають, що у 

сучасному житті ігри відіграють не головну роль у вихованні дітей та молоді. 
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