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Лінк на освітній контент 

дисципліни  

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/my/ 

 

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компоненту 

Загальний обсяг 

дисципліни:  

кредити ЄКТС / години  

5 кредити / 150 год. 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять  

Денна форма: лекції (26 год.), практичні (24 год.), самостійна 

робота (100 год.)  

Заочна форма: лекції (10 год.), практичні (10 год.), 

самостійна робота (130 год.)  

Політика дисципліни  Академічна доброчесність. Викладання навчальної 

дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

‒ сукупності етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання.  

Відвідування занять обов’язкове. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час 

виконання індивідуальних завдань творчого характеру 

здобувачі вищої освіти досліджують та аналізують 

інноваційні процеси в галузі освіти, креативно підходять до 

пошуку джерел українознавчої діяльності та здійснюють 

пошуково-дослідницьку й експедиційну народознавчу роботу. 

Що будемо вивчати?   Основу національного самоусвідомлення, складні соціально-

історичні проблеми сучасності. 

Чому це треба вивчати?   Простежити походження українського народу у 

безперервному розвитку, ознайомитися з галузями 

традиційної матеріальної і духовної культури, що вирізняють 

українців як окремий самобутній етнос. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/my/


Яких результатів можна 

досягнути?   

Вільно спілкуватися усно і письмово державною мовою з 

професійних питань.  

Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику 

країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях.    

Як можна використати 

набуті знання та уміння?  
 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 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. 

 Здатність і розуміння нормативно-правової бази стосовно 

соціальної роботи. 

 Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, 

процесів становлення, розвитку соціальної групи і громади. 

Зміст дисципліни  Предмет і завдання народознавства як навчальної дисципліни. 

Релігія в житті українського народу. Народні знання: 

морально-етичні норми. Національний характер і 

ментальність українців. Звичаї та обряди українського народу. 

Родинна обрядовість українців. Житло в духовному світлі 

українців. Матеріальна культура українців.  

Обов’язкові завдання  Здобувач початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти 

має виконувати практичні, самостійні завдання, модульний та 

підсумковий контролі, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки  Педагогіка, українознавство, загальна психологія, історія 

України.   

Інформаційне 

забезпечення (з 

репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.)  

1. Етнопедагогічні дослідження: історія, досвід, перспективи: 

навчальний посібник / Авт. колектив: І. Г. Терешко, Л.  І. 

Йовенко, В. С. Калабська. Умань: ФПО Жовтий О.О., 2015. 

260 с. 

2. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. 

Ч.2. Навч. Посібник.  К. : Либідь, 1995. 288 с. 

3. Основи народознавства : навчальний посібник / укл. І. 

Терешко, В. Гончарук. 2-ге вид. Умань : Видавничо-

поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 

2014. 347 с. 

4. Українознавство : навчальний посібник / укл. Терешко І. Г., 

Гончарук В. А., Йовенко Л. І. 2-ге вид. Умань : «АЛМІ», 

2017.  265 с.  

5. Українознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. П. 



Кононенко; М-во освіти і науки України, НДІ українознав.  

Київ, 2005. 679 c. 
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Умань : «АЛМІ», 2011. 344 с. 

7. Українське народознавство : навчальний посібник / За ред. 

С.П.Павлюка. Львів : «Фенікс», 1994. 368 с.  

Поточний контроль  Виконання практичних, самостійних  завдань і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль  Залік  

 

 

 

 

    Розробник                                          Осіпенко Наталія Сергіївна 


