
 



 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: підготувати фахівця дошкільної освіти до ефективного вирішення завдань 

національного виховання засобами української етнопедагогіки. 

Предмет: 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. 

Завдання:  

 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. 

 

Заплановані результати навчання: 

 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. 

 

      Програмні компетентності: 

Загальні компетентності: 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові  

 цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та  

 закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі  

 знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і  

 технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для  

 активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 ЗК 6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

 

 

Спеціальні компетентності: 



СК5 Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та        

передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, 

соціальним). 

СК 8 Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного)   

 віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

СК 9 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного  

(раннього та передшкільного) віку (любов до Батьківщини, рідної мови,  

рідного міста, поваги до державних символів України, національних  

 традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів). 

СК13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням   

індивідуальних  

фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них  

 формах. 

СК15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу. 

 

  Результати навчання: 

 

РН6 Формувати моральні цінності у дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку відповідно до морально-етичних норм. 

РН9 Визначати завдання, зміст специфічно дитячих видів діяльності 

(предметно-практичної, ігрової, пізнавальної) та організовувати їх відповідно 

до освітніх програм. 

РН12 Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування 

та оцінювати результативність педагогічної взаємодії. 

РН15 Визначати особливості та способи організації провідної (ігрової) 

діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти. 

РН17 Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного 

(раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до культурних 

надбань українського народу, повагу до представників різних національностей і 

культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навч. Заочна форма навч. 
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3 семестр 

 

 

Змістовний модуль 1 

Фольклорні жанри в роботі з дошкільниками. 

 Ознайомлення з символами України, культурою родинних стосунків. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1 Теоретичні основи 
методики ознайомлення 

дошкільників з українським 

народознавством 

4 2   2 2 2    

Тема 2 Методика 
використання різних 

фольклорних жанрів у роботі 

з дітьми дошкільного віку 

4 2   2 4    4 

Тема 3 Малі жанри 
українського фольклору, їх 

місце у вихованні дітей 

6   2 4 10    10 

Тема 4. Українські народні 

ігри, їх значення у вихованні 

дітей 

6 2  2 2 6 2   4 

Тема 5. Українська народна 

казка як засіб виховання 

дошкільників 

4   2 2 4    4 

Тема 6. Методика 

ознайомлення дітей з 

родинними відносинами та 

сімейними традиціями 

4 2   2 4    4 

Тема 7. Ознайомлення 

дошкільників з родоводом та 

сімейними відносинами 

2   2  2   2  

Тема 8. Методика 

ознайомлення дітей з 

державною символікою 

України 

6 2  2 2 6 2   4 

Тема 9. Методика 

ознайомлення дошкільників з 

національними символами 

України 

4 2  2  4    4 

Тема 10. Контроль знань 

змістового модуля 1 
2   2       

 

 

Змістовний модуль 2 



Ознайомлення дітей з українською календарною обрядовістю, побутом, 

народними промислами, ремеслами та рідним краєм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 11. Історія виникнення 

та розвиток української 

календарної обрядовості 

2 2    4    4 

Тема 12. Сезонно-календарна 

обрядовість 
4   2 2 4    4 

Тема 13. Методика 

проведення українських свят 

і розваги в ЗДО 

6 2  2 2 4    4 

Тема 14. Методика 

ознайомлення дошкільників з 

побутом населення України 

4 2   2 4    4 

Тема 15. Ознайомлення 

дошкільників з побутом 

українців 

4   2 2 4    4 

Тема 16. Український 

національний одяг 
6 2  2 2 4   2 2 

Тема 17. Методика 

ознайомлення дітей з 

народними ремеслами 

6 2  2 2 6    6 

Тема 18. Зміст та форми 

роботи для ознайомлення 

дітей з народними художніми 

промислами 

6 2  2 2 4    4 

Тема 19. Ознайомлення дітей 

з рідним краєм 
2    2 4    4 

Тема 20. Особливості 

ознайомлення дошкільників з 

рідним містом, селом 

5 2  1 2 6   2 4 

Тема 21. Народна 

метеорологія дітям 
3   1 2 4    4 

Разом за 3 семестр 90 26 - 28 36 90 6 - 6 78 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

3 семестр 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кіл-

ть  

годин 

1 

 

Тема 1. 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. 

2 

2 Тема 2. 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, їх місце в роботі з дошкільниками, дражнилки, 

мирилки. 

2 

 

3 

 

Тема 4. Українські народні ігри, їх значення у вихованні дітей. 
 

2 



Характеристика народних ігор, їх місце у вихованні дітей. Класифікація 

народних ігор. Специфічні особливості застосування народних ігор в 

навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу. 

4 Тема 6. 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. 

2 

5 Тема 8. Методика ознайомлення дітей з державною символікою України.  

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. 

 

2 

6 Тема 9. Методика ознайомлення дошкільників з національними 

символами України. 

Вінок – національний символ-оберіг. Квіти та стрічки у вінку. Ознайомлення 

дошкільників з вінком – дівочим оберегом. Рушник – національний оберіг, 

народний символ України. Хліб – шанований символ українського народу. 

Рослинні та тваринні символи України. 

2 

7  Тема 11. Історія виникнення та розвиток української календарної 

обрядовості. 

       Історія виникнення та розвиток української календарної обрядовості. 

Історичні традиції та сучасність. Завдання програми «Українське дошкілля» на 

ознайомлення дітей з календарно-обрядовими святами. 

2 

8 Тема 13. Методика проведення українських свят, розваги в ЗДО. 

Традиції та звичаї українського народу. Спільна робота ЗДО та сім’ї в 

ознайомленні дітей зі звичаями та традиціями українців. Використання 

народних свят у сучасній практиці виховання дітей дошкільного віку. 

2 

9 Тема 14. Методика ознайомлення дошкільників з побутом населення 

України. 

         Українська національна іграшка. Історія, регіональні особливості. 

Український національний одяг: жіночий, чоловічий, українська національна 

кухня, регіональна характеристика страв. 

2 

10 Тема 16. Український національний одяг. 

Український національний одяг: жіночий та чоловічий, буденний та святковий. 

Дитячий національний одяг. Символіка в українському одязі. 

2 

11 Тема 17. Методика ознайомлення дітей з народними ремеслами. 

        Народні промисли та ремесла, їх регіональна характеристика. Художня 

цінність народних ремесел. Їх місце у сучасному житті. 

2 

12 Тема 18. Зміст та форми роботи для ознайомлення дітей з народними 

художніми промислами. 

2 

13 Тема 20. Особливості ознайомлення дошкільників з рідним містом і 

селом. 

Рідний край, рідна земля. Україна. Батьківщина. Ознайомлення дітей з 

рідною вулицею, містом, селом. Природа рідного краю. 

2 

 Разом за 3 семестр 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст лекційного курсу для студентів заочної форми навчання 

3 семестр 
№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кіл-

ть 

годин 

1 Тема 1. 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. 

2 

2 Тема 4. 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. 

2 

3 Тема 8. Методика ознайомлення дітей з державною символікою України.  

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. 

2 

 Разом за 3 семестр 6 

 

 

 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

3 семестр 
№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1 Тема 3.Малі жанри українського фольклору, їх місце у вихованні дітей 2 

2 Тема 4. Українські народні ігри, їх значення у вихованні дітей 2 

3 Тема 5.Українська народна казка як засіб виховання дошкільників 2 

4 Тема 7.Ознайомлення дошкільників з родоводом та сімейними 

відносинами 

2 

5 Тема 8. Ознайомлення дітей з державною символікою 2 

6 Тема 9.Методика ознайомлення дошкільників з національними символами 

України 

2 

7 Тема 10.Контроль знань змістового модуля 1 2 

8 Тема 12. Сезонно-календарна обрядовість 2 

9 Тема 13. Українські свята та розваги в ЗДО 2 

10 Тема 15. Ознайомлення дошкільників з побутом українців 2 

11 Тема 16. Український національний одяг 2 

12 Тема 17. Ознайомлення дітей з народними ремеслами 2 

13 Тема 18. Художння цінність народних ремесл. Їх місце в сучасному житті 

українського народу 

2 

14 Тема 20. Особливості ознайомлення дошкільників з рідним містом, селом 1 

15 Тема 21. Народна метеорологія дітям 1 

 Разом за 3 семестр 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів заочної форми навчання 

3 семестр 
№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1 Тема 7. Ознайомлення дошкільників з родоводом та сімейними 

відносинами 

2 

2 Тема 16. Український національний одяг 2 

3 Тема 20. Особливості ознайомлення дошкільників з рідним містом, селом 1 

4 Тема 21. Народна метеорологія дітям 1 

 Разом за 3 семестр 6 

 

 

Самостійна робота 
Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Завдання, зміст народознавчої роботи з дошкільниками. 2 

2 Тема 2. Характеристика малих фольклорних жанрів для роботи з 

дошкільниками 

2 

3 Тема 3. Підготувати добірку малих жанрів українського фольклору на 

тему «Український фольклор дітям» 

4 

4 Тема 4. Виписати 2-3 народні ігри для дошкільників. 2 

5 Тема 5. Скласти анотацію на українську народну казку (за вибором) 2 

6 Тема 6. Дослідити свій родовід, створити модель «Дерево роду» 2 

7 Тема 8. Підібрати вірші, легенди, перекази про символи України 2 

8 Тема 12. Традиції і звичаї українського народу. 2 

9 Тема 13. Розробити план сценарію свята-розваги (за вибором). 2 

10 Тема 14. Ознайомлення дошкільників з побутом українців 2 

11 Тема 15. Розробити модель (ескіз) інтер’єру українського житла 2 

12 Тема 16. Виготовити дидактичну гру «Національний одяг» 2 

13 Тема 17. Скласти конспект заняття на ознайомлення  з народними 

промислами, ремеслами (вік за вибором). 

2 

14 Тема 18. Ознайомлення дітей з народними художніми промислами 2 

15 Тема 19. Ознайомлення дітей з рідним краєм. 2 

16 Тема 20. Підготувати розповідь-презентацію «Моє рідне місто» 2 

17 Тема 21. Підібрати народні прикмети і розкрити методику 

ознайомлення дошкільників з прикметами.  

2 

 Разом за  3 семестр 36 

 

 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА  ЗАЛІК  З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Завдання  дисципліни «Методика проведення занять з народознавства». 

2. Завдання дошкільного закладу та зміст ознайомлення дітей з українським 

народознавством. 

3. Прислів’я, приказки, їх місце в роботі з дошкільниками. 

4. Загадки, скоромовки, лічилки, їх місце в роботі з дошкільниками. 

5. Характеристика та класифікація народних ігор, особливості застосування 

в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу. 

6. Особливості використання українських народних казок в різних формах 

роботи з дітьми. 



7. Ознайомлення дітей з сімейними відносинами. 

8. Сімейні свята та традиції української сім'ї, ознайомлення з ними 

дошкільників.  

9. Ознайомлення дошкільників з родоводом. Ознайомлення дошкільників із 

створенням родинного деревця. 

10.  Методика ознайомлення дітей з державною символікою України (Герб, 

Прапор, Гімн). 

11. Національні символи України. Український віночок. 

12. Види рушників, їх регіональна характеристика та призначення. 

13. Рослинні символи, їх символічне значення, ознайомлення дошкільників. 

14. Використання народних свят у сучасній практиці виховання дітей 

дошкільного віку. 

15. Історія, регіональні особливості української народної іграшки. 

16. Інтер’єр житла та українського подвір′я, регіональні особливості. 

17. Зміст та форми роботи для ознайомлення дітей з українською вишивкою. 

18. Зміст та форми роботи для ознайомлення дітей з гончарством. 

19. Зміст та форми роботи для ознайомлення дітей з писанкарством. 

20. Ознайомлення дітей з рідним містом, селом. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

- пояснювально-ілюстративний; 

-  репродуктивний;  

- проблемний; 
- частково-пошуковий;  

- дослідницький. 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

       Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни включає поточний 

контроль успішності та складання заліку. 

       Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання практичних та самостійних робіт, контроль знань за 

модулями, тестовий контроль. 

 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою.  

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 100 балів, які студент може набрати впродовж семестру.     

 

Поточне оцінювання та самостійна робота Сума 

Змістовий   модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

2 

Т 

3,9 

Т 

4,5 

Т 

7 

Т 

 10 

Т 

 12,17 

Т 

16 

Т 

15,18 

Т 

20 

Т 

21 

100 

20 5 10 10 20 10 5 5 10 5  

 



       Контроль  знань (максимальна кількість – 20 б.).  

       За семінарсько-практичні заняття максимальна кількість – 30 б. 

       За самостійну практичну роботу максимальна кількість – 50 б. 

       

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
  

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS Екзамен, диференційований 

залік 
Залік 

А відмінно 90 - 100 відмінно 5  

В дуже добре 81-89 
добре 4 

 

С добре 71-80 
зараховано 

D задовільно 61-70 
задовільно 3 

Е достатньо 51-60  

FХ незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Робоча навчальна програма 
2. Підручники та посібники 

3. Завдання для самостійної роботи студентів 
4. Методичні рекомендації для практичних занять 
5. Завдання  для тематичного контролю 

6. Завдання для модульного контролю 

7. Завдання для підсумкового контролю 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

 1.Базовий компонент дошкільної освіти. / Під науковим керівництвом доктора 

психологічних наук, професора, член-кореспондента    

   НАПН України – Піроженко Т. О.  2021. 37с. 

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%

20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf 

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

закладі: навч. посіб. Київ: Вища щкола, 2002. 407 с. 

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

закладі: Практикум: навч.посіб. Київ: Вища школа, 2003. 206 с. 

4. Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимірі українця  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf


кінця ХІХ — початку ХХ ст. / за ред. А. Клімашевського. Львів : Інститут 

народознавства  

НАН України; Харків : Раритети України, 2020. 256 с.; іл. (Серія «Зі скрині 

часу») 

5. Кочубей А. Конспект лекцій з дисципліни «Народознавство» для студентів 

усіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2016. – 

196 с. 

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

посіб. для дошк .закл. Львів: Оріяна – Нова, 2008. 208 с. 

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

дошкільнят. Київ: Аконіт, 2008. 64 с. 

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

Основа, 2010. 207 с. 

Допоміжна 

1.Ворожейкіна О. М. Народні звичаї та обряди: 1-11 класи.  Харків: Основа, 

2010. 223 с. 

2.Воропай Олекса Іванович (1913-1989). Звичаї нашого народу [Текст] : нар.-

календар. звичаї, укр. нар. одяг : етногр. нарис / Олекса Воропай ; худож. 

оформ. Інни Бородаєвої. К. : Пульсари, 2012. - 630 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 

606-614. 

3.Громко Т. В., Данилюк О. К. Краєзнавство як регіональний компонент 

упрофесійній підготовці майбутнього фахівця. Наукові записки. Серія: 

Педагогічні науки / Ред. кол.В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. 

4.Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Випуск 180. С. 71–74. 

5. Кос Л. Підготовка фахівців дошкільної освіти: Народознавчий аспект. 

Матеріали звітних наукових конференцій факультету пкдагогічної освіти.- 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.- Вип.6.- 175с. 

6. Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека: Зб. 

наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 

20 квітня 2017 р., Київ / Український центр культурних досліджень ; заг. ред. 

О.А. Буценка [та ін.] ; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.]. — К. : 

НАКККіМ, 2017. — Т.І. — 174 с. — 256 с. 

7.Традиції, обряди, символи, обереги / за ред. Н. Г. Немировська.  Харків: 

Основа, 2011. 191 с. 

8.Українське народознавство: навч. посіб. / за ред.: С. С. Павлюка. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. Київ: Знання, 2004. 570 с. 
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