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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни вільного вибору студента 

Методика проведення занять з народознавства складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів  напряму  дошкільна 

освіта. 

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засоби, форми, методи, 

прийоми ознайомлення дітей з витоками українського народознавства в 

закладах дошкільної освіти.  

  Міждисциплінарні зв’язки: «Дитяча література»; «Дитяча психологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення дисципліни «Методика проведення занять з 

народознавства» полягає в збагаченні знань студентів з методики 

ознайомлення дітей з витоками українського народознавства. 

1.2. Завданнями вивчення дисципліни «Методика проведення занять з 

народознавства» є:  

ознайомити студентів з теоретичними засадами та історією національної 

української педагогіки; 

збагатити словник майбутніх фахівців народознавчими поняттями, 

образними виразами, малими жанрами фольклору; 

ознайомити студентів з українськими народними звичаями, обрядами, 

традиціями; 

прищепити педагогічні вміння і навички роботи з дітьми з 

народознавства; 

навчити складати сценарії літературних ранків, вечорів, дозвілля, 

національних свят. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

здатність застосовувати мову, символіку й тексти у різноманітних формах 

та ситуаціях для досягнення цілей, розвитку знань та власних можливостей. 

ІІ. Фахові:  

- здатність розробляти конспекти занять з різних напрямів 

народознавства, різноманітні народознавчі ігри для дітей дошкільного 

віку; 

- здатність розробляти сценарії літературних ранків, розваг, свят 

народознавчої тематики; 

- здатність встановлювати і підтримувати контакти з дітьми, 

батьками, ефективно організовувати дозвіллєву діяльність у закладі 

дошкільної освіти; 

- здатність володіти національно маркованими мовними одиницями, 

доречно використовувати тексти українського фольклору, фразеологізми, 

образні вислови у комунікативній діяльності. 

 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

Кредит 1.  

Тема 1. Теоретико-методичне забезпечення методики ознайомлення дітей 

із українським народознавством у дошкільному закладі. 

Тема 2. Методика ознайомлення дітей із українськими обрядовими піснями, 

святами й традиціями.  

Тема 3. Методика ознайомлення дітей із творами українських 

письменників.  

Тема 4. Методика ознайомлення дітей із фольклорними творами. 

Тема 5. Методика ознайомлення дітей із українськими народними казками.  

Кредит 2.  

Тема 6. Методика ознайомлення дітей із українськими народними іграми.  

Тема 7. Методика ознайомлення дітей із державними символами України.  

Тема 8. Методика ознайомлення дітей із національними символами 

України.  

Тема 9. Методика ознайомлення дітей із промислами й ремеслами України.  

Тема 10. Методика ознайомлення дітей з рідним краєм                                           

у різних вікових групах. 

Кредит 3.  

Тема 11. Методика ознайомлення дітей з елементами народної 

математики. 

Тема 12. Методика ознайомлення дітей із українським  народним одягом.  

Тема 13. Методика ознайомлення дітей з українським мистецтвом 

Тема 14. Методика ознайомлення дітей з побутом України  

Тема 15. Методика ознайомлення дітей з родинними відносинами та 

сімейними традиціями в Україні. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1.  Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2012 

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

закладі / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К. : Вища школа, 2002. – 407 c. 

3. Євтушина Л. І. Земля, де народились і ростемо... Українознавство як 

основа національного виховання дошкільників. Старша група / — Х. : 

Вид. група «Основа», 2017. — 79, [1] с. — (Серія «Дошкільний 

навчальний заклад. Вихователю».) 

 4. Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – 384 с. 

5. Лозинська Є. Українське народознавство дітям дошкільного віку : 

Методичний посібник для дошкільних закладів. – Львів : Оріяна – Нова, 2008. 

 

 

 



 

Допоміжна 

 

 1.  Білан О.І. Українські художники-ілюстратори дитячої книги. – Львів, 

2002. 

 2. Богуш А. М., Руденко Ю. А. Збагачення словника дошкільників 

експресивною лексикою народних казок / А. М. Богуш, Ю. А. Руденко. – Одеса 

: Поліграф, 2005. – 254 с. 

3.  Граціанська Л.В. Нариси з народної математики України. – К.,1968. 

5. Луцан Н.І. Народні ігри дітям. – Івано-Франківськ, 1992. 

4. Вудвуд І.М., Вудвуд Л. З родини йде життя людини: Народознавство: 

Підручник. – Донецьк, Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 116 с. 

5. Гавриленко Л.А. Джерело: Посібник з українського народознавства. – 

Запоріжжя: Просвіта, 2001. – 180 с. 

6. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / Авт.-укл.: 

В.В.Оліфіренко та ін. – Донецьк: Сталкер, 2001. – 495 с. 

7. Козяр С. Українська родинна обрядовість / Хмельниц. облрада, Упр. 

культури Хмельн. облдержадмін; Поділ. від-ня ін-ту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України; Обл. учб.-

метод. центр культури Поділля. – Хмельницький: Б.в., 2000. – 71 с. 

 8. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і 

духовність. – Умань, 1995. – 115 с. 

9. Переходько О. Р. Використання українознавства та етнопедагогіки як 

основа національного виховання дошкільнят. Навчально-методичний посібник. 

- Березне, 2012. – 119 с.  

10. Петронговський Р.Р. Українське народознавство: Навчально-

методичний посібник для учителів, студентів, учнів / Р.Р.Петронговський, 

І.І.Якухно. – Житомир: Полісся, 2002. – 134 с. 

11. Радуйся, земле, коляда іде! / Авт.-упоряд. Я.Музиченко. – К.: 

Смолоскип, 2000. – 151 с. 

12.   Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: Радянська 

школа, 1997. – 291 с. 

13. Старшим дошкільнятам про народні ремесла, звичаї, обряди, символи 

й обереги дому: метод. реком. //Укл. Л.В.Калуська. –К., 1992. 

 14. Українські народні рухливі ігри для дітей старшого дошкільного віку 

//Упор. О.Ю.Яницька. – Рівне, 1992. 

 15. Якименко С.І. Народознавчик. – К.: Видавничий дім «Слово», 2016. 

 

 

17. Інформаційні ресурси 

- мережі "Інтернет" (http://vocabulary.ru/; корисні сайти: www. 

- auditorium.ru; 

  - Lib.com.ua та ін.); 

- електронної бібліотеки; 

- бібліотеки університету; 

http://vocabulary.ru/


 

- журналів: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», 

«Розкажи онуку» та ін. видань. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік 

 5.  Засоби діагностики успішності навчання   тести, контрольна , 

комплексна контрольна робота. 
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