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Силабус курсу «Методика проведення занять з народознавства» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу Методика проведення занять з народознавства 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Антоновича, 16 

 

Циклова комісія за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Фахових дисциплін дошкільної освіти 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

 01 Освіта/Педагогіка, 012 «Дошкільна освіта» 

 

Викладач курсу  

 

Кос Леся Володимирівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

lesya.kos@lnu.edu.ua 

doshk.osvita@ukr.net 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Антоновича, 16, 

каб.14, 17). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft Teams. Для 

погодження часу онлайн консультацій слід писати на  електронну пошту 

викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/metodyka-provedennya-zanyat-z-narodoznavstva 

Інформація про 

курс 

Вибіркова навчальна дисципліна вивчається студентами ІI-го курсу, 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта»  впродовж третього  семестру в обсязі 

3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

 

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити  здобувачів із 

засобами,формами,методами,прийомами ознайомлення дітей дошкільного 

віку з народними традиціями, культурою, звичаями, оберегами,символами 

та прилучити їх до національного духовного надбання українського народу. 

 

Мета та цілі курсу Метою вивчення  вибіркової дисципліни є:  підготувати фахівця дошкільної 

освіти до ефективного вирішення завдань національного виховання 

засобами української етнопедагогіки. 

Для досягнення мети визначаються такі цілі:  

 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 

https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/metodyka-provedennya-zanyat-z-narodoznavstva


розвивальних, виховних і мовленнєвих завдань у процесі 

ознайомлення з народознавством; 

 розвинути у студентів національну свідомість. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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%20B
azovoho%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  

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. 

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

Матеріали звітних наукових конференцій факультету пкдагогічної освіти.- 

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

5. 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. 

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


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

Основа, 2011. 191 с. 

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

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

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. oipopp.ed-sp.net/node/8242 

2. libr.rv.ua/ua/virt/35/ 

3. www.nbuv.gov.ua/webnavigator/Doshkilna_osvita 

4. www.rudenko.ho.com.ua/stat6.html 

Тривалість курсу   3 семестр, 90 год., 3 кредити 

Обсяг курсу  

 

Денна форма: 54 години аудиторних занять: 26 год - лекційних занять, 28 

год -   

практичних занять та 36 годин самостійної роботи.  

Заочна форма: 12 годин аудиторних занять: 6 год – лекційних занять, 6 год -  

практичних занять та 78 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після вивчення курсу 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 закладі 

дошкільної освіти  

вміти: 

- визначати мету та завдання народознавчої роботи; 

- планувати роботу, добираючи різні форми; 

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

- виготовляти дидактичний матеріал. 

         Здобувачі набудуть 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: 

СК 5 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). 

СК 13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних 

http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/Doshkilna_osvita


фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах. 

СК 15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу. 

 

Програмні 

результати 

навчання 

РН 6 Формувати моральні цінності у дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку відповідно до морально-етичних норм. 

РН 9 Визначати завдання, зміст специфічно дитячих видів діяльності 

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

відповідно до освітніх програм. 

РН 12 Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами 

освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики 

професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної 

взаємодії. 

РН 15 Визначати особливості та способи організації провідної (ігрової) 

діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в 

освітньому процесі закладів дошкільної освіти. 

РН 17 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. 

Ключові слова  

 

Народознавство,етнопедагогіка,традиції,звичаї,обрядовість,обереги, 

Символи,фольклор,промисел,ремесло,народна метеорологія 

 

Формат курсу Очний (денний), заочний 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії України, 

художньої праці, малювання та ліплення, методики організації 

образотворчої діяльності для сприймання знань з методики проведення 

занять з народознавства.  

 

Навчальні методи 

та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, практичні вправи, творчі індивідуальні, групові та 

підгрупові завдання. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор. Наявність інтернет- зв’язку .  

Ляльки в національному вбранні,макет української хати,таблиці. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

    Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю 

всіх видів згідно зі шкалою оцінювання і здійснюється за 100-бальною 

шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  за поточну 

успішність становить 100 балів. 

   Контроль  знань (максимальна кількість – 20 б.).  

   За семінарсько-практичні заняття (8) максимальна кількість – 30 б. 

   Виступ на семінарі – 5б., доповнення 2б. 

   За самостійну практичну роботу ( індивідуальні практичні завдання,   



  дидактичний матеріал, конспекти занять, розповіді ) максимальна кількість   

  – 50 б. 

    Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійністю 

суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

    Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої 

літератури, якої немає серед рекомендованих. 

    Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 

 

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. 

 
Опитування  Анкету з метою оцінювання якості  буде надано після вивчення курсу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу 

(денна форма навчання) 
 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Фольклорні жанри в роботі з дошкільниками. 

 Ознайомлення з символами України, культурою родинних стосунків. 

1. Тема 1 Теоретичні основи методики 

ознайомлення дошкільників з українським 

народознавством 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

02.09.21 

2. Тема 2 Методика використання різних 

фольклорних жанрів у роботі з дітьми 

дошкільного віку 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

06.09.21 

3. Тема 3 Малі жанри українського фольклору, 

їх місце у вихованні дітей 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

4 год 

 

09.09.21 

4. Тема 4. Українські народні ігри, їх значення 

у вихованні дітей 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

06.09.21 

 

20.09.21 

5. Тема 5. Українська народна казка як засіб 

виховання дошкільників 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

23.09.21 

6. Тема 6. Методика ознайомлення дітей з 

родинними відносинами та сімейними 

традиціями 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

30.09.21 

7. Тема 7. Ознайомлення дошкільників з 

родоводом та сімейними відносинами 

Практичне заняття – 

2 год 

 

04.10.21 

8. Тема 8. Методика ознайомлення дітей з 

державною символікою України 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

07.10.21 

 

14.10.21 

9. Тема 9. Методика ознайомлення 

дошкільників з національними символами 

України 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття  – 

2 год 

18.10.21 

 

21.10.21 

10. Тема 10.  

Контроль знань змістового модуля 1 

Практичне заняття – 

2 год 

 

28.10.21 

 

Змістовий модуль 2 

Ознайомлення дітей з українською календарною обрядовістю, побутом, народними 

промислами, ремеслами та рідним краєм 

 

11. Тема 11. Історія виникнення та розвиток 

української календарної обрядовості 

Лекція – 2 год 

 

 

01.11.21 



12. Тема 12. Сезонно-календарна обрядовість Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

04.11.21 

 

 

 

13. Тема 13. Методика проведення українських 

свят і розваги в ЗДО 

 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

11.11.21 

 

15.11.21 

14. Тема 14. Методика ознайомлення 

дошкільників з побутом населення України 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

18.11.21 

15. Тема 15. Ознайомлення дошкільників з 

побутом українців 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

25.11.21 

16. Тема 16. Український національний одяг Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

 

 

29.11.21 

 

02.12.21 

17. Тема 17. Методика ознайомлення дітей з 

народними ремеслами 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

06.12.21 

 

09.12.21 

18. Тема 18. Зміст та форми роботи для 

ознайомлення дітей з народними художніми 

промислами 

 

 Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

16.12.21 

 

20.12.21 

19. Тема 19. Ознайомлення дітей з рідним краєм Самостійна робота – 

2 год 

 

 

20. Тема 20. Особливості ознайомлення 

дошкільників з рідним містом, селом 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

1 год, 

самостійна робота – 

2 год 

23.12.21 

 

30.12.21 

21. Тема 21. Народна метеорологія дітям практичне заняття – 

1 год, 

самостійна робота – 

2 год 

30.12.21 

 

  

 

 



Схема курсу 

(заочна форма) 
 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Фольклорні жанри в роботі з дошкільниками. 

 Ознайомлення з символами України, культурою родинних стосунків. 

1. Тема 1 Теоретичні основи методики 

ознайомлення дошкільників з українським 

народознавством 

Лекція – 2 год.  

2. Тема 2 Методика використання різних 

фольклорних жанрів у роботі з дітьми 

дошкільного віку 

Самостійна робота – 

4 год 

 

3. Тема 3 Малі жанри українського фольклору, 

їх місце у вихованні дітей 

Самостійна робота – 

10 год 

 

4. Тема 4. Українські народні ігри, їх значення 

у вихованні дітей 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

4 год 

 

5. Тема 5. Українська народна казка як засіб 

виховання дошкільників 

Самостійна робота – 

4 год 

 

6. Тема 6. Методика ознайомлення дітей з 

родинними відносинами та сімейними 

традиціями 

Самостійна робота – 

4 год 

 

7. Тема 7. Ознайомлення дошкільників з 

родоводом та сімейними відносинами 

Практичне заняття – 

2 год 

 

8. Тема 8. Методика ознайомлення дітей з 

державною символікою України 

Лекція – 2 год, 

Самостійна робота – 

4 год 

 

9. Тема 9. Методика ознайомлення 

дошкільників з національними символами 

України 

Самостійна робота – 

4 год 

 

10. Тема 10.  
Контроль знань змістового модуля 1 

  

 

Змістовий модуль 2 

Ознайомлення дітей з українською календарною обрядовістю, побутом, народними 

промислами, ремеслами та рідним краєм 

 

11. Тема 11. Історія виникнення та розвиток 

української календарної обрядовості 

Самостійна робота – 

4 год 

 

12. Тема 12. Сезонно-календарна обрядовість Самостійна робота – 

4 год 

 

13. Тема 13. Методика проведення українських 

свят і розваги в ЗДО 

 

Самостійна робота – 

4 год 

 

14. Тема 14. Методика ознайомлення 

дошкільників з побутом населення України 

Самостійна робота – 

4 год 

 



15. Тема 15. Ознайомлення дошкільників з 

побутом українців 

Самостійна робота – 

4 год 

 

16. Тема 16. Український національний одяг Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

17. Тема 17. Методика ознайомлення дітей з 

народними ремеслами 

Самостійна робота – 

6 год 

 

18. Тема 18. Зміст та форми роботи для 

ознайомлення дітей з народними художніми 

промислами 

 

 Самостійна робота 

– 4 год 

 

19. Тема 19. Ознайомлення дітей з рідним краєм Самостійна робота – 

4  год 

 

 

20. Тема 20. Особливості ознайомлення 

дошкільників з рідним містом, селом 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

4 год 

 

21. Тема 21. Народна метеорологія дітям Самостійна робота – 

4 год 

 

 

 


