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Передмова 

 

                                                            Сьогоднішнє і давнє без вузла, 

   І час настав цей вузол зав’язати, 

                                                            Аби полуда з пращура сповзла 

                                                               І вийшов родовід з курної хати. 

Лідія Шевело 

Народознавство – наука про націю, людину в її зв’язках із природою, 

мовою, історією, побутом, обрядами та звичаями, усною творчістю. Це 
важливий компонент навчання і виховання особистості майбутнього 

фахівця й оздоровлення суспільства. 
Пропонований курс засвідчує, який значний духовний і морально-

етичний потенціал української культури, яка багата енерготворча 
субстанція національних базових цінностей, які можливості є в ній для 
модернізації культури ХХІ століття,  механізмів реагування на духовні 
запити сучасної молоді. Ретромандрівка в глибину століть допоможе 
зрозуміти духовність і менталітет нашого народу, віковічно творений як 

образне бачення українською людиною світу, землі та життя на ній. 

Мета навчальної дисципліни - сприяти відродженню національної 
свідомості, духовності студентської молоді, творчому використанню 

багатств української культури у фаховій діяльності. 
Основні завдання вивчення дисципліни. У результаті вивчення 

дисципліни «Народознавство» студент повинен знати: 

- основні етапи етнічної історії українського народу; 

- етнічні аспекти еволюції побуту й культури; 

- традиційні  галузі господарства й заняття населення; 
- відомості про поселення й житло давніх українців; 
- історію українського народного костюма; 
- відомості про систему харчування й обрядову їжу українців; 
- відомості про шлюбні звичаї українського народу; 

- дослідження про народні знання, світоглядні уявлення,  
вірування, мораль українців; 

- національні наукові надбання тощо. 

  Відповідно до освітньо–професійної програми з навчальної 
дисципліни «Народознавство» студент повинен уміти: 

 - аналізувати стан культурно-побутових традицій народу, оцінювати 

їхню роль у житті людей; 

- усно реконструювати давні форми суспільного життя й культури; 

- досліджувати зміни окремих етнічних ознак у ході історичного 

розвитку; 

- використовувати набуті знання в повсякденному житті та 
професійній діяльності 
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1. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1  

Духовна культура українців 

Тема1. Предмет і завдання навчальної дисципліни 

«Народознавство». Історія розвитку української етнографії 

 Об’єкт, предмет і завдання народознавства. Історія розвитку 

української етнографії. Етнографічно-фольклористична діяльність 
«Руської трійці». Діяльність Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка 
(НТШ). Українська етнографія в останні десятиріччя ХІХст. – поч. 

ХХст. Народознавство в контексті національної системи виховання. 
Синтез і систематизація знань із дотичних до народознавства наук: 

філософії, історії, теорії етносу, естетики, історії культури, 

фольклористики, етнографії та ін. 

  Народознавство в контексті національної системи виховання. 
 Тема 2. Релігія в житті українського народу   

Особливості української міфології. Український Олімп. Поняття про 

духів, демонів, демонологію. Сюжетно-тематичні особливості 
української міфології. 

Ведійська  культура  в  Україні.  Храми, священні  гаї, давньоруська   
богослужба. Язичницька духовна верства. 
     Християнізація українського народу. Християнське віровчення в 
Україні. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 

Тема 3. Народні знання: морально-етичні норми     

 Головні чинники народної моралі. Поняття «діяльної любові» до 

людей. Національні риси характеру українців. Український народний 

етикет. Поняття «душевної краси». Духовно-моральні якості в сучасній 

Україні. 
Тема 4. Національний характер і ментальність українців 

Поняття національного характеру та ментальності. Етнічні складники 

українського характеру. Соціопсихічні риси українського характеру. 

Мова й національна психологія. «Хвороби» національної психіки. 

 Тема 5. Звичаї та обряди українського народу. Обряди 

посвячення в Україні    

Світогляд і фольклорна творчість. Магічність пісні й обряду. 

Поняття про календарно-обрядову поезію. Пісні різдвяного  циклу. 

Веснянки. Русальні пісні. Купальські пісні. Жниварські пісні. 
Національна емоційно–образна свідомість. 

Тема 6. Обряди та звичаї в українській родині 

 Шлюб і сім’я. Весільна обрядовість: сватання; умовини; заручини; 

церковні оповіді; обряд прощі; весілля; післявесільні обряди – пропій, 

міни, калачини. Родильна обрядовість: звичаї допологового періоду; 
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народження; баба-повитуха; вибір імені для дитини; обряд очищення; 
відвідини породіллі і святкування народин; вибір кумів; хрестини; 

пострижини та ін. Похоронні та поминальні обряди. 

 

 

Змістовий модуль 2 

Матеріальна культура українців 

 

Тема 7. Житло, домашнє господарство та побут українців 

 Традиції народної архітектури. Українська хата та її інтер’єр. Вибір 

місця під будівництво. Подвір’я та господарський реманент. Будівельні 
традиції українців. 

Тема 8. Промисли та народні художні ремесла   
 Загальні відомості про промисли та ремесла. Гончарні вироби 

(кераміка). Вишивка. Писанкарство. Ткацтво. Килимарство. В’язання. 
Художнє плетіння. Витинанки. Художня обробка шкіри, дерева. Вироби 

з металу, каменю, кістки та рогу. Ювелірні прикраси. Гутне скло.     

Тема 9. Українські символи та священні  знаки   

 Найдавніші знаки-символи в Україні. Родові знаки та символи, 

емблеми земель України. Походження та значення жовто-блакитних 

барв. Походження та значення тризуба. Символіка рослин і тварин у 

побуті та звичаях українців. 
Тема 10. Український народний одяг 

Матеріали, з яких виготовляють народний одяг. Жіноче вбрання. 
Чоловіче вбрання. Спільний одяг для чоловіків і жінок. Верхній одяг, що 

шиють із крамної матерії. 
Тема 11. Астрономічні знання та народний календар 

Літочислення. Тиждень – найдавніша календарна одиниця. Місячний 

календар. Сонячний календар. Зоряне значення праукраїнського 

календаря. 
Тема 12.Народна музична культура 

Музична етнографія. Розвиток народного українського мелосу. 

Кобзарська пісня. Народні музичні інструменти. Народний танець. 
Тема 13.Етнопедагогіка та дитячий фольклор 

 Етнопедагогіка – національна система виховання дітей. Дитячий 

фольклор як складова частина етнопедагогіки. Складники національної 
системи виховання. 
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2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 
Завдання контрольної роботи з дисципліни «Народознавство» для 

студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей укладено 

відповідно до робочої програми навчальної дисципліни й охоплюють 
основні теми програми курсу.  

Контрольні роботи – ефективна форма поточного контролю знань 
студентів заочної форми навчання, котрі вони виконують самостійно під 

керівництвом викладача. Роботу студенти виконують самостійно, 

оформляючи в окремому зошиті або друкують на стандартних аркушах 

А-4. Варіант контрольної роботи відповідає останній цифрі номера 
залікової книжки студента. Роботу підписують відповідно до стандартів 
оформлення титульної сторінки.  На другій сторінці потрібно написати 

завдання до контрольної роботи. 

Роботу слід виконувати грамотно, охайно. Після кожного виконаного 

завдання варто залишати місце для можливих зауважень і рецензії 
викладача. В кінці роботи обов’язково слід написати перелік 

використаних джерел (Наприклад: 1. Українське народознавство: 

Навчальний посібник / За редакцією С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф. 

Кирчіва. - Львів: Фенікс,1994. – 608 с.). 
Індивідуальні завдання для виконання, а також інформацію щодо їх 

виконання студенти можуть отримати під час настановної сесії або в 

міжсесійний період під час консультацій, які проводять відповідно до 

графіка, складеного кафедрою (графік консультацій розміщено на сайті 
кафедри і на дошці оголошень біля кафедри (770ауд.)). 

Виконані контрольні роботи слід подати в методичний кабінет 
кафедри (774ауд.), де в журналі обліку записують дату подання 
контрольної роботи. Якщо роботу не зараховано, то її повертають 
студентові на доопрацювання. Доопрацьований варіант разом із 
попереднім варіантом та зауваженнями викладача потрібно подати для 
повторної перевірки. 

Під час сесії студенти обов’язково захищають свої контрольні роботи 

у формі співбесіди з викладачем. 

 

3. Завдання до контрольних робіт 

 

Опрацювати рекомендовану літературу, дати розгорнуті відповіді на 
запропоновані питання 

Варіант №1 

1.Історія розвитку української етнографії. 
2.Астрономічні знання та народний календар. 

3. Написати власний родовід. 
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Варіант №2 

1.Особливості української міфології. 
2.Народна музична культура.    
3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №3 

1.Український  народний етикет. 
2.Етнопедагогіка та дитячий фольклор.  

3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №4 

1.Національний характер і ментальність українців. 
2.Народні музичні інструменти. 

3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №5 

1.Звичаї та обряди українського народу (осінньо-зимовий цикл). 

2.Походження та значення тризуба. 
3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №6 

1. Звичаї та обряди українського народу (весняно-літній цикл). 

2.Походження та значення жовто-блакитних барв. 
3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №7 

1.Обряди та звичаї в українській родині (весільна обрядовість). 
2.Писанкарство в Україні. 
3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №8 

1. Обряди та звичаї в українській родині (родильна обрядовість). 
2.Сучасна релігійна ситуація в Україні. 
3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №9 

1. Обряди та звичаї в українській родині (похоронні та поминальні 
обряди). 

2.Український народний гумор. 

3. Написати власний родовід. 
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Варіант №10 

1. Обряди посвячення в Україні. 
2.Українська національна кухня. 
3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №11 

1.Традиції української народної архітектури. 

2.Українська народна медицина. 
3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №12 

1.Українська хата та її інтер’єр. 

2. Складники національної системи виховання. 
3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №13 

1.Українські промисли та народні художні ремесла. 
2.Витоки українського народного театру. 

3. Написати власний родовід. 

 

Варіант №14 

1.Українські символи та священні знаки. 

2.З історії українських імен  і прізвищ. 

3. Написати власний родовід. 

 

 

Варіант №15 

1.Український народний одяг. 
2.Українська народна художниця Катерина Білокур. 

3. Написати власний родовід. 

 

4. Контрольні питання  

 

1. Предмет і завдання народознавства.  
2. Етногенетичні процеси в Україні. 
3. Національні риси характеру українців. 
4. Релігійна культура українців. 
5. Народний іконопис. 
6. Українська символіка й священні знаки. 

7. Зародження української мови та писемності. 
8. Українські звичаї та обряди. 

9. Фольклорна творчість українців. 
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10. Праукраїнський  календар. 

11. Виникнення українських імен і прізвищ. 

12. Український народний гумор 

13. Сімейні відносини та обрядовість. 
14. Функції сім’ї. 
15. Поняття роду, родини, рідні. 
16. Обряди посвячення в Україні. 
17. Дозвілля української молоді. 
18. Українська народна педагогіка. 
19. Дитячий фольклор. 

20. Українське національне вбрання. 
21. Витоки українського народного театру 

22. Народна музична культура 
23. Народна медицина. 
24. Народна кухня. 
25. Український народний етикет. 
26. Народні художні ремесла та промисли. 

27. Українські народні знання. 
28. Усна народна творчість. 
29. Народна архітектура. 
30. Видатні науковці України.   

31. Українська народна художниця Катерина Білокур. 

 

5. Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі форми навчальної діяльності 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Для  заліку 

90 – 100 

зараховано 
82 – 89 

74 – 81 

64 – 73 

60 – 63 

35 – 59 не  зараховано 

з можливістю повторного складання 
0 – 34 не зараховано з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни 
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6.  Рекомендована література 

6.1. Основна література  

 

1. Качкан, В. А. Українське народознавство в іменах: У 2-х ч. Ч. 1: 

Навч. посібник / В.А. Качкан; Ред. А.З. Москаленко. - К. : Либідь, 
1994. - 336 с. 

2. Ковальчук О.В. Українське народознавство. Книга для вчителя. – К.: 

Освіта, 1992. – 176 с. 
3. Кочубей А.В. Народознавство для студентів інженерних  

спеціальностей ВНЗ: Навчально-методичний посібник – Рівне: 
НУВГП, 2009. – 148 с. 

4. Кочубей А.В. Гуманітаризація фахової підготовки студентів технічних  

ВНЗ засобами народознавства: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2009. –  

179 с.  
6.2. Допоміжна література 

5. Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: 
Зб.нарисів / Упорядн. О.К.Романчук. - Львів: Каменяр, 1991. -246 с. 

6. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. - К., 

1998. 

7. Боплан Г.Л. Опис України. – К., 1991. 

8. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних 

поглядах та віруваннях. – К.: Фірма « Довіра», 1993. – 414 с. 
9. Великдень в Україні: Нариси про великодні свята з народними 

піснями. - К.: Муз. Україна, 1993. - 128 с. 
10. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – 

Мюнхен, 1958. - т.1-2. - Репринт. - К., 1991. 

11. Вудвуд Л.Ф. Відкривай духовні острови. Українське 
народознавство / За заг. редакцією професора А.П.Загнітка. - Донецьк: 

Центр підготовки абітурієнтів, 1998. - 144 с. 
12. Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні. – К., 1995. 

13. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-

довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с. 
14. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному 

освітленні. – К., 1994. 

15. Кочубей А.В. Народознавство для студентів інженерних  

спеціальностей ВНЗ: Навчально-методичний посібник – Рівне: НУВГП, 

2009. – 148 с. 
16. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. - К.: Абрис, 

1993. – 414 с. 
17. Народ скаже – як зав’яже: українські народні прислів’я, приказки, 

загадки: Навч. посібник / За ред. Андрущенко В.Я, та ін. –К.: Веселка, 
1971. – 230 с. 
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18. Плачинда С.П. Словник української міфології. – К.: Укр. 

письменник, 1993. – 63 с. 
19. Сележан Й.Ю. Основи національного виховання 

(Українознавство: ритуально-міфологічна, звичаєва та обрядова 
культура українців): Хрестоматія. - Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 272 с. 

20. Скуратівський В.Т. Український рік. - К.: Веселка, 1996. -238 с. 
21. Українська душа. - К., Фенікс, 1992. – 128 с. 
22. Українська етнологія: Навчальний посібник / За ред. В.Борисенко. 

– К.: Либідь, 2007. – 400 с. 
23. Українська минувшина: Ілюстративний етнографічн. довідник. - 

2-е вид. / А.П. Пономарьов та ін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с. 
24. Українська родина: Родинний і громадський побут / Упорядн. 

Лідія Орел. - К.: В-во ім. Олени Теліги, 2000. – 424 с. 
 

6.3. Інтернет-ресурси з народознавства України: 

http://traditions.org.ua – Українські традиції 
http://photo.didjeridu.org.ua/hotynshchyna/Muzfolk.html – Українська 

музична фольклористика 
http://etno.us.org.ua – Українська етнографія 
http://www.ukrfolk.kiev.ua – Український фольклор і народна 

творчість 
http://www.heritage.com.ua – Пам’ятки України 

http://www.honchar.org.ua – Український центр народної культури 

«Музей Івана Гончара» 

http://rius.kiev.ua – Українознавство 

http://gi.kmpu.edu.ua/images/stories/Departaments/gi/filosofia.gi/archive/

avtor.html – Етнологія України 

http://etno.kyiv.uar.net – Інститут мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України 

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm – Українська народна 
творчість 

6.4. Інформаційні ресурси 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і 
магістра всіх напрямків – К., 2002. – ПП. 13, С. 197. 

2. Бібліотеки: 

- НУВГП (33000, Рівне, вулиця Приходька, 75); тел.: 22-25-39; 

- державна обласна (33000, Рівне, майдан Короленка, 6);                

тел.: 22-70-63. 

Міські бібліотеки м. Рівного:  

- ім. В. Короленка (вул. Київська, 44);  

- № 9 (вул. С. Бандери, 9а);  
- № 10 (вул. Гагаріна, 67);  
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- міська (вул. Корольова, 4);  

- міська (вул. Вітебська, 3а). 
3. Методичний кабінет кафедри українознавства, педагогіки і 

психології НУВГП (33027, Рівне, вул. Мірющенка, 53а, 7-й корпус 
НУВГП, ауд. 773) 

4. www.mon.gov.ua 

5. www.tspu.edu.ua // кредитно-модульна система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


