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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Методика викладання народознавства в школі 

Викладач (-і) Боян-Гладка Світлана Петрівна 

Контактний телефон викладача +38 097 921 07 19 

E-mail викладача svitlanka12@gmail.com 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2 Вибіркові дисципліни 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації вівторок, 13.00 год. – 15.00 год. 

2. Анотація до курсу 
Сучасна реформа середньої освіти та тенденція до створення національного виховання вимагають змін у підготовці вчителів історії.  

Залучення школярів до народних джерел повинно починатися зі шкільного віку через використання досвіду народної педагогіки, зміст і 

засоби якої мають яскраве національне забарвлення, відповідають національному виховному ідеалу, мають історичну і культурну 

цінність. У цьому процесі велика роль покладається на вчителів історії, які покликані створювати умови для повноцінного розвитку 

особистості, прилучення до духовної і матеріальної спадщини українського народу. Вони повинні бути обізнані як зі змістом 

ознайомлення учнів з рідним краєм, національною культурою, традиціями, звичаями, так і озброєні методами і прийомами цієї роботи. 

Навчальний курс «Методика викладання народознавства в школі» синтезує в собі науково-теоретичні і конструктивно-технічні знання з 

перевагою останніх. Це знання про те, як треба планувати навчально-виховний процес, як працювати над змістом навчального матеріалу, 

які вибирати методи та прийоми, як удосконалювати діяльність учителя та учнів. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета викладання дисципліни –  засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) з курсу вільного 

вибору студента «Методика викладання народознавства в школі»; навчити майбутніх учителів проводити якісні уроки, позакласні 

заняття, здійснювати пошуково-дослідницьку й експедиційну народознавчу роботу з учнями загальноосвітньої школи; розширення та 

поглиблення знань студентів про теоретико-методичні основи українського народознавства, основні напрямки ознайомлення школярів з 

українським народознавством; висвітлення концептуальних засад розробки змісту шкільного українознавства, особливостей методики 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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його викладання, зв'язків з суміжними навчальними предметами, педагогічних функцій; ознайомлення з положеннями щодо оволодіння 

знаннями з українознавства та народознавства, розумінням закономірностей формування знань, умінь і навичок школярів у галузі 

народознавства, прийомами підвищення виховного впливу народознавства на особистість учня,  творчого мислення, пізнавальної 

самостійності, активності як важливих компонентів у розвитку особистості.  

Завдання курсу:  
– формування у студентів системи теоретичних, методичних знань про теоретичні основи народознавства, своєрідність і самобутність 

виховного досвіду народу; специфіку народознавчої роботи зі школярами; 

– формування умінь застосування методів, прийомів, форм проведення роботи з народознавства в українській школі; 

–  оволодіння методикою проведення роботи з народознавства в шкільній освіті; 

– оволодіння вербальними і невербальними формах вивченого матеріалу різного; 

–  забезпечення майбутніх вчителів історії необхідними уміннями використання традиційних народних засобів виховання в сучасних 

умовах суспільного і родинного виховання; 

–  застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні; 

–  збагатити словник майбутніх педагогів народознавчими поняттями, народною термінологію, образними виразами; 

– прищепити практичні вміння й навички роботи з учнями у галузі народознавства; 

–  навчити майбутніх педагогів складати сценарії національних свят; 

– ознайомити студентів з передовим педагогічним досвідом народознавчої практики в українській школі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: 

– теоретичні і практичні основи методики викладання народознавства, орієнтуватися на їх сучасні досягнення D 8; 

– знати та володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час навчально-виховного процессу D 27. 

– термінологію з народознавства; 

– зміст і завдання народознавчої роботи з учнями на уроках; 

вміти: 
– брати участь у командній роботі, застосовувати оптимальну стратегію діяльності і приймати обґрунтовані рішення у складних і 

часом непередбачуваних професійних і життєвих ситуаціях, що потребує застосування нових підходів і прогнозування, 

усвідомлення власної відповідальності D 29; 

– здатність діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, 

усвідомлювати рівні можливості  кожного члена суспільства та педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний 

підхід, проводити громадянсько-патріотичне виховання D 31; 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, вибираючи продуктивні 

методи, прийоми, форми та засоби навчання D 12; 
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– здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій навчання історії і суспільствознавчих 

предметів на основі особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів D 13; 

– застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної підготовки для розв’язання конкретних задач у 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів D 17. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти 

та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів професійно спрямованих наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі. 

Проектувальна (С8) – здатність генерувати нові ідеї, вміння диференціювати традиційні та інноваційні способи вирішення завдань та 

знаходити межі їхнього застосування у навчальному процесі. 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати особисту та групову відповідальність за дотримання виконавської дисципліни,  вміння 

визначати і наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті обов’язки. 

Фахові (предметні) компетентності 

Здатність володіти системою знань із методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, знати зміст навчальних програм та 

підручників, засоби, методи та основні прийоми навчання, способи перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання їхніх 

навчальних досягнень, форми позакласної та позашкільної роботи ін (С16). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної і професійної підготовки в практичній діяльності – у 

викладанні історії і суспільствознавчих предметів, організації навчально-виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін (С19). 

  Здатність  визначати мету та завдання шкільних курсів історії і суспільствознавчих предметів, аналізувати навчальну програму та 

навчально-методичну літературу, складати  плани-конспекти уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати пізнавальні можливості 

учнів ін. (С20). 

Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес, добирати ефективні методи, прийоми, форми і засоби навчання, 

спрямовані на розвиток вікових та індивідуальних особливостей учнів (С21). 

Здатність забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в освітньо-виховному процесі. (С34) 

Здатність формувати історичну свідомість, громадянську позицію, політичну культуру, національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді (С37). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 
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семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семес

тр 
Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

7-й 

семестр 

014.03 Середня освіта (історія) ІV курс вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконан

ня 
Тема 1. Вступ. 

Теоретико-

методологічні основи 

народознавства. 

Історико-теоретичні 

основи народної 

педагогіки.  

1. Головні завдання курсу 

"Методика викладання  

народознавства в школі".  

2.Зв'язки методики 

викладання 

народознавства з іншими 

навчальними 

дисциплінами. 

3.Модель готовності 

майбутнього вчителя до 

народознавчої 

Лекція (2 год.), 

Практичне 

заняття(2 год.), 

Самостійна 

робота(6 год.) 

1.Король О.В. Методика викладання 

українського народознавства в школі: 

Навч.-метод. пос. К: ІЗМН, 1998,С. 7-46. 

2. Скульський Р.П., Стельмахович М.Г. 

Методика викладання народознавства в 

школі: Пос. / За ред. проф. Сеульського 

Р.П. Івано-Франківськ: НМЦ "Укр. 

етнопед. і народозн." АПН Укр. і Прикарп. 

універс. ім. В.Стефаника, 1995. С. 20-42. 

3. Українське народознавство (1-11 кл.): 

Програма для середньої загальноосвітньої 

школи / За заг. ред. С.П. Павлюка. К.: 

Перун, 1998.30 с. 

4. Українське народознавство: 1-8 класи. 

Програма для середньої загальноосвітньої 

школи / За заг. ред. С.П.Павлюка. Львів, 

2003,  32 с. 

5.Кудіна Л.М. Від роду до роду. 

Робота над 

народознавчою 

термінологією 

 

5\5 Протягом 

семестру 
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роботи з учнями 

загальноосвітньої школи.  

4."Творча лабораторія" 

вчителя народознавства. 

 

Народознавство. X.: Торсінг, 2003.160 с. 

6. Благослови, Мати: Уроки українського 

народознавства (5-8 класи): Кн. для 

вчителя / Упоряд. Л.Іваннікова. К.: Освіта, 

1995.190 с. 

Тема 2. Зміст і 

структура шкільного 

народознавства. 

Принципи навчання 

українського 

народознавства в школі 

1. Модель шкільного 

курсу "Українське 

народознавство". 

2.Структура основних 

інформаційних блоків 

народознавства:  

а) "Людина-соціум"; б) 

"Етнічна історія 

українського народу";  

в) "Духовна культура 

українців"; 

г) Матеріальна культура 

українців". 

3.Традиційні принципи 

навчання  

народознавства в школі. 

Нетрадиційні принципи 

навчання 

українського 

народознавства. 

Самостійна робота: 

Концепції методики 

Практичне 

заняття(2 год.), 

Самостійна 

робота(8 год.) 

1.Король О.В. Методика викладання 

українського 

народознавства в школі: Навч.-метод. пос. 

К: ІЗМН, 1998,С. 7-46. 

2. Скульський Р.П., Стельмахович М.Г. 

Методика викладання народознавства в 

школі: Пос. / За ред. проф. Сеульського 

Р.П. Івано-Франківськ: НМЦ "Укр. 

етнопед. і народозн." АПН Укр. і Прикарп. 

універс. ім. В.Стефаника, 1995. С. 20-42. 

3. Українське народознавство (1-11 кл.): 

Програма для середньої загальноосвітньої 

школи / За заг. ред. С.П. Павлюка. К.: 

Перун, 1998.30 с. 

4. Українське народознавство: 1-8 класи. 

Програма для середньої загальноосвітньої 

школи / За заг. ред. С.П.Павлюка. Львів, 

2003,  32 с. 

5. Уроки з народознавства: Посібник / 

Упор. М.К.Дмитренка, Г.К.Дмитренко. 

К.,1995. 

6. Дем'янюк Т.Д. Зміст та методика 

народознавчої роботи в сучасній школі. 

К.: ІСДО, 1996. 108 с. 

7. Концепція вивчення українського 

народознавства в сучасній національній 

школі // Програма "Українське 

народознавство" / За заг. ред. 

Проблемні питання: 

Як визначено поняття 

"народознавство" в 

Програмі шкільного 

курсу 

нарадознавства? 

2. Як визначено мету 

шкільного 

народознавства в 

програмі? 

3. Детальний аналіз 

пояснювальної 

записки програми. 

4. За яким (-ми) 

принципом (-ами) 

побудована 

програма? 

5. Як відображені у 

програмі чотири 

основні інформаційні 

блоки з 

народознавства? 

Конкретизувати зміст 

кожного блоку. 

Індивідуальні 

завдання: 

1.Висновки з дискусії 

в пресі щодо назви 

5\5 Протягом 

семестру 
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навчання українського 

народознавства в 

загальноосвітній школі 

(Р.П.Скульського і 

М.Г.Стельмаховича, 

0.В.Король), їх 

порівняльний аналіз. 
 

С.П.Павлюка. К.: Перун, 1998. С. 3-7. 

8. Концепція національного виховання // 

Початкова школа. 1995.№ 2. С . 50-52. 

9. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. 

Основи національного виховання. Умань, 

1993. 109 с. 

10. Культура і побут населення України: 

Навч. пос. / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. 

Горленко та ін. К.: Либідь, 1993.288 с. 

навчального предмета 

"народознавство" та 

"українознавство" 

2. Українське 

народознавство в 

становленні 

національної 

системи освіти та 

виховання. 

Тема 3. Корекція 

навчальної програми та 

розробка 

календарно-

тематичного плану з 

народознавства в школі 

1.Ознайомлення з 

альтернативними 

варіантами навчальних 

програм з  

народознавства. 

2.Провідні ідеї, які 

потрібно враховувати при 

здійсненні корекції 

чинних програм з 

українського 

народознавства. 

3.Методичні рекомендації 

щодо 

розробки календарно-

тематичного плану з 

українського 

народознавства. 

Практичне завдання: 

Лекція(2 год.),  

Практичне 

заняття(2 год.), 

Самостійна 

робота(6 год.) 

1. Король О.В. Методика викладання 

українського народознавства в школі: 

Навч.-метод. пос. К.: ІЗМН, 1998. С. 60-64. 

2. Скульський Р.П., Стельмахович М.Г. 

Методика викладання народознавства в 

школі: Пос. / За ред. проф. Скульського 

Р.П. Івано-Франківськ: НМЦ "Укр. 

етнопед. і народозн." АПН Укр. і Прикарп. 

універс. ім. В.Стефаника, 1995.  С. 43-47,  

3. Українське народознавство (1-11 кл.): 

Програма для середньої загальноосвітньої 

школи / За заг. ред. С.П. Павлюка. К.: 

Перун, 1998. 30 с. 

4. Скрипник Г. Народознавство і освіта 

(Початок) II Дивослово. 1994. № З С. 37-

42. 

5. Народознавство і школа (Закінчення) // 

Дивослово. 1995. № 7. С. 47-52. 

6. Лозко Г.С. Українське народознавство. - 

2-е вид., доп. Та переробл. К.: Вид. 

"АртЕк", 2004. 472 с. 

7. Методичні рекомендації до проведення 

уроків народознавства (Курс лекцій з мет. 

виклад, народознавства в шк.): Для студ. 

Індивідуальні 

завдання: 

1.Українське 

народознавство - 

потужна освітньо-

виховна 

традиція, 

перспективи його 

розвитку. 

2.Викладання 

народознавства у 

вищих закладах 

освіти у 1917-1930 

роках. 

З.Формування 

особистості вчителя 

на матеріалах  

народознавства 

(початок 90-х років 

XX ст. - початок XXI 

ст.). 
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1.Корекція навчальної 

програми з 

народознавства. 

2. Розробка календарно-

тематичного плану з  

народознавства (для 

конкретного класу). 

3. Характеристика 

традиційних принципів 

навчання 

народознавства. 

Самостійна робота: 

Аналіз навчальних 

посібників, методичної 

літератури та 

періодичних видань з 

народознавства. 

філ. фак., викладачів народозн. / Й. 

Сележан (укл.) Чернівці, 1995. 40 с. 

8. Організація пошукової народознавчої 

роботи: Метод.рекомендації для студентів 

і вчителів / Укл. Н.П. Сивачук. Умань: 

УДГП, 1994.  16 с. 

9.Програма для середньої 

загальноосвітньої школи "Українське 

народознавство": 1-8 класи / За заг. ред. 

С.П.Павлюка. Львів: Інститут 

народознавства НАН України, 2003. 33 с. 

10.Програма "Українське 

народознавство": 1-11 класи / За заг. ред. 

С.П.Павлюка. -К: Перун, 1998. - 30 с. 

11. Українське народознавство: Навч. пос. 

/ За ред. С.П. Павлюката ін. Львів; Фенікс, 

1994.- 608 с. 

Тема 4. Основні методи 

та прийоми навчання 

народознавства в школі 

1.Традиційні методи 

навчання народознавства 

в 

школі.  

2.Нетрадиційні методи 

навчання народознавства. 

3.Основні прийоми 

навчання народознавства. 

4. Інтерактивні технології 

навчання на уроках 

українського 

народознавства: 

• інтерактивні технології 

Практичне 

заняття(2 год.), 

Самостійна 

робота(8 год.) 

1. Король О.В. Методика викладання 

українського народознавства в школі: 

Навч.-метод. пос. К.: ІЗМН, 1998. С. 69-92. 

2. Коротєєва В.О. Активні пошуки змісту, 

організаційних форм і методів 

формування особистості вчителя // Рідна 

школа. 1996. № 4. С. 62-66. 

3. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / 

О.М.Пєхота,А.З.Кіктенко, О.М.Любарська 

та ін.; За ред. О.М.Пєхоти. К: Вид. А.С.К., 

2003.  255 с. 

4. Пометун О., Пироженко Л.Сучасний 

урок. Інтерактивні технології навчання: 

Наук.-мет. посіб. / За заг. ред. О.І. 

Пометун. К.: „Вид.А.С.К.", 2003. 

5. Скульський Р.П., Стельмахович М.Г. 

Індивідуальні 

завдання: 

1.Вибір методів 

навчання 

народознавства 

залежно 

від теми і мети уроку. 

2.Застосування 

інтерактивних 

технологій навчання 

на уроках 

народознавства 

5\5 Протягом 
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кооперативного  

навчання; 

• технології колективно-

групового навчання; 

• технології ситуативного 

моделювання; 

• технології опрацювання 

дискусійних питань. 

Самостійна робота: 

Нетрадиційні методи 

навчання українського 

народознавства в 

школі. 

Методика викладання народознавства в 

школі: Пос. / За ред. проф. Скульського 

Р.П. Івано-Франківськ: НМЦ "Укр. 

етнопед. і народозн." АПН Укр. і Прикарп. 

універс. ім. В.Стефаника, 1995. С.85-100. 

6. Приходько А. Де шукати витоки 

сучасних освітніх технологій? И 

Рідна школа. 2005. № 7. С. 52-55. 

7. Зюзіна Т. Курс україно- і 

народознавства: шляхи становлення // 

Рідна школа. 2001. № 3. 

8. Ігнатенко П.Р. Народознавство чи 

українознавство? // Педагогіка і 

психологія. 1994. № 3. С. 13-20. 

Тема 5. Урок 

народознавства та його 

специфіка 

1.Особливості підготовки 

вчителя до уроку  

народознавства. 2.План-

конспект уроку  

народознавства (програма 

керування навчальною 

діяльністю 

учнів) як останній етап 

підготовки вчителя до 

уроку. 

Практичне завдання: 

1. Специфіка уроку 

народознавства. 

Особливості підготовки 

вчителя до уроку 

народознавства. 

Лекція(2 год.),  

Практичне 

заняття(2 год.), 

Самостійна 

робота(6 год.) 

1.Король О.В. Методика викладання 

українського народознавства в школі: 

Навч.-метод. пос.  К.: ІЗМН, 1998. С. 92-

154. 

2. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: 

концепції, методики, технології. К: Фірма 

"ІНКОС", 2003. 352 с. 

3. Педагогіка: Навч. пос. / В.М. Галузяк, 

М.І. Сметанський, В.І. Шахов. Вінниця: 

РВВ ВАТ „Віноблдрукарня", 2001. 

4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. пос. для 

студ. вищих педаг. закладів освіти. К: Вид. 

центр "Академія", 2000. 544 с. 

5.Перехрестна О. Розвиток творчих 

здібностей учнів II Дивослово. 2003. № 3. 

С. 53-55. 

6. Кандиба Л. Формуємо національну 

свідомість учнів /Рідна школа. 1996. № 6.  

С. 23-24. 

Індивідуальні 

завдання: 

1.Імідж учителя 

народознавства. 

2.Особливості 

підготовки і 

проведення 

інтегрованих уроків з 

народознавства. 

5\5 Протягом 
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2. Характеристика 

основних етапів уроків  

народознавства різних 

типів. 

3. Розробка плану-

конспекту уроку 

народознавства та 

програми керування 

навчальною 

діяльністю учнів. 

4. Аналіз уроку 

народознавства. 

Самоаналіз 

учителем уроку 

народознавства. 

Самостійна робота: 

Нетрадиційні форми 

проведення уроків 

українського 

народознавства в школі. 

7. Однополько В. Виховання школярів 

особистістю вчителя // Рідна школа.  2002.  

№ 5. 

8. Печуркіна-Шумейко Л. Формування 

громадянськості підлітків засобами 

соціально-культурної діяльності // Рідна 

школа. 2002. № 4. 

9. Сележан И. Українознавство, 

народознавство, гуцульщинознавство в 

системі національного виховання: Метод, 

рекомендації з курсу методики 

викладання, лекції для студентів 

філологічного факультету. Чернівці, 1996. 

21 с. 

10. Сергійчук З.О. Зміст і проблеми 

організації народознавчої роботи в 

основній школі: Автореф. дис. ... канд. 

пед. наук. К„ 1996. 24 с. 

11.Сивачук Н.П. Збагачення мовленнєвого 

етикету школярів засобами пареміографії 

// Початкова школа. 1997. № 4. С. 50-51 

Тема 6. Типологія 

уроків народознавства 

1.Традиційні типи уроків 

народознавства та їх 

структура (за 

В.Онищуком, за 

О.Король). 

2.Інтегровані уроки 

народознавства в 

загальноосвітній школі.  

3.Шкільне 

народознавство як засіб 

Практичне 

заняття(2 год.),  

Самостійна 

робота(8 год.) 

1.Борисенко В.К. Весільні звичаї та 

обряди на Україні: Іст.- 

етнограф. дослідж. - К.: Наукова думка, 

1988. - 192 с. 

2. Веселе весілля. Збірка весільних 

анекдотів (Упор. 

М.В. Никончук. - Житомир; ТВІД „Олеся", 

1991. 

3. Весільні пісні: В 2 кн. - К.: Наукова 

думка, 1982. - Кн. І. — 

872с.;Кн.2, - 679с. 

4. Гаврилюк Н.К. Картографирование 

Лабораторні 

завдання: 

Розробити плани-

конспекти двох 

уроків 

з кожного розділу й 

підготуватися до 

проведення їх 

фрагменту в 

студентській 

аудиторії:  

"Етнічна історія 
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виховання учнів та 

розвитку їх творчих 

здібностей. 

4.Нетрадиційні форми 

проведення уроків  

народознавства в 

українській 

загальноосвітній школі. 

явлений духовной 

культурьі (По материалам родильной 

обрядности 

украинцев). - К.: Наукова думка, 1981. - 

279 с. 

5. Сивачук Н.П. З історії впровадження 

народознавства в школі та підготовки 

студентів до його викладання // Нові 

технології виховання: Зб.наук. ст. / МО 

Укр., Інститут сист. досліджень. К., 1995. 

С. 3-20. 

6. Сивачук Н.П. Підготовка майбутніх 

учителів до народознавчої роботи в школі 

(на матеріалі філологічних факультетів): 

Автореф. дис. ... канд.пед.наук: 13.00.04 

/ Інстит. пед. АПН України. К., 1997. 24 с. 

українського народу"; 

"Духовна культура 

українців"; 

"Матеріальна 

культура 

українців" 

(сформулювати тему, 

мету й завдання 

уроків; вибирати 

форми, методи і 

прийоми роботи та 

аналізувати 

літературу з 

інформаційного 

блоку) 

Тема 7. Шкільний 

кабінет  

народознавства. 

Наочність і технічні 

засоби навчання на 

уроках народознавства 

1.Шкільний кабінет 

народознавства як 

матеріальна база 

організації та проведення 

навчально-виховної та 

позакласної роботи в 

загальноосвітній школі.  

2.Вимоги до кабінету 

народознавства. 

3.Основні засоби 

унаочнення та технічні 

Лекція(2 год.),  

Практичне 

заняття(2 год.), 

Самостійна 

робота(6 год.) 

1.Грушевський М. Береження і 

дослідження побутового і фольклорного 

матеріалу як відповідальне державне 

завдання // Народна творчість та 

етнографія. 1996. № 4. С.42-51. 

2. Король О.В. Методика викладання 

українського народознавства в школі: 

Навч.-метод. пос. К.: ІЗМН, 1998. С. 201-

216. 

3. Сивачук Н.П. Організація української 

світлиці // Педагогічний вісник. 1996. №1. 

С. 44-46. 

4. Скрипник Г.А. Етнографічні музеї 

України. Становлення і розвиток. К.: 

Наукова думка, 1989. 250 с. 

5. Струнка М.Л. Методичні рекомендації з 

питань організації шкільних 

Індивідуальні 

завдання: 

1. Національне 

виховання учнів 

засобами  

народознавства. 

2.Педагогічні умови 

підвищення 

ефективності уроків 

народознавства. 
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засоби навчання на 

уроках народознавства, 

вимоги до їх 

використання. 

Практичне завдання: 

Вимоги до шкільного 

кабінету українського 

народознавства. 

Експозиція шкільного 

кабінету українського 

народознавства. 

2. Основні засоби 

унаочнення, технічні 

засоби навчання на 

уроках українського 

народознавства та 

використання їх у 

навчально-виховному 

процесі школи. 

3. Розробка програми 

польових досліджень з 

українського 

народознавства для учнів 

загальноосвітньої школи. 

Самостійна робота: 

Досвід організації 

шкільного кабінету 

українського 

народознавства 

етнографічних музеїв. К.: НДІ педагогіки, 

1993. 

6. Іванчук М. Навчання як фактор 

виховання особистості школяра II Рідна 

школа. 2005. № 1. С. 12-14. 

7.Штабова Л. Від ідеї індивідуалізації - до 

особистісної розвиваючої моделі навчання 

І І Рідна школа. 2005. № 9-10. С. 17-19. 

8.  Стельмахович М.Г. Українська народна 

педагогіка. К.: ІЗМН, 1997.232 с. 

9. Стельмахович М.Г. Теорія і практика 

українського національного виховання.  

Івано-Франківськ, 1996. 180 с. 

10. Струнка М.Л. Народознавча робота 

учнів // Радянська школа. 1991.№ 7. 

11. Традиційна народна культура 

(питальник для польових експедицій) / 

Укл. Г. Аркушин, В. Давидюк, Б. Завітій, 

Л. Неділя-Семенюк. К.: Укр. центр культ, 

досліджень, 1994. 

 

Тема 8. Методика 

організації пошукової 

народознавчої 

роботи в 

Лекція(2 год.),  

Практичне 

заняття(2 год.), 

Самостійна 

1. Ковальчук О. В. Українське 

народознавство. К., 1994.  

Струнка М.Л. Народознавча робота учнів 

// Радянська школа. 1991. № 7. 

Індивідуальні 

завдання: 

Опитування 

респондентів з 

5\5 Протягом 

семестру 
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загальноосвітній школі 

1.Зміст, мета і завдання 

пошукової народознавчої 

роботи в 

загальноосвітній школі.  

2.Основні етапи 

пошуково-експедиційної 

діяльності з українського 

народознавства. 

3.Програма 

народознавчих польових 

досліджень учнів 

загальноосвітньої 

школи. 

Практичне завдання: 

Програма-запитальник 

польових народознавчих 

досліджень 

Самостійна робота: 

Польові народознавчі 

дослідження 

робота(6 год.) 2. Струнка М.Л. Організація пошукової 

роботи з етнографії у шкільних 

краєзнавчих музеях. К., 1989. 280 с. 

3.Ступарик Б.М. Національна школа: 

витоки становлення. К.: ІЗМН, 1998.-336 с. 

4. Сявавко Є.І. Українська народна 

педагогіка в її історичному розвитку. 

Львів, 1974.85 с. 

5. Традиційна народна культура 

(питальник для польових експедицій) / 

Укл. Г. Аркушин, В. Давидюк, Б. Завітій, 

Л. Неділя-Семенюк. К.: Укр. центр культ, 

досліджень, 1994. 

6. Глушко М. Методика польового 

етнографічного дослідження : навч. посіб. 

Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 

2008. 288 с. 

7.Громов Г. Методика полевих 

этнографических исследований. М, 1966. 

119 с. 

8. Костючок П.Л., Боян-Гладка С.П. 

Навчально-методичні вказівки 

«Етнографічна навчальна практика» для 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 032 

«Історія і археологія». Івано-Франківськ, 

2019. 93 с. 

тематики «Духовна 

культура українців» 

Тема 9. Позакласна 

робота з народознавства 

1.Завдання, зміст і 

принципи позакласної 

роботи з 

народознавства. 

2.Основні напрями 

Лекція(2 год.),  

Практичне 

заняття(2 год.), 

Самостійна 

робота(6 год.) 

1.Єлагіна Т. Форми та методи формування 

громадянських якостей особистості II 

Рідна школа. 2005. № 6. С. 34-36. 

2. Артюх О.Ф. Українське народознавство 

в системі навчання і виховання // 

Вивчаємо українську мову та літературу. 

2005. № 2 . С . 2-6. 

Індивідуальні 

завдання: 

1.Нетрадиційні 

форми і методи 

організації 

позакласних занять з 

народознавства. 

5\5 Протягом 

семестру 
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позаурочної 

роботи з народознавства. 

3.Форми і методи 

організації позаурочних 

занять з народознавства. 

4.Методика проведення 

народознавчих виховних 

заходів. 

Самостійна робота: 

Шкільне народознавство 

як засіб виховання учнів 

та розвитку 

їх творчих здібностей. 

Українознавча едукація 

за М.Г.Стельмаховичєм. 

3. Івашковський В. Виховні засади 

розвитку особистості патріота України // 

Рідна школа. 2005. № 4. С. 36-38. 

4. Король О.В. Методика викладання 

українського народознавства в школі: 

Навч.-метод. пос. К.: ІЗМН, 1998.С. 216-

294. 

5. Мізюк І. Прилучення школярів до 

духовної народної скарбниці ( Фольклорні 

експедиції) // Дивослово. 1997. 

№11. С. 52-53. 

6. Мінченко Т. Українознавча робота з 

національно-культурного відродження // 

Шкільний світ. 2001. № 42. С . 2-3. 

7. Моляко О. Функціональна модель 

формування полікультурної 

компетентності школярів // Рідна школа. 

2005. № 6. С . 10-12. 

8. Скульський Р.П., Стельмахович М.Г. 

Методика викладання народознавства в 

школі: Пос. / За ред. проф. Скульського 

Р.П. Івано-Франківськ: НМЦ "Укр. 

етнопед. і народозн." АПН Укр. і Прикарп. 

універс. ім. В.Стефаника, 1995. С. 100-158. 

9. Скиба О. Шкільний етнографічно-

фольклорний гурток // Українська 

література в загальноосвітніх школах.  

1999. № 1 . С . 51-53. 

2.Вибір оптимальних 

варіантів 

використання  

народознавства в 

школі. 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна 

система 

оцінювання 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові семестрові бали. 

Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, отриманих студентом денної форми навчання за свою 
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курсу навчальну діяльність протягом семестру і дорівнює сумі підсумкового балу за семінарські (практичні) заняття 

(максимально 30 балів), балу за індивідуальну роботу (10  балів), балу за лабораторну роботу (10  балів) і бал за 

контрольну роботу (50  балів) та в сукупності складає максимально 100 балів.  

Вид контролю Поточний 

контроль 

Індивідуальна робота 

(термінологія, захист 

двох статей, 

опитування 

респондентів тощо) 

Лабораторна робота 

(методична розробка 

плану-конспекту 

уроку з 

народознавства, 

народознавчого 

гуртка, виховної 

години та їх 

проведення)  

Контрольна 

робота 

Підсумкова 

оцінка у 100-

бальній шкалі 

Максимальна 

кількість 

балів, яку 

може набрати 

студент 

30 10 10 50 100 

 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно») – виставляються 

під час проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за результатами роботи на 

семінарських заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські 

заняття. Отримані «незадовільні» оцінки враховуються при додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих 

оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка за семінарські заняття за 

семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 30 балів) – підсумкова оцінка за семінарські заняття, 

помножена на коефіцієнт 4, заокруглена до цілого (наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то 

підсумковий бал за семінарські заняття буде становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів); 

Бал за індивідуальну роботу (максимально 10 балів) – бали за виконані індивідуальні (термінологія, захист двох 

наукових статей з проблем методики викладання народознавства в школі, опитування респондентів в населеному 
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пункті з тематики духовної культури) завдання; 

Бал за лабораторну роботу (максимально 10 балів) – методична розробка студентом плану-конспекту уроку, 

народознавчого гуртка і виховної години з народознавства та їх проведення в мультимедійному кабінеті в групі; 

Бал за контрольну роботу (максимально 50 балів). Написання підсумкової контрольної роботи, яка оцінюється 

в50 балів. 

 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – 

перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного контролю – 

забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічним працівником та студентами у процесі навчання, 

забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується як науково-педагогічним працівником для коригування методів і засобів навчання, так і студентами 

для планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є усне опитування респондентів в 

населеному пункті з тематики духовної культури. Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування 

або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні 

питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. Результати поточного контролю 

враховуються при визначенні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

       Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті 

пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». Позначення «0» 

виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість, що впливатиме на його 

підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині 

семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. 

        Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем. 

При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на середній бал студента.  

Завдання контролю знань студентів під час проведення семінарських занять зводяться до того, щоб: 

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в наступних формах: 

- детальний усний аналіз поставлених питань; 

- вибіркове усне опитування «з місця»; 
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- дискусійне обговорення питань;  

- індивідуальне розв’язування практичних завдань, проблемних запитань чи завдань; 

- фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

 

             Критерії поточної оцінки 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) розуміє та інтерпретує вивчений матеріал із дисципліни «Методика 

викладання народознавства школі» у вербальній і невербальній формах різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності. Самостійно організовує навчально-виховний процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибирає та застосовує продуктивні технології, методи та засоби навчання. Виявляє глибокі, повні, 

цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. 

Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної  науки щодо методики викладання 

народознавства в школі, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, 

вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає народознавчну термінологію, володіє понятійним апаратом, 

володіє просторовою компетенцією; вміє розробляти плани-конспект уроку з народознавства, сценарії свят та 

розваг,застосовувати наочність та дидактичний матеріал на заняттях. Відмінно аналізує етнографічні джерела, визначає 

їх доступність для сприймання школярів та для наповнення змістом методичних розробок. Вміє використовувати різні 

види та прийоми роботи у процесі проведення занять з народознавства. Створює методичні розробки різних форм 

народознавчої роботи, адаптує зміст і форму для розуміння школярів. Вміє планувати народознавчу роботу з дітьми 

шкільного віку та складає методичні розробки, в змісті яких реалізуються завдання національного виховання, 

практично використовує здобутки народознавства в роботі з учнями. Розробляє наочно-дидактичний матеріал з 

народознавства для роботи з учнями. Проводить діагностичне обстеження школярів з метою встановлення рівня їх 

обізнаності з народними промислами, традиціями, звичаями тощо. Вміє бездоганно добирати різноманітні форми 

навчально-виховної роботи, просвітницької роботи серед батьків, використовуючи народні та родинні свята. 

Досконало використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Об’єктивно аналізує 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблемних питань народознавства в школі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості, пропонує методи і способи викладання народознавства в школі. Вміє 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції у державі та світі,  дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості, а також освітні проблеми, пропонує способи їх розв’язання, що дозволяють в умовах 

неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Вміє 

проводити діяльність, спрямовану на використання історико-культурної спадщини України під час вивчення 
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дисципліни і пропагувати її через просвітницьку діяльність. Веде пошукову роботу, а також здійснює  наукові і 

науково-педагогічні дослідження в галузі українського народознавства. Вміє керуватися моральними та етичними 

нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  розуміє 

значення культури, поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) розуміє та інтерпретує вивчений матеріал із дисципліни «Методика 

викладання народознавства школі» у вербальній і невербальній формах, дотримуючись грамотності. Самостійно 

організовує навчально-виховний процес учнів, в деякій мірі вибирає та застосовує продуктивні технології, методи та 

засоби навчання. Має знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, здатен (на)  щодо їх застосування 

на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у письмовій роботі є незначні помилки. Ознайомлений(а) з 

вітчизняними і зарубіжними  науковими працями щодо методики викладання народознавства в школі, науковими 

концепціями, та, в деякій мірі вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Достатньо знає народознавчну 

термінологію, володіє понятійним апаратом,  добре володіє просторовою компетенцією. Достатньо вміє розробляти 

плани-конспект уроку з народознавства, сценарії свят та розваг, застосовувати наочність та дидактичний матеріал на 

заняттях. У деякій мірі аналізує етнографічні джерела, визначає їх доступність для сприймання школярів та для 

наповнення змістом методичних розробок. Має певний рівень у використанні різних види та прийоми роботи у процесі 

проведення занять з народознавства. Створює методичні розробки різних форм народознавчої роботи, адаптує зміст і 

форму для розуміння школярів. У певній мірі планує народознавчу роботу зі школярами та складає методичні 

розробки, в змісті яких реалізуються завдання національного виховання. Може проводити діагностичне обстеження 

школярів з метою встановлення рівня їх обізнаності з народними промислами, традиціями, звичаями тощо. Вміє у 

певній мірі добирати різноманітні форми навчально-виховної роботи, просвітницької роботи серед батьків, 

використовуючи народні та родинні свята. Здатний (на) використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у 

навчальній діяльності. Може об’єктивно аналізувати праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблемних питань 

народознавства в школі. Достатньо самостійно вміє оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції у державі та світі,  

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, а також освітні проблеми, пропонує спосіб їх 

розв’язання, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та 

суспільних проблем. Достатньо вміє проводити діяльність, спрямовану на використання історико-культурної спадщини 

України під час вивчення дисципліни і пропагувати її через просвітницьку діяльність. Веде пошукову роботу, а також 

частково здійснює  наукові і науково-педагогічні дослідження в галузі українського народознавства. Вміє керуватися 

моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує 

гендерний підхід,  розуміє значення культури, поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є не повністю розуміння та інтерпретування вивченого матеріалу із 

дисципліни «Методика викладання народознавства школі» у вербальній і невербальній формах, мало дотримується 

грамотності. Мало самостійно організовує навчально-виховний процес учнів, не вибирає та не застосовує продуктивні 
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технології, методи та засоби навчання. Суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), елементарні 

уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і 

спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. Ознайомлений(а) вітчизняними і зарубіжними  науковими працями 

щодо методики викладання народознавства в школі, науковими концепціями, та, не вміє їх використовувати під час 

відповіді на запитання, а просто перераховує. По-середньо знає народознавчну термінологію, володіє понятійним 

апаратом,  задовільно володіє просторовою компетенцією. Посередньо вміє розробляти плани-конспект уроку з 

народознавства, сценарії свят та розваг, не достатньо вміє застосовувати наочність та дидактичний матеріал на 

заняттях. Не аналізує етнографічні джерела. Задовільно використовує різні види та прийоми роботи у процесі 

проведення занять з народознавства. Не достатньо розробляє методичні розробки різних форм народознавчої роботи, 

не повністю адаптує зміст і форму для розуміння школярів. Посередньо планує народознавчу роботу зі школярами та 

складає методичні розробки, в змісті яких реалізуються завдання національного виховання. Не зовсім достатньо 

проводить діагностичне обстеження школярів з метою встановлення рівня їх обізнаності з народними промислами, 

традиціями, звичаями тощо. Не повністю добирає різноманітні форми навчально-виховної роботи, просвітницької 

роботи серед батьків. Не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Не може 

об’єктивно аналізувати праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблемних питань народознавства в школі. Не вміє 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції у державі та світі. Посередньо вміє проводити діяльність, спрямовану 

на використання історико-культурної спадщини України під час вивчення дисципліни і пропагувати її через 

просвітницьку діяльність. Мінімально веде пошукову роботу, а також не здійснює  наукові і науково-педагогічні 

дослідження в галузі українського народознавства. Керується моральними та етичними нормами, з розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури. Вдосконалює з 

посереднім рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 

Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) відсутнє розуміння та інтерпретування вивченого матеріалу із 

дисципліни «Методика викладання народознавства школі» у вербальній і невербальній формах, не дотримується 

грамотності. Не організовує навчально-виховний процес учнів, відсутні елементарні знання фактичного матеріалу (до 

25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у 

письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями і зарубіжними  науковими 

працями щодо методики викладання народознавства в школі та не вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання. Практично не знає народознавчу термінологію (до 25%), незадовільно вміє розробляти плани-конспект 

уроку з народознавства, сценарії свят та розваг, не вміє застосовувати наочність та дидактичний матеріал на заняттях 

(до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати нардозначний матеріал. Не володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен 

розробляти методичні розробки різних форм народознавчої роботи. Не вміє планувати народознавчу роботу зі 

школярами та не складає методичні розробки. Не проводить діагностичне обстеження школярів з метою встановлення 
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рівня їх обізнаності з народними промислами, традиціями, звичаями тощо. Не добирає різноманітні форми навчально-

виховної роботи, просвітницької роботи серед батьків. Не вміє проводити діяльність, спрямовану на використання 

історико-культурної спадщини України під час вивчення дисципліни і пропагувати її через просвітницьку діяльність. 

Не веде пошукової роботи, а також не здійснює  наукові і науково-педагогічні дослідження в галузі українського 

народознавства. Відсутня об’єктивна і неупереджена аргументація, самооцінка і оцінка інших. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Не використовує інноваційні технології і не має 

синтетичного мислення. Не дотримується норм професійної етики, не виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей, не вдосконалює здобуті під час навчання компетенції. 

 

 Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

 10+10+10+20=50 балів (максимальна кількість) 
Тести на знання народознавчої термінології (1 повністю правильна відповідь – 0,5 бали, частково правильна – 0,25. 

20 тестів = 10 бали (максимальна кількість) 

Тести на знання основних методів та прийомів навчання народознавства в школі (1 повністю правильна відповідь - 1 

бали, частково правильна – 0,5.  

10 тестів = 10 бал (максимальна кількість) 

Тести на знання позакласної роботи з народознавства (методи і способи) (1 повністю правильна відповідь - 1 бали, 

частково правильна – 0,5.  

10 тестів = 10 бал (максимальна кількість) 

2 теоретичні завдання максимальна кількість 20 балів  

 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-4 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) відсутнє розуміння та інтерпретування вивченого 

матеріалу із дисципліни «Методика викладання народознавства школі» у вербальній і невербальній 

формах, не дотримується грамотності. Не організовує навчально-виховний процес учнів, відсутні 

елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх 

використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з 

народознавчою термінологією та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. 

Практично не знає основних методів та прийомів навчання народознавства в школі (до 25%), 

незадовільно орієнтується в позакласній роботі з народознавства (до 25%), не володіє просторовою 

компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати 

народознавчний матеріал. Не володіє критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) 
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володіти прийомами та методами навчання народознавства в українській школі. Відсутня об’єктивна і 

неупереджена аргументація. Не має синтетичного мислення, безвідповідально ставиться до обраного 

фаху. 

5-6 Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є не повністю розуміння та інтерпретування вивченого 

матеріалу із дисципліни «Методика викладання народознавства школі» у вербальній і невербальній 

формах, мало дотримується грамотності. Мало самостійно організовує навчально-виховний процес 

учнів, не вибирає та не застосовує продуктивні технології, методи та засоби навчання. Суттєві помилки 

в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною 

мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві 

помилки. Ознайомлений(а) з народознавчою термінологією на рівні їх перерахунку. По-середньо знає 

основні методи та прийоми навчання народознавства в школі, задовільно орієнтується в позакласній 

роботі з народознавства, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати народознавчний матеріал. Посередньо володіє 

критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) по середньо володіти прийомами та методами 

навчання народознавства в українській школі. Не може переконливо аргументувати. Не має 

синтетичного мислення, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в 

Україні. Демонструє вдосконалення з низьким рівнем автономності здобуті під час навчання 

компетенції. 
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7-8 Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) розуміє та інтерпретує вивчений матеріал із дисципліни 

«Методика викладання народознавства школі» у вербальній і невербальній формах, дотримуючись 

грамотності. Самостійно організовує навчально-виховний процес учнів, в деякій мірі вибирає та 

застосовує продуктивні технології, методи та засоби навчання. Має глибокі і повні знання програмного 

матеріалу, усвідомлені уміння і навички, здатен (на) щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і 

практично завершена, є незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з народознавчою 

термінологією та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає основні методи 

та прийоми навчання народознавства в школі, добре орієнтується в позакласній роботі з 

народознавства. Достатньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) 

самостійно володіти прийомами та методами навчання народознавства в українській школі (75%). 

Може переконливо аргументувати. Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує 

народознавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  поважає національні  звичаї і традиції, 

різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з достатнім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

9-10 Оцінка «п’ять» ставиться студенту, коли розуміє та інтерпретує вивчений матеріал із дисципліни 

«Методика викладання народознавства школі» у вербальній і невербальній формах різного обсягу й 

складності, дотримуючись грамотності. Самостійно організовує навчально-виховний процес із 

врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, вибирає та застосовує продуктивні 

технології, методи та засоби навчання. Проявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання 

програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти; відповідь чітка і завершена, відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений(а) з 

народознавчою термінологією та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, вміє 

ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає основні методи та прийоми навчання народознавства в 

школі, добре орієнтується в позакласній роботі з народознавства, відмінно орієнтується в методиці 

викладання народознавства в українській школі, володіє просторовою компетенцією; створює 

розумний  баланс між педагогічною, народознавчою і соціальною складовою, вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати народознавчний матеріал. На високому рівні володіє 

критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно володіти прийомами та методами 

навчання народознавства в українській школі, дотримуючись педагогічних принципів; будує 

переконливу аргументацію. Може самостійно аналізувати методи і способи народознавства. Виявляє 

синтетичне мислення; використовує народознавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  поважає 

національні  звичаї і традиції, різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє 

вдосконалення з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 
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Вимоги до 

письмової 

роботи 

Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни складається крім підсумкового балу за семінарські 

заняття і контрольної роботи й з кейса – це індивідуальна робота (максимально 10 балів) та лабораторна робота 

(максимально 10 балів). 

Індивідуальна робота є видом поза аудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у 

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Індивідуальна робота з курсу «Методика викладання 

народознавства в школі» – це вид творчої та навчально-дослідної роботи студента, яка містить результати 

дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності та креативності. Мета 

індивідуальної роботи – самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-

пізнавальної діяльності, наочне відображення результатів творчо-пошукової діяльності та прилюдна презентація. 

Індивідуальна робота дисципліни складається із кількох блоків (максимально 10 балів): народознавча термінологія 

(максимально 2,5 балів), захист двох наукових статей з проблем методики викладання народознавства в 

школі(максимально 5 балів), опитування респондентів в населеному пункті з вибраної студентом тематики духовної 

культури (максимально 2,5 балів). 

Лабораторна робота (максимально 10 балів) – методична розробка студентом одного плану-конспекту уроку з 

народознавства та їх проведення в мультимедійному кабінеті в групі (максимально 5 балів), методична розробка та 

проведення народознавчого гуртка(максимально 2,5 балів) і виховна година з народознавства(максимально 2,5 балів). 

 

 Критерії оцінювання індивідуального завдання  

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1-4 Кейс виконаний незадовільно, оскільки студент відтворити його зміст самостійно не може, відповідь 

недолуга, із значними помилками. Немає навичок командної роботи, не бере на себе відповідальність. 

Захист кейсу спрощений, із значними помилками. Не здійснював (ла) пошук інформації. Відсутня 

будь-яка аргументація. Відсутні самостійні висновки і синтетичні зв’язки. Не здатен використати 

наявний матеріал для роботи в школі. ІКТ використано недоречно. Не виявляє усвідомлення 

необхідності удосконалення професійних якостей. 
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5-9 Кейс виконано задовільно. Студент може репродуктивно відтворити змісту кейсу, однак у його 

відповіді є помилки. Відсутні окремі складові кейсу. Може використати наявний у кейсі навчальний 

матеріал, але його зміст  не достатній; відповідь не чітка і спрощена. По-середньо знає народознавчну 

термінологію, володіє понятійним апаратом. Здатен (на) по середньо аналізувати праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених із проблемних питань народознавства в школі, до кінця не здатен (на) інтегрувати 

знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Вміє 

організовувати пошук народознавчної інформації, але не може її критично проаналізувати. Не 

достатньо вміє розробляти плани-конспект уроку з народознавства, сценарії свят та розваг, не 

достатньо вміє застосовувати наочність та дидактичний матеріал на заняттях. Не достатньо розробляє 

методичні розробки різних форм народознавчої роботи, не повністю адаптує зміст і форму для 

розуміння школярів. Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Не 

аналізує етнографічні джерела та задовільно проводить опитування респондентів. Бере пасивну участь 

у кейс-технології не бере на себе відповідальність. Керується моральними та етичними нормами, з 

повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє на посередньому рівні здатність 

використати знання, уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

Може критично ставитися до результатів своєї праці, виявляє певне усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей. 

10-14 Кейс виконаний добре. Помилки під час захисту робіт незначні. Є самостійні висновки на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів і принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонуються певні методи і способи ведення народознавства в школі, що дозволяє в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання проблем; аргументація є, але не повна 

(75%). Вміє працювати з вітчизняними і зарубіжними  науковими працями щодо методики викладання 

народознавства в школі. Достатньо знає народознавчну термінологію, володіє понятійним апаратом. 

Достатньо вміє розробляти плани-конспект уроку з народознавства, сценарії свят та розваг, 

застосовувати наочність та дидактичний матеріал на заняттях. Створює методичні розробки різних 

форм народознавчої роботи. У певній мірі планує народознавчу роботу зі школярами та складає 

методичні розробки, в змісті яких реалізуються завдання національного виховання. Може проводити 

діагностичне обстеження школярів з метою встановлення рівня їх обізнаності з народними 

промислами, традиціями, звичаями тощо. Вміє у певній мірі добирати різноманітні форми навчально-

виховної роботи, просвітницької роботи серед батьків, використовуючи народні та родинні свята. 

Здатний (на) використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. 
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Може об’єктивно аналізувати праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблемних питань 

народознавства в школі. У деякій мірі аналізує етнографічні джерела, вміє опитувати респондентів під 

час етнографічної експедиції в окремому населеному пункті. Має певний рівень синтетичного мис-

лення. Бере участь у роботі підготовки і захисту кейсу в межах етики професійних взаємин, застосовує 

оптимальну стратегію під час захисту, чітко дає відповіді на запитання одногрупників; може приймати 

рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. Керується моральними та етичними нормами, з 

повагою і розумінням ставитися до інших. Демонструє на достатньому рівні здатність використати 

знання, уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може 

критично ставитися до результатів своєї праці, виявляє усвідомлення необхідності удосконалення 

професійних якостей. 
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15 -20 Кейс виконаний відмінно. Здатність презентувати власну методичну розробку уроку з народознавства, 

володіння народознавчою термінологією, аналіз роботи польових етнографічних опитувань, 

вітчизняними і зарубіжними науковими доробками з проблем методики викладання народознавства в 

школі на основі захисту кейсу, ставити під сумнів усталені погляди, спростовувати стереотипи,  при 

захистах використовує значний обсяг джерел і літератури, висновки самостійні, тези здійснені на 

високому рівні, студент створив значну кількість роздаткового матеріалу тощо. Підготовлений у кейсі 

матеріал здатен використати на практиці; відповідь чітка і завершена. Здатен (на) самостійно 

створювати методичні розробки різних форм народознавчої роботи, вміє планувати народознавчу 

роботу з дітьми шкільного віку та складає методичні розробки, в змісті яких реалізуються завдання 

національного виховання, практично використовує здобутки народознавства в роботі з учнями. 

Розробляє наочно-дидактичний матеріал з народознавства для роботи з учнями. Проводить 

діагностичне обстеження школярів з метою встановлення рівня їх обізнаності з народними 

промислами, традиціями, звичаями тощо. Вміє бездоганно добирати різноманітні форми навчально-

виховної роботи, просвітницької роботи серед батьків, використовуючи народні та родинні свята. 

Досконало використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. 

Об’єктивно аналізує праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблемних питань народознавства в 

школі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонує методи і 

способи викладання народознавства в школі. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений 

аналіз та інтерпретацію народознавчної інформації; може використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси під час підготовки кейсу. Може використати інноваційні технології. Має 

синтетичне мислення. Бере активну участь у кейсі на всіх етапах його підготовки в межах етики 

професійних взаємин, формує аргументацію, базовану на здобутих знаннях, демократичних 

переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе 

відповідальність; проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміє 

долати труднощі; приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. Керується 

моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, 

враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє на 

високому рівні здатність використати знання, уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти. Може критично ставитися до результатів своєї праці, бачить шляхи 

подолання труднощів, виявляє усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 
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Семінарські 

заняття 
Тема 1. Теоретико-методологічні основи народознавства.  "Творча лабораторія" 

вчителя народознавства. 
2 

Тема 2. Модель шкільного курсу "Українське народознавство". Аналіз програм з 

народознавства для загальноосвітньої школи 
2 

Тема 3. Корекція навчальної програми та розробка календарно-тематичного плану з 

народознавства 
2 

Тема 4. Методи та прийоми навчання народознавства в школі. Інтерактивні технології 

навчання на уроках народознавства 
2 

Тема 5. Характеристика основних етапів уроків народознавства різних типів. Розробка 

плану-конспекту уроку народознавства 
2 

Тема 6. Типологія уроків народознавства  

Тема 7. Шкільний кабінет українського народознавства. Розробка програми польових 

досліджень з народознавства для учнів загальноосвітньої школи 
2 

Тема 8. Методика організації пошукової народознавчої роботи в загальноосвітній 

школі. Програма-запитальник польових народознавчих досліджень 
 

Тема 9. Методика організації позакласної роботи з народознавства 2 

 
Виступи на семінарських заняттях оцінюються за 5-бальною шкалою. Активна всестороння участь на занятті може оцінюватися у 

один додатковий бал. 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Допуск до підсумкового контролю, на основі якого ставиться залік, передбачений за умов відсутності жодної 

заборгованості за лекційні і семінарські заняття, виконання всіх видів робіт: семінарських, індивідуальної і 

лабораторної робіт, де в сумі становить як мінімум 50 балів, а максимум 100 балів. Заборгованість ліквідовується у часі 

консультативних годин викладача, відповідно до встановленого з ним графіка та форм відпрацювання, які носять 

індивідуальний для кожного студента характер.  

Отриманий підсумковий семестровий бал з дисципліни складається з виставлених балів за семінарські заняття, 

індивідуальну і лабораторну роботи та контрольну підсумкову роботу. 
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7. Політика курсу 
Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є обов’язковим. 
Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 
Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії, прес-конференції, 
захист кейсів ін. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не 
фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. 
Важливим є використання студентами навчально-методичного матеріалу з методики викладання народознавства в школі для майбутньої 
професії «вчитель історії і суспільствознавчих предметів», вміння формувати навчально-методичний комплекс з тем для використання в 
школі. 
Політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар без поважних 
причин. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарського заняття, отримання негативної оцінки на семінарських заняттях 
або ж невчасного виконання індивідуальної і лабораторної робіт визначений день для відпрацювання пропущених аудиторних занять, 
негативних оцінок та подачі індивідуальних і лабораторних робіт – вівторок, 13.00 год. – 15.00 год. У випадку запозичених робіт, 
випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує 
студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид роботи. 

8. Рекомендована література 
1. Артюх О.Ф. Українське народознавство в системі навчання і виховання // Вивчаємо українську мову та літературу.  
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