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1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Галузь знань,  спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань 
01 «Освіти/Педагогіка» За вибором 

Модулів – 2 

Спеціальність  
011 «Освітні, педагогічні 

науки» 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне навчально-
дослідне завдання -проєкт  Семестр 

Загальна кількість годин – 
150 2-й 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 

самостійної роботи студента 
- 6 

Освітній ступінь «магістр» 

Лекцій 
16 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 

Лабораторні 
20 год 

Самостійна робота 
100 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 
Екзамен 

Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які були вивчені раніше:  
1. «Педагогіка вищої школи» 
2. «Технологія та організація наукових досліджень в освіті» 
3. «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» 
4. «Моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти» 
5. «Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі» 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Українська етнопедагогіка» полягає у тому, щоб: 
• подати основні відомості й поняття з української етнопедагогіки, проаналізувати її 

походження, особливості процесу формування і відродження в умовах незалежності України; 
• навчати здобувачів вищої освіти вільно користуватися всіма її освітніми засобами, тобто 

володіти ними так, як це необхідно для ефективної професійної та громадської діяльності; 
• прилучити майбутніх педагогів до активної науково-дослідної роботи в галузі 

етнопедагогіки. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська етнопедагогіка» є: ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з основними засадами української етнопедагогіки як джерела педагогічної 
науки; оволодіння здобувами вищої освіти компетентностей з народного виховного досвіду для 
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підвищення власного рівня духовності; професійно-педагогічна підготовка до діяльності в 
закладах вищої освіти засобами української етнопедагогіки.  

3. Очікувані результати навчання 
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 

освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

1) Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 

обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти 
емпатію та толерантність. 

ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування 
знань та кращих практик 

ЗК-8. Здатність фахово володіти державною мовою усно і письмово, спілкуватися іноземною 
мовою, комунікативними навичками 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК-1. Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі у 
роботі кафедри та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі якості 
та компетентності майбутніх фахівців. 

ФК-9. Здатність спілкуватися українською та іноземними мовами з використанням 
спеціальної термінології в предметній галузі. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні 

та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності з метою 
організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та майстерності.. 

ПРН 4. Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності 

ПРН 11. Володіти державною мовою, уміти застосовувати знання державної мови усно і 
письмово; спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, володіння на рівні 
необхідному для роботи з навчально-методичною літературою. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Загальні основи української етнопедагогіки 
Тема 1. Етнопедагогіка в системі педагогічних наук. 

Дефініція понять „народна педагогіка”, „етнопедагогіка”, „українська етнопедагогіка”. Історія 
становлення та розвитку української етнопедагогіки. Структура української етнопедагогіки. 
Основні принципи та засоби української етнопедагогіки. 

Тема 2. Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості. 
Мета, зміст та основні чинники виховання. Засоби, методи, форми виховання. Принципи 
народного виховання. Самовиховання в житті людини. Етнопедагогіка – основа сучасної 
національної системи виховання. Етнопсихологічні риси українців. 

Тема 3. Зміст національного виховання в Україні. 
Розумове виховання в українській етнопедагогіці. Прогресивні ідеї ї досвід трудового виховання. 
Духовно-моральне виховання в українській етнопедагогіці. Основні принципи морального кодексу 
народу. Система естетичного виховання і засоби естетичного впливу на особистість у народній 
педагогіці. Народний досвід фізичного виховання дітей та підлітків. Козацька система тілесного 
виховання. 

 
Змістовий модуль ІІ. Формування загальнолюдських і національних духовних цінностей 
засобами етнопедагогіки. 

Тема 4. Українське родинознавство та дитинознавство. 



5 

Українська етнопедагогіка про сім’ю, завдання, функції сім’ї, її статус та історичні ознаки. 
Провідні завдання і принципи родинного виховання. Суть народного дитинознавства, його основні 
компоненти. Сімейні звичаї, обряди, пов’язані з дитиною Поліського регіону. Психолого-
педагогічна характеристика вікових особливостей в народній педагогіці.  

Тема 5. Українська народна дидактика. 
Народна дидактика, її мета і зміст. Знання і навчання в народній дидактиці. Народні принципи, 
методи, прийоми, форми організації навчання. Особливості навчання та виховання в школах 
Рівненщини в давні часи. Народна дидактика і навчально-виховний процес сучасної національної 
школи. 

Тема 6. Українська козацька педагогіка. 
Сутність, специфіка, завдання козацької педагогіки. Козацька духовність, її ознаки, компоненти і 
особливості. Шляхи впровадження козацької педагогіки і формування козацької духовності в 
сучасних умовах. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма навчання 

У
сь

ог
о у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні основи української етнопедагогіки. 

Тема 1.  Етнопедагогіка в системі педагогічних наук. 30 4 2 4  20 

Тема 2. Народні погляди на виховання як чинник розвитку 
особистості. 16 2 2 2  10 

Тема 3. Зміст національного виховання в Україні. 18 2 2 4  10 
Разом за змістовим модулем І 64 8 6 10  40 

Змістовий модуль ІІ. Формування загальнолюдських і національних духовних цінностей 
засобами етнопедагогіки. 

Тема 4. Українське родинознавство та дитинознавство. 20 2 4 4  10 
Тема 5. Українська народна дидактика. 30 4 2 4  20 
Тема 6. Українська козацька педагогіка. 26 2 2 2  20 
Разом за змістовим модулем ІІ 76 8 8 10  50 
Усього годин 140 16 14 20  90 

Модуль 2 
ІНДЗ 10     10 
Усього годин 150 16 14 20  100 

 
 

6. Тематика практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Етнопедагогіка в системі педагогічних наук 2 

2. Народні погляди на виховання як чинник розвитку 
особистості. 2 
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3 Зміст національного виховання в Україні 2 
4 Українське родинознавство та дитинознавство. 2 
5 Українська народна дидактика. 4 
6 Українська козацька педагогіка. 2 

Усього 14 
 

7. Тематика лабораторних занять. 

 № з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Етнопедагогіка в системі педагогічних наук 4 
2 Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості. 4 
3 Зміст національного виховання в Україні.  2 
4 Українське родинознавство та дитинознавство. 4 
5. Українська народна дидактика. 4 
6 Українська козацька педагогіка. 2 

Усього 20 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

 
Назва теми Кількість 

годин 

1.  Вплив народної педагогіки на розвиток педагогічної науки. 20 

2.  Етнопедагогіка в системі педагогічних наук 10 

3.  Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості. 10 

4.  Зміст національного виховання в Україні.  10 

5.  Українське родинознавство та дитинознавство. 20 

6.  Українська народна дидактика. 20 

7.  ІНДЗ 10 

Всього 100 
 

9. Індивідуальні завдання. 
Підготувати проєкт на одну із визначених тем: 

1. Визначте спільні й специфічні риси народної педагогіки, етнопедагогіки та педагогіки. 
Відобразіть графічно їх взаємозв’язки. 

2. Розкрийте значення використання досвіду української етнопедагогіки у реформуванні 
сучасної національної системи освіти й виховання. 

3. Розкрийте зміст принципу гуманізму народного виховання й реалізацію його положень у 
виховній діяльності сучасної школи, сім’ї, оточення.  

4. Проаналізуйте принцип народності виховання й реалізацію його положень у виховній 
діяльності сучасної школи, сім’ї, оточення.  

5. Розрийте сутність принципу … (виберіть самостійно) виховання й реалізацію його положень у 
виховній діяльності сучасної школи, сім’ї, оточення.  

6. Охарактеризуйте результативність використання методів народного виховання (на вибір 
студента) у практичній виховній роботі з дітьми. 
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7. Проаналізуйте дієвість методів переконання, які має у своєму арсеналі українська 
етнопедагогіка. 

8. Дослідіть народну систему методів стимулювання культурної поведінки. Проаналізуйте її з 
огляду наявних сучасних методів виховання, що складають групу методів стимулювання 
діяльності і поведінки. 

9. Розумове виховання як невід’ємний компонент української етнопедагогіки.  
 
 

10. . Методи навчання 
МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

11. Методи оцінювання 
МО1–екзамени; 
МО2–усне або письмове опитування; 
МО3-колоквіум, 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8–презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9–захист лабораторних і практичних робіт. 
 

12. . Засоби діагностики результатів навчання:  
- тести;  
-  командні проєкти;  
- реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- екзамен. 

 
 

13. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Сума 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
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90-100 

А відмінно знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності  

Високий 
(творчий) 

відмінно  
 
 
 
 
 
 

Зарахо- 
вано 

82-89 В Добре здобувач вищої освіти 
вільно володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно 
розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, 
кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 
74-81 С Добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на 
практиці; контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задовіль-
но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-
вано 60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 

 
 

 
 

 
 



9 

складання 
семестрового 

контролю  

окремих фрагментів, що 
становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу  

 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
незадовільно 

 
 

не 
зарахова-

но 
1-34 F незадовільно 

з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання 
і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів  

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 
(модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 
14. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Модуль 1 

(поточне тестування) ІНДЗ Екзамен Сума 
 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6  
 

 

5 5 5 5 5 5 10 40 100 
10 10    

 
Критерії за видами діяльності 

 
№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Модульний контроль ( тестування) 10 10 
Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 
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Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Модульний контроль (тести) 10 10 
ІНДЗ:Проєкт одну із визначених тем 10 10 
Екзамен 40 40 
Разом 100 

 
 

15. . Методичне забезпечення. 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, заліку. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 

 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

 
1. Визначити зв’язок педагогічних ідей Ю. Федьковича з народною педагогікою. 
2. Визначити ідею народності виховання у творчій спадщині К.Д. Ушинського. 
3. Визначити сутність народної моралі спадщині Лесі Українки. 
4. Визначити сутність фізичного виховання, його завдання в українській 

етнопедагогіці. Навести народні прислів’я, приказки, казки, у яких оспівується ідеал фізично 
загартованого, сміливого і сильного героя, людини-богатиря. 

5. Визначити суть моралі і духовності в українській етнопедагогіці. 
6. Визначити сучасний ідеал національного виховання. 
7. Визначити та охактеризувати скарбницю української народної духовності С.Русової. 
8. Визначити функції, статус, історичні ознаки сучасної сім’ї.  
9. Етнопсихологічні риси українців.  
10. Завдання розумового виховання. Народні принципи набуття знань. 
11. Завдання трудового виховання в народній педагогіці 
12. Зміст національного виховання українців. Засоби, методи і прийоми трудового 

виховання в українській етнопедагогіці.  
13. Зміст національного виховання українців. Система естетичного виховання в 

українській етнопедагогіці. 
14. Зміст національного виховання українців. Форми та методи громадянського 

виховання. 
15. Змістові компоненти української етнопедагогіки. 
16. Історія розвитку української етнопедагогіки і визначити важливі на вашу думку 

етапи її формування. 
17. Класифікація методів навчання у народній дидактиці. 
18. Народні знання з астрономії 
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19. Народні знання з математики 
20. Народні принципи, методи та прийоми організації навчання 
21. Обґрунтувати основні принципи морального кодексу українського народу. 
22. Обґрунтувати сутність козацької системи тілесного виховання. 
23. Обґрунтувати сутність поглядів О.Духновича на освіту й виховання підростаючого 

покоління з позиції української етнопедагогіки.  
24. Основні завдання родинного виховання на різних історичних етапах. 
25. Охарактеризуйте найбільш поширені засоби української етнопедагогіки.  
26. Принципи народного виховання  
27. Проаналізувати громадянськість та громадянське виховання в педагогічній спадщині 

В.Сухомлинського 
28. Проаналізувати дієвість методів переконання, які має у своєму арсеналі українська 

етнопедагогіка. 
29. Проаналізувати значення колискової пісні як засобу початкового естетичного впливу 

на дитину. 
30. Проаналізувати механізм психолого-педагогічного впливу загадок на розумовий 

розвиток дитини. 
31. Проаналізувати механізм психолого-педагогічної дії казки на розумовий розвиток 

дитини. 
32. Проаналізувати погляди В.Сухомлинського на народну педагогіку як скарбницю 

духовного життя народу.  
33. Проаналізувати погляди П.Куліша у народній етнопедагогіці 
34. Проаналізувати сутність ідей народної педагогіки у творчості Г.Сковороди 
35. Проаналізувати сутність ідей народної педагогіки у творчості І.Франка 
36. Проаналізувати сутність ідей народної педагогіки у творчості Т. Шевченка. 
37. Проаналізувати сутність ідей народної педагогіки у творчості Ю.Федьковича 
38. Психолого-педагогічній характеристика вікових особливостей в народній педагогіці.  
39. Психолого-педагогічна характеристика вікових особливостей в народній педагогіці 
40. Психолого-педагогічний механізм підготовки дитини до праці в українській 

етнопедагогіці. 
41. Родинна педагогіка. Провідні принципи та завдання родинного виховання 
42. Родинні виховні традиції 
43. Сімейні звичаї та обряди, які пов’язані з дитиною 
44. Спільні та специфічні риси народної педагогіки, української етнопедагогіки, 

педагогіки. Проілюструвати їх взаємозв’язок. 
45. Структура української етнопедагогіки 
46. Суть народного дитинознавства, його основні компоненти.  
47. Схарактеризуйте основні принципи етнопедагогіки 
48. Українська деонтологія. 
49. Українська дидактика. Зміст, мета, завдання української народної дидактики. 
50. Суть народного родинознавства, його основні компоненти 
 
 

17. Рекомендована література. 
Основна 

1. Боднар М. Б. Етнопсихологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Т. 
Шевченка, 2013.  287 c. 

2. Духніч О. Є., Лозова О. М., Яблонська Т. М., Яремчук О. В. Етнопсихологічний вимір 
України: семіозис, міфотворчість, ідентичність : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2014.  192 c. 

3. Євтух В.Б., Марушкевич А.А., Дем’яненко Н.М., Чепак В.В.  Етнопедагогіка: навчальний  
посібник. Київ, 2003. 

4. Кононенко В. І. Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших 
школярів : навч.-метод. посіб. Київ; Івано-Франківськ, 2009. 448 c. 
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5. Маєвська Л. М. Етнопедагогіка : навч. посіб.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Херсон : 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 

6. Мельничук Ю. Л. Основи козацько-лицарського виховання. Київ: Гетьман, 2012. 295 c 
7. Хрящевська Л. М. Етнографія України : навч. посіб. для студентів ВНЗ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв : Іліон, 2014. 247 c. 
 

Допоміжна 
1. Берека В. Є. Козацько-лицарське виховання в навчальних закладах : навч.-метод. посіб. 

Хмельницький : Заколодний М.І., 2015. 342 c. 
2. Етнопедагогіка українознавство : термінол. слов.: навч. посіб. для студентів ВНЗ / уклад.: Л. 

В. Мафтин; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці : Технодрук, 2015. 
3. Кралюк П. М. Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII - XVIII 

ст. : [монографія]. Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015.  441 c. 
4. Ткаченко О. М. Етнопедагогічна компетентність педагога : монографія. Кіровоград : Імекс, 

2012. 413 c. 
10. Інформаційні ресурси. 

1. http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. http://www.dnpb.gov.ua/ 
3. http://www.library.ukma.kiev.ua/ 
4. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 
5. http://lib.npu.edu.ua/ 
6. http://www.library.tnpu.edu.ua/ 
7. http://www.rsl.ru/ 
8. http://www.gnpbu.ru/ 
9. http://nlibrary-rdgu.rv.ua/index.php 
10. http://litmisto.org.ua/?p=1267 
11. http://libfree.com/136435732_pedagogikaukrayinska_etnopedagogika.html 
12. http://www.br.com.ua/referats/fizkultura/18943.htm 
13. http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2589&Itemid=0 

  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.library.ukma.kiev.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
http://lib.npu.edu.ua/
http://www.library.tnpu.edu.ua/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://nlibrary-rdgu.rv.ua/index.php
http://litmisto.org.ua/?p=1267
http://libfree.com/136435732_pedagogikaukrayinska_etnopedagogika.html
http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2589&Itemid=0


13 

Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

 
 

Назва дисципліни Українська етнопедагогіка 

Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

5 кредитів / 150 годин 

Вид підсумкового контролю екзамен 

Викладач Гудовсек Оксана Анатолівна 

Про файл викладача на сайті кафедри Кафедра ППI та ВО РДГУ — Гудовсек Оксана 
Анатоліївна (kppivo-rshu.org.ua) 
 E-mail викладача: oksana.hudovsek@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому ресурсі 

 

Мова викладання українська 

Консультації Очні консультації: 3 год.  
 Понеділок 10.00-13.00 
 
Онлайн-консультації:3 год. 
П’ятниця 14.00-17.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/84-gudovsek-oksana-anatolivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/84-gudovsek-oksana-anatolivna
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Цілі навчальної дисципліни 
 

Мета викладання навчальної дисципліни «Українська етнопедагогіка» полягає у тому, щоб: 
• подати основні відомості й поняття з української етнопедагогіки, проаналізувати її 

походження, особливості процесу формування і відродження в умовах незалежності України; 
• навчати здобувачів вищої освіти вільно користуватися всіма її освітніми засобами, 

тобто володіти ними так, як це необхідно для ефективної професійної та громадської діяльності; 
• прилучити майбутніх педагогів до активної науково-дослідної роботи в галузі 

етнопедагогіки. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська етнопедагогіка» є: ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з основними засадами української етнопедагогіки як джерела 
педагогічної науки; оволодіння здобувами вищої освіти компетентностей з народного виховного 
досвіду для підвищення власного рівня духовності; професійно-педагогічна підготовка до 
діяльності в закладах вищої освіти засобами української етнопедагогіки. 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 
освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські обов’язки; 
діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти емпатію та 
толерантність. 
ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування знань 
та кращих практик 
ЗК-8. Здатність фахово володіти державною мовою усно і письмово, спілкуватися іноземною 
мовою, комунікативними навичками 

Фахові компетентності (ФК): 
ФК-1. Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 
науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі у роботі кафедри 
та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі якості та 
компетентності майбутніх фахівців. 
ФК-8. Здатність адекватно застосовувати сучасні засоби контролю й оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів освіти та проводити моніторинг якості освіти;  володіти діагностичним 
інструментарієм оцінки якості освітньої діяльності. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та 
світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності з метою 
організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та майстерності.. 
ПРН 4. Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності 
ПРН 11. Володіти державною мовою, уміти застосовувати знання державної мови усно і 
письмово; спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, володіння на рівні 
необхідному для роботи з навчально-методичною літературою. 

 
Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та 

компетентностей 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Українська етнопедагогіка» значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як «Педагогіка 
вищої школи», «Технологія та організація наукових досліджень в освіті», «Педагогічна 
компаративістика і міжнародна освіта», «Моделювання освітнього процесу у закладах вищої 
освіти», «Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі». 

Перелік тем 
Змістовий модуль І. Загальні основи української етнопедагогіки 

Тема 1. Етнопедагогіка в системі педагогічних наук. 
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Дефініція понять „народна педагогіка”, „етнопедагогіка”, „українська етнопедагогіка”. Історія 
становлення та розвитку української етнопедагогіки. Структура української етнопедагогіки. 
Основні принципи та засоби української етнопедагогіки. 

Тема 2. Народні погляди на виховання як чинник розвитку особистості. 
Мета, зміст та основні чинники виховання. Засоби, методи, форми виховання. Принципи 
народного виховання. Самовиховання в житті людини. Етнопедагогіка – основа сучасної 
національної системи виховання. Етнопсихологічні риси українців. 

Тема 3. Зміст національного виховання в Україні. 
Розумове виховання в українській етнопедагогіці. Прогресивні ідеї ї досвід трудового виховання. 
Духовно-моральне виховання в українській етнопедагогіці. Основні принципи морального кодексу 
народу. Система естетичного виховання і засоби естетичного впливу на особистість у народній 
педагогіці. Народний досвід фізичного виховання дітей та підлітків. Козацька система тілесного 
виховання. 

 
Змістовий модуль ІІ. Формування загальнолюдських і національних духовних цінностей 
засобами етнопедагогіки. 

Тема 4. Українське родинознавство та дитинознавство. 
Українська етнопедагогіка про сім’ю, завдання, функції сім’ї, її статус та історичні ознаки. 
Провідні завдання і принципи родинного виховання. Суть народного дитинознавства, його основні 
компоненти. Сімейні звичаї, обряди, пов’язані з дитиною Поліського регіону. Психолого-
педагогічна характеристика вікових особливостей в народній педагогіці.  

Тема 5. Українська народна дидактика. 
Народна дидактика, її мета і зміст. Знання і навчання в народній дидактиці. Народні принципи, 
методи, прийоми, форми організації навчання. Особливості навчання та виховання в школах 
Рівненщини в давні часи. Народна дидактика і навчально-виховний процес сучасної національної 
школи. 
 Тема 6. Українська козацька педагогіка. 
Сутність, специфіка, завдання козацької педагогіки. Козацька духовність, її ознаки, компоненти і 
особливості. Шляхи впровадження козацької педагогіки і формування козацької духовності в 
сучасних умовах. 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 
8. Боднар М. Б. Етнопсихологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Т. 

Шевченка, 2013.  287 c. 
9. Духніч О. Є., Лозова О. М., Яблонська Т. М., Яремчук О. В. Етнопсихологічний вимір 

України: семіозис, міфотворчість, ідентичність : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2014.  192 c. 
10. Євтух В.Б., Марушкевич А.А., Дем’яненко Н.М., Чепак В.В.  Етнопедагогіка: навчальний  

посібник. Київ, 2003. 
11. Кононенко В. І. Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших 

школярів : навч.-метод. посіб. Київ; Івано-Франківськ, 2009. 448 c. 
12. Маєвська Л. М. Етнопедагогіка : навч. посіб.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 
13. Мельничук Ю. Л. Основи козацько-лицарського виховання. Київ: Гетьман, 2012. 295 c 
14. Хрящевська Л. М. Етнографія України : навч. посіб. для студентів ВНЗ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв : Іліон, 2014. 247 c. 
Допоміжна література 

5. Берека В. Є. Козацько-лицарське виховання в навчальних закладах : навч.-метод. посіб. 
Хмельницький : Заколодний М.І., 2015. 342 c. 

6. Етнопедагогіка українознавство : термінол. слов.: навч. посіб. для студентів ВНЗ / уклад.: Л. 
В. Мафтин; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці : Технодрук, 2015. 

7. Кралюк П. М. Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII - XVIII 
ст. : [монографія]. Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015.  441 c. 
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8. Ткаченко О. М. Етнопедагогічна компетентність педагога : монографія. Кіровоград : Імекс, 
2012. 413 c. 

Посилання на джерела: 
1. . http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. http://www.dnpb.gov.ua/ 
3. http://www.library.ukma.kiev.ua/ 
4. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 
5. http://lib.npu.edu.ua/ 
6. http://www.library.tnpu.edu.ua/ 
7. http://www.rsl.ru/ 
8. http://www.gnpbu.ru/ 
9. http://nlibrary-rdgu.rv.ua/index.php 
10. http://litmisto.org.ua/?p=1267 
11. http://libfree.com/136435732_pedagogikaukrayinska_etnopedagogika.html 
12. http://www.br.com.ua/referats/fizkultura/18943.htm 
13. http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2589&Itemid=0 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний пристрій (телефон) з підключенням до Інтернет, проектор, екран для:  

• проведення онлайн-занять; 
• комунікації та опитувань; 
• виконання домашніх завдань; 
• виконання завдань самостійної роботи; 
• проходження тестування; 
• презентації проєктів. 

Програмне   забезпечення   для   роботи   з   освітнім   контентом   дисципліни   та   
виконання передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення 
документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компете
нтності 
(згідно з 
ОПП) 

Назва компетентності Код ПРН Назва ПРН 
 

Метод 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-1 Здатність діяти 
соціально відповідально, 
свідомо виконувати свої 
громадянські обов’язки; 
діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів) та 
поваги до 
різноманітності; 
проявляти емпатію та 
толерантність 

ПРН-01 Критично осмислювати 
історичні й сучасні 
тенденції розвитку вищої 
освіти в Україні та світі; 
теоретичні завдання і 
практичні проблеми у 
професійній педагогічній 
діяльності з метою 
організації освітнього 
простору, розвитку 
особистого досвіду та 
майстерності. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО3, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО8, 
МО9 

ЗК-3 Здатність до розуміння 
предметної області та 
професійної діяльності, 
застосовування знань та 
кращих практик. 

ПРН-04 Вміти проводити 
критичний аналіз 
інформаційних джерел, 
освітніх, наукових і 
професійних текстів у 
галузі своєї 
спеціальності. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО3, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО8, 
МО9 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.library.ukma.kiev.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
http://lib.npu.edu.ua/
http://www.library.tnpu.edu.ua/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://nlibrary-rdgu.rv.ua/index.php
http://litmisto.org.ua/?p=1267
http://libfree.com/136435732_pedagogikaukrayinska_etnopedagogika.html
http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2589&Itemid=0
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ЗК-8 Здатність фахово 
володіти державною 
мовою усно і письмово, 
спілкуватися іноземною 
мовою, комунікативними 
навичками 

ПРН-11 Володіти державною 
мовою, уміти 
застосовувати знання 
державної мови усно і 
письмово; спілкуватися 
іноземною мовою у 
професійній діяльності, 
володіння на рівні 
необхідному для роботи з 
навчально-методичною 
літературою. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО3, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО8, 
МО9 

ФК-1 
 
 
 
 
 
 
 

Здатність до здійснення 
професійної діяльності за 
спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» відповідно до 
нормативно-правових 
документів в галузі 
освіти, до участі у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
здатність формувати 
професійно важливі 
якості та компетентності 
майбутніх фахівців. 

ПРН-04 Вміти проводити 
критичний аналіз 
інформаційних джерел, 
освітніх, наукових і 
професійних текстів у 
галузі своєї 
спеціальності. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО3, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО8, 
МО9 

ФК-9 Здатність спілкуватися 
українською та 
іноземними мовами з 
використанням 
спеціальної термінології 
в предметній галузі. 

ПРН-11 Володіти державною 
мовою, уміти 
застосовувати знання 
державної мови усно і 
письмово; спілкуватися 
іноземною мовою у 
професійній діяльності, 
володіння на рівні 
необхідному для роботи з 
навчально-методичною 
літературою. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО3, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО8, 
МО9 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО1–екзамени; 
МО2–усне або письмове опитування; 
МО3-колоквіум, 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати,есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8–презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9–захист лабораторних і практичних робіт. 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  
 

Поточне тестування та самостійна робота 
ІНДЗ Екзамен Сума 

 ЗМ 1 ЗМ 2 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.6 Т.7    

5 5 5 5 5 5 10 40 100 
10 10    

 
Критерії за видами діяльності 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість 
балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Модульний контроль ( тестування) 10 10 
Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Модульний контроль (тести) 10 10 
ІНДЗ:Проєкт одну із визначених тем 10 10 
Екзамен 40 40 
Разом 100 

Система та критерії оцінювання в РДГУ 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з Положенням про 
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною
шкалою 

 
Оцінка 
в ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетентн
ості 

Оцінка за 
національно
ю шкалою 

екзамен Залік 

 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно здобувати знання, 
без допомоги викладача знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для 
прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
відмінн

о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарах

о-
ван
о 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалом, застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких незначна 

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктив

но-
варіативний) 

 
 
 
 
 
 
 

добре 
 
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

Добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок 

 
 
 

64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, з-
поміж яких є значна кількість суттєвих 

 
 
 
 

Середній 
(репродуктив

ний) 

 
 
 
 
 
задовіль

но 
 
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий, 
значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні 

 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

Незадовіль
но з 

можливіст
ю 

повторного 
складання 

семестровог
о контролю 

 
 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом 
на рівні окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину навчального 
матеріалу 

 
 
 

Низький 
(рецептивно-
продуктивни

й) 

 
 
 
 
незадові

льно 

 
 
 
незара
хован

о 

 
1-34 

 
F 

Незадовіль
но з 

обов'язкови
м повторни 

м 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів,елементів,об'єктів 

Низький 
(рецептивно-
продуктивни

й) 

 
незадові

льно 

незара
хован

о 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 
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(модульний контроль); оцінка(бали) за виконання лабораторних робіт; оцінка (бали) за практичну 
діяльність; оцінка за ІНДЗ тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять задається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

Політика дисципліни 
Під час організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо . 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншим мобільними пристроями під 
час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання іт. ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які 
передбачені у силабусі. 
 


