
Вступ  

     Програма  з «Методики проведення занять з народознавства» як 

вибіркової навчальної дисципліни складена для підготовки молодшого 

спеціаліста спеціальності  «Дошкільна освіта». 

     Предметом методики проведення занять з народознавства є засоби, 

форми, методи, прийоми ознайомлення дітей дошкільного віку з 

українськими народними традиціями, культурою, звичаями, оберегами, 

символами та прилучення їх до національного духовного надбання 

українського народу. 

    Міждисциплінарні зв’язки:  історія України, народознавство, дошкільна 

педагогіка, історія педагогіки, дитяча література, фахові методики. 

      Програма складається з таких змістових модулів: 

1. Фольклорні жанри в роботі з дошкільниками. Ознайомлення з 

культурою родинних стосунків та символами України. 

2. Ознайомлення з українською календарною обрядовістю, побутом, 

народними промислами та рідним краєм. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

        1.1.  Метою викладання дисципліни «Методика проведення занять з 

народознавства» є: підготувати фахівця до ефективного вирішення завдань 

національного виховання засобами української етнопедагогіки. 

        1.2.  Основні завдання вивчення «Методики проведення занять з 

народознавства»: 

- дати знання історії розвитку та становлення української 

етнопедагогіки; 

- ознайомити студентів з  українською національною культурою, 

традиціями, звичаями, народознавчими поняттями, народною термінологією; 

- розкрити зміст і завдання народознавчої роботи з дітьми дошкільного 

віку; 

- виробити навички добирати різні форми роботи для ознайомлення з 

народознавством; 

- розвинути самостійність і творчість у розв’язанні пізнавальних 

розвивальних, виховних і мовленнєвих завдань у процесі ознайомлення з 

народознавством; 

- розвинути у студентів національну свідомість. 

          1.3. Студенти повинні знати: 

-      історію розвитку та теоретичні засади української етнопедагогіки; 

-      основні українські національні традиції; 

-      народознавчі терміни та поняття; 



-      зміст і завдання народознавчої роботи з дітьми; 

-      особливості проведення занять з народознавства в дошкільному закладі. 

        вміти: 

- визначати мету та завдання народознавчої роботи; 

- планувати роботу, добираючи різні форми; 

- складати конспекти занять з народознавства, сценарії свят та розваг; 

-        виготовляти дидактичний матеріал. 

    На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години, 2 кредити 

ЄКТС. 

 

2. Інформаційний  обсяг  навчальної дисципліни. 

 

Змістовий модуль 1. Фольклорні жанри в роботі з дошкільниками. 

Ознайомлення з символами України, культурою родинних стосунків. 

        Теоретичні основи методики ознайомлення дошкільників з українським 

народознавством. Поняття народної педагогіки. Предмет та завдання 

методики проведення занять з народознавства. Принципи ознайомлення 

дітей з українським народознавством. Завдання дошкільного навчального 

закладу та зміст ознайомлення дітей з українським народознавством. 

       Методика використання різних фольклорних жанрів у роботі з дітьми 

дошкільного віку. Жанрова характеристика української фольклористики. 

Колискові пісні, забавлянки, їх використання  в роботі з дошкільниками. 

Прислів’я, приказки, загадки, скоромовки, лічилки, дражнили, мирилки їх 

місце в роботі з дошкільниками. 

       Вплив  усної народної творчості на формування національної свідомості. 

Методика використання малих жанрів українського фольклору в роботі з 

дітьми раннього та дошкільного віку.  

      Українські народні ігри, їх значення у вихованні дітей. Характеристика 

народних ігор, їх місце у вихованні дітей. Класифікація народних ігор. 

Специфічні особливості застосування народних ігор в навчально-виховному 

процесі дошкільного навчального закладу. 

        Українська народна казка як засіб виховання дошкільників. Види, типи, 

жанрові особливості казки. Особливості використання українських народних 

казок в різних формах навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. 

       Методика ознайомлення дітей з родинними відносинами та сімейними 

традиціями. Сім'я, рід, родина, батьки, хрещені батьки. Ознайомлення дітей з 

сімейними відносинами. Сімейні свята та традиції української сім'ї. 

ознайомлення з ними дошкільників. 

         Державна символіка України. Тризуб – національний герб України, 

символічна характеристика. Прапор – державний символ України, історія 



його виникнення. Гімн, його  символічна характеристика. Методика 

ознайомлення дітей з державною символікою України. 

      Методика ознайомлення дошкільників з національними символами 

України. Український віночок. Символічне значення квітів та стрічок у вінку. 

Рушник. Види рушників, їх регіональна характеристика, та призначення. 

Методика ознайомлення дітей з рушниками. Рослинні символи України: 

верба, калина, тополя, мальва, чорнобривці, рута, липа,їх символічне 

значення, ознайомлення дошкільників.  

 

Змістовий модуль 2. Ознайомлення дітей з українською календарною 

обрядовістю, побутом, народними промислами, ремеслами та рідним 

краєм. 

      Історія виникнення та розвиток української календарної обрядовості. 

Історичні традиції та сучасність. Завдання програми «Українське дошкілля» 

на ознайомлення дітей з календарно-обрядовими святами. 

      Сезонно-календарна обрядовість. Характеристика весняної обрядовості. 

Методичні прийоми в роботі з дітьми. Характеристика літньо-осінньої 

обрядовості. Характеристика зимової обрядовості. Методика святкування в 

умовах дошкільного навчального закладу. 

     Методика проведення українських свят і розваг в ДНЗ. Використання 

народних свят у сучасній практиці виховання дітей дошкільного віку. 

Підготовка та проведення свят народознавчої тематики. Дозвілля за 

тематикою української календарної обрядовості, участь дітей та дорослих. 

       Методика ознайомлення дошкільників з побутом населення України. 

       Українська національна іграшка. Історія, регіональні особливості. 

Український національний одяг: жіночий, чоловічий;  українська національна 

кухня, регіональна характеристика страв. 

       Інтер’єр житла та українського подвір′я: посуд, меблі, регіональні 

особливості.  

       Методика ознайомлення дітей з народними ремеслами.  Народні 

промисли та ремесла, їх регіональна характеристика. Художня цінність 

народних ремесел. Їх місце у сучасному житті. 

     Зміст та форми роботи для ознайомлення дітей з народними художніми 

промислами. Українська вишивка. Гончарство, ткацтво, килимарство, 

лозоплетіння, вироби з каменю, металу, шкіри. Писанкарство. Ознайомлення 

дошкільників з художніми промислами України. 

       Ознайомлення дітей з рідним краєм. Рідний край, рідна земля. Україна. 

Батьківщина. Місто, село, вулиця. Ознайомлення з природою рідного краю; 

поняття про народну метеорологію. Народні сезонні прикмети, їх 

використання в роботі з дітьми. 

      



3. Рекомендована література 

Базова  

1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному 

закладі: навч.посіб./А.М.Богуш, Н.В.Лисенко.- К.: Вища щкола, 2002.- 407с. 

2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному 

закладі: Практикум: навч.посіб. /А.М.Богуш, Н.В.Лисенко.-К.: Вища 

школа.,2003.-206с. 

3. Лозинська Є. Українське народознавство дітям дошкільного віку: метод. 

посіб. для дошк .закл./Є.Лозинська.- Львів: Оріяна – Нова, 2008.- 208с. 

4. Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське країнознавство для 

дошкільнят./ І.О.Луценко.- К.: Аконіт, 2008. – 64с. 

5. Ніколаєнко В.М. Народознавство в дошкільному закладі: 2-6 років 

/В.М.Ніколаєнко.- Х.: Основа, 2010. - 207с. 

Допоміжна 

1. Ворожейкіна О.М. Народні звичаї та обряди: 1-11 класи/ 

О.М.Ворожейкіна – Х.: Основа, 2010. – 223 с. 

2. Скуратівський В. Дідух і свята українського народу / В.Скуратівський – 

К: Освіта, 1995. – 272 с. 

3. Скуратівський В. Покуть / Скуратівський В. – К.: Фірма «Довіра», 

1992. – 235с. 

4. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: навч. посібник/ 

Стельмахович  М.Г. – К.: ІСДО, 1996. – 288с. 

5. Традиції, обряди, символи, обереги / уклад. Н.Г.Немировська. – Х.: 

Основа, 2011. – 191 с. 

6. Український народний календар. – К.: Мистецтво, 1993. – 208 с. 

7. Українське народознавство: навч. посіб./ за ред. С.С. Павлюка. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 570 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання. 

        Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний 

контроль (усний індивідуальний, письмовий, виконання практичних завдань) 

та підсумковий контроль (залік). 


