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Силабус курсу «Етнопедагогіка» 

Назва курсу Етнопедагогіка 

Адреса 

викладання 

курсу 

вул. Антоновича, 16 

Циклова комісія 

за якою 

закріплена 

дисципліна 

Педагогічно-психологічних і соціальних дисциплін 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

 01 Освіта/Педагогіка, 012 «Дошкільна освіта» 

 

Викладач курсу  

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Антоновича, 16, каб.14, 

17). 

Також проводитимуться онлайн консультації на платформі Microsoft Teams. 

Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  електронну пошту 

викладача. 

Сторінка курсу  

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 витоками 

української етнопедагогіки, із структурою української етнопедагогіки, метою, 

змістом, засобами, методами, принципами народного виховання звичаями, 

оберегами, символами та прилучити їх до національного духовного надбання 

українського народу. 

Мета та цілі 

курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Етнопедагогіка» є розкрити  

закономірності розвитку етнопедагогіки, основні поняття української  

етнопедагогіки, проаналізувати її походження та основні етапи становлення,  

особливості її розвитку в умовах незалежної України; підкреслити роль курсу в 

професійній підготовці майбутніх педагогів відповідно до державних стандартів 

 і   потреб суспільства; формувати на цій основі національну свідомість  

майбутніх педагогів. 

 Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

- проаналізувати закономірності розвитку етнопедагогіки як актуальної  

 педагогічної дисципліни; 

- підвищити  рівень власної морально-етичної культури; 

- розкрити  роль народної педагогіки у розвитку національної системи освіти 

- навчити студентів вивчати і усвідомлювати народний виховний досвід для  

підвищення рівня духовності майбутніх педагогів, відродження народних 

багатовікових традицій у системі виховання. 

 

 



Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1.Маєвська Л.М. Етнопедагогіка: навчальний посібник,- Стереотип. вид. – 

Херсон: ОЛДІ – ПЛЮС,2020._ 288с. 

2.Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. – Суми: ВТД 

“Університетська книга”, 2005. – 176 с 

3.Українська етнопедагогіка: навч.-метод. посібник / ред. В. Кононенко. – К. ; 

Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 508 с. 17.  

4.Руденко Ю., Губко О. Українська козацька педагогіка. – Київ: Академія, 2007. 

– 342 с. 18.  

5.Українська етнопедагогіка: історичний контекст : навч. посібник / ред. 

Н.Лисенко. – Івано-Франківськ, 2005. – 184 с. 

Допоміжна: 

1.Гриців Т., Батрин В. Українська система виховання на засадах народної 

педагогіки : навч.-метод. посіб. для позакл. роботи в шк. – Чернівці : 

Народознав.- просвітн. центр “Факел Марії”, 2013. – 263 с. 

2.Етновиховний прості сучасного загальноосвітнього навчального закладу: 

теорія і практика / за ред. проф. Н. В. Лисенко. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 

2016 с. 

3.Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства: навч.-метод. посіб. – К.: Слово, 

2011. – 720 с. 

4.Сапеляк О. Запорука здоров’я нації: збірник статей з питань виховання молоді 

/ Оксана Сапеляк. – Львів: ІН НАН України, 2015. – 52 с 

5.Українознавство в системі освіти. Навч.посібник. – К.: Міленіум, 2004. – 312с. 

Інтернет ресурси 

1. http://diasporiana.org.ua  

2. www.etnolog.org.uа 

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: 

- основний зміст етнопедагогіки; 

 - складові етнопедагогіки; 

 -  історія розвитку української етнопедагогіки; 

 - особливості українського народного виховання; 

 - основні пинципи, засоби і методи народного виховання; 

 - методи виховання та самовиховання; 

   вміти: 

- давати визначення основним категоріям етнопедагогіки, застосовувати їх при     

   виконанні теоретичних і практичних завдань; 

-  добирати приклади педагогічних ситуацій з національного   

   виховання, що зорієнтовані на формуванні гуманістичних почуттів  

   особистості; 

- добирати твори українського фольклору для роботи з дітьми дощшкільного  

віку 

Після вивчення дисципліни здобувачі набудуть компетентності: 

 

Загальні компетентності: 

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

http://diasporiana.org.ua/


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.  

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Спеціальні компетентності: 

СК8 Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) 

віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

СК9 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). 

СК15 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 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  

 

Етнопедагогіка,традиції,звичаї,обрядовість,обереги, дитинознавство, виховний 

ідеал, 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 із врахуванням поточної успішності 

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

філософії  для сприймання знань з етнопедагогіки.  

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовувати

ся 

під час 

викладання 

курсу 

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

підгрупові завдання, дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

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

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 (2 Х 15 –  30 б.).  

   За семінарсько-практичні заняття максимальна кількість – 30 б.(виступ – 5 б., 

доповненя – 2 б.) 



   За самостійну практичну роботу максимальна кількість – 40 б.(індивідуальні 

практичні завдання, конспекти занять, дидактичний матеріал) 

   Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність 

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.Структура української етнопедагогіки. 

2. Мета, зміст народного виховання. 

3. Виховний ідеал у творчості Григорія Ващенка. 

4. Мета і зміст народної дидактики. 

5. Шляхи і засоби розумового виховання в українській етнопедагогіці. 

6. Народно-педагогічні вимоги до організації трудового виховання дітей. 

7. Мораль і духовність в українській етнопедагогіці. 

8. Фізичне виховання і його завдання в українській народній педагогіці. 

9. Суть естетичного народного виховання, його завдання. 

10.Завдання і принцпи родинного виховання. 

11.Основні етапи розвитку українського козацтва. 

12.Малі жанри українського фольклору. 

13.Види українських народних ігор. 

14.Українські народні ігри. 

15.Особливості святкування сезонних свят. 

16.Українська національна іграшка. 

17.Національний одяг українців. 

18.Державні символи України. 

19.Національні символи України. 

20.Писанкарство, Вишивка. 

 

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 

Змістовний модуль 1 

Загальні основи української етнопедагогіки 

1. Тема 1 Етнопедагогіка як наука 

Загальні основи української педагогіки. 

Поняття про педагогіку, етнопедагогіку, 

народну педагогіку. Зв’язки етнопедагогіки з 

педагогікою та іншими психолого-

педагогічними науками. Структура  

української етнопедагогіки.  

 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

 

2. Тема 2 Історія розвитку української 

етнопедагогіки Витоки української 

етнопедагогіки. Розвиток педагогічних ідей та 

освіти в Україні і народна педагогіка. Основні 

концепції розвитку етнопедагогіки в Україні в 

ХІХ –на початку ХХ ст. Етнопедагогіка у ХХ ст. 

Основні напрями розвитку сучасної української 

етнопедагогіки. 
 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

3 год, 

Семинарсько-

практичне-2 год 

 

 

3. Тема 3 3 Педагогічні погляди народу на 

виховання підростаючого покоління 
Мета, зміст та основні чинники народного 

виховання. Засоби та методи виховання. 

Принципи народного виховання. Самовиховання 

в житті людини. Етнопедагогіка – основа 

сучасної національної системи виховання 

 

Лекція -2год. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

3 год 

 

 

4. Тема 4. Виховний ідеал української 

народної педагогіки 

Суть виховного ідеалу. Традиційний 

український ідеал людини. Тип досконалої 

людини в українській козацькій педагогіці. 

Виховний ідеал у творчості Григорія 

Ващенка. Сучасний ідеал українського 

національного  

виховання 

 

 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

3год 

 



5. Тема 5. Українська народна дидактика 
Народна дидактика, її мета і зміст. Знання і 

навчання в народній дидактиці. Народні 

принципи, методи, прийоми, форми організації н 

сучасної національної школи 

авчання. Народна дидактика і освітній процес 

 

Лекція- 2год 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

 

Змістовий модуль 2 

Основні напрями народного виховання  

6. Тема 6. Розумове виховання в українській 

етнопедагогіці 
Український народ про роль знань, мудрості та 

розуму. Завдання розумового виховання. 

Народні принципи набуття знань. Шляхи і 

засоби розумового виховання в українській 

етнопедагогіці 

 

Лекція – 2 год, 

Практичне заняття-

2год 

 самостійна робота – 

2 год 

 

 

7. Тема 7. Досвід трудового виховання в 

українській етнопедагогіці 
Народ про працю як першооснову життя і 

провідний засіб виховання. Завдання трудового 

виховання, його основні етапи і засоби. 

Народно-педагогічні вимоги до організації 

трудового виховання дітей 

Лекція -2 год 

Практичне заняття – 

2 год 

Самостійнв – 2год. 

 

 

8. Тема 8. Моральне виховання в українській 

етнопедагогіці 
Мораль і духовність в українській 

етнопедагогіці. Завдання морального виховання. 

Основні принципи морального кодексу народу. 

Методи, засоби і прийоми морального 

виховання. 

 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

9. Тема 9. Естетичне і фізичне виховання в 

українській етнопедагогіці 
Суть естетичного народного виховання, його 

завдання. Система естетичного виховання і 

засоби естетичного впливу на особистість. 

Фізичне виховання і його завдання в українській 

народній педагогіці.. 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття  – 

2 год ;самостійна- 

2год. 

 

10. Тема 10. Сімейне виховання і українській 

етнопедагогіці Українська етнопедагогіка про 

роль, завдання, функції сім'ї, її статус та 

істотні ознаки. Народний ідеал сім'ї. Провідні 

завдання і принципи родинного виховання. 

Новітні перспективи сімейного виховання у 

XXI ст. 

 

Лекція – 2год 

Практичне заняття – 

2 год 

Самостійнв -5 год 

 

 



 

Змістовний модуль 3 

Традиції та звичаї українців 

 

11. Тема 11. Народне дитинознавство 

Український фольклорПоняття 

дитинознавства та його розвиток в українській 

науці. Сприйняття дітей, бездітності, сиріт в 

українській традиційній культурі.Малі жанри 

українського фольклору, Види українських 

казок. Народні свята, традиції і обряди, 

Українські народні ігри. Особливості 

святкування сезонних свят. 

Лекція – 2 год 

Практисне- 2 год. 

Самостійна – 4 год. 

 

 

12. Тема 12. Побут населення України 

Українська національна іграшка. 

Національний одяг українців, Українська 

хата та обійстя. Традиційні обереги в 

українській родині. Символи України. 

Лекція – 2 год 

Практичне заняття – 

4 год, 

самостійна робота – 

3 год 

 

 

 

 

13. Тема 13. Народні промисли і ремесла 

України 

Вишивка. Писанкарство. Плетіння. 

Бджілярство. Народна мете реологія. 

Лекція – 2 год, 

практичне заняття – 

24год, 

самостійна робота – 

23год 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу 

(заочна форма) 
 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовний 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 

  

 

Змістовний 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 

 

 

 


