
 
 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
Кафедра культурології та мистецької освіти 

ОПИС 
навчальної дисципліни 
 «Українознавство» 

на ІV семестр 2016-2017 н.р.  
 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань –  0101 Педагогічна освіта 
Напрями підготовки – 6.010102 Початкова освіта. 

 
1. Загальна характеристика дисципліни 

 
Загальний обсяг дисципліни –  3 кредити ЄКТС. 
Статус дисципліни – варіативна (за вибором студентів). 
Факультет  – початкової та мистецької освіти. 
Кафедра – культурології та мистецької освіти. 
Курс – 2; семестр – 4; вид підсумкового контролю –  залік. 
Викладач: канд. філос. наук, доцент Костюк Л.Б. 
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2. Зміст лекційного матеріалу 

1.  Концепція, структура та завдання навчального курсу «Українознавство».  
2. Етнокультура в системі національної культури. 
3. Мова як етнозберіраючий чинник.  
4. Етнічна свідомість, національний характер та ментальність..  
5.. Основні галузі господарства і заняття  українського народу. Господарська діяльність українців. 
6. Допоміжні види господарської діяльності та їх еволюція. Традиції збиральництва, рибальства, 
мисливства, бджільництва. 
7.Традиційні промисли та ремесла українців. Традиційні транспортні засоби  
8.Традиції народного будівництва 
9. Український народний одяг  
10. Народна кулінарія українців  
11. Громадський побут українського суспільства . 
12. Родинно-сімейний побут.  
13. Родильні звичаї та обряди Поховально-поминальні звичаї та обряди. 
14. Весілля в Україні. 
15. Календарна обрядовість українців 
16. Народні знання народні вірування українців 

 
3. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного матеріалу; підготовку 
до семінарських занять; виконання індивідуального завдання; підготовку до співбесіди з лектором; 
підготовку до семестрового заліку. 

 
4. Система поточного та підсумкового контролю 

 результатів навчання. Критерії оцінювання 
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється усними відповідями, 

виконанням індивідуальних завдань та заліком.  



Оцінка, що виставляється за семінарське заняття, враховує: знання теоретичного матеріалу з теми; 
вміння зробити методичне обґрунтування проблеми; поєднання проблеми із темою індивідуального 
завдання; вміння зробити авторські висновки.  

Співбесіда з лектором відбувається згідно з наперед визначеною датою. 
Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи.  
Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною 

шкалою. Приклад завдання на екзамен за талоном №2 і перед комісією наведено у додатку 1. 
 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

VІІІ семестр 
Залік 

 

Усні відповіді 
на семінарських 

заняттях 
Самостійна робота 

Індивідуальн
е завдання 

 

Співбесіда 
з лектором  

100 
 
 

1 2 3 4 5 6 

40 20 20 10 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях здійснюється за чотирибальною шкалою (“2”, “3”, “4”, 

“5”). В кінці семестру на основі оцінок визначається середній бал за формулою: 12
n

A , де А  сума усіх поточних 

оцінок за чотирибальною шкалою, набраних на семінарських заняттях (включаючи оцінки “2”), n кількість цих оцінок. 
Якщо середня оцінка за семінарські заняття менша за 2,5, то кількість балів, які отримав студент на підставі оцінок за 
семінарські заняття, дорівнює нулю. Обов’язковий мінімум виступів студента на семінарських заняттях – 2. 

На співбесіді з лектором студент повинен відповісти на два питання (мак. по 5б. кожне). 
Залік за талоном № 2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою.  
 

Рекомендована література 
1. Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. 
2. Дротенко В..І., Костюк Л.Б. Українознавство: Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.–видавн. відділ 

ДДПУ, 2011. – 79с. 
3. Лозко Г. Українське народознавство. – 3-е вид., Харків: В-во «Див», 2005. – 472с. 
4. Українознавство: посібник / Уклад.: В.Я. Моцюк, В.Г. Пугач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – 399 с. 
5. Українське народознавство. Навчальний посібник / За заг. ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь та ін. – 

Львів: Фенікс, 1994 – 608с. 
 
 
Викладач                                                            _____________            Костюк Л.Б.  
                                                                                     підпис                 прізвище, ініціали 
 
Завідувач кафедри                                   .          _____________           Дротенко В.І 
                                                                                      підпис                прізвище, ініціали 

 
Додаток 1. 

 
Приклад завдань на екзамен за талонами № 2 і перед комісією 

І. Визначте (кожна правильна відповідь оцінюється в 5 балів) 
1. Українознавство – це….. 
2. У якому столітті українознавство постає як цілісна, інтегративна наукова система: 
3. Етнокультура виконує такі функції: 
4. Лінгвократія – це…. 
5. Понтійському типу характеру властиві: 

ІІ. Дайте обґрунтовану відповідь: (кожна правильна відповідь оцінюється в 15 балів) 
1. Джерела українознавства. 
2. Функції мови як етнозберігаючого чинника.  
3. Властивості етнічної культури.   
4. Лінгвоцид та його наслідки.  
5.  Культура мови. 

 
Загальна сума балів _________________________ 



Індивідуальне  завдання № 2 
2. Український етнос: походження, формування. 
3. Етноніми – як форма прояву етнічної свідомості. Історичні назви України та їх зміст (Русь 

– Київська Русь – Мала Русь – Малоросія – Україна). 
4. Будівельна обрядовість українців. 
5. Сімейні звичаї та обряди: весільна обрядовість. 
6. Сімейні звичаї та обряди: Звичаї й обряди, пов’язані з народженням дитини; Похоронна 

обрядовість. 
7.  Народна мораль і етикет. 
8.  Літочислення. Народний календар. 
8. Календарна обрядовість українців 

- Зимовий цикл; 
9. Календарна обрядовість українців 

- Весняний цикл; 
10. Календарна обрядовість українців 

- Літньо-осінній цикл. 
11. Державні символи України. 
12. Українські народні обереги: хліб, рушник. 
13. Рослинні  символи України. 
14. Тваринні символи України  
15. Українські пісні: веснянки та гаївки, купальські.  
16. Українські пісні: сімейно-обрядові та необрядові. 
17. Українські пісні: колискові. 
18. Народний побут: інтер’єр, екстер’єр. 
19. Народний побут: традиції харчування. 
20. Народний побут: народний костюм. 
21. Народний побут: народна іграшка. 
22. Народні промисли та ремесла: вишивка. 
23. Народні промисли та ремесла: кераміка. 
24. Народні промисли та ремесла: килимарство і ткацтво. 
25. Народні промисли та ремесла: писанкарство. 
26. Народні промисли та ремесла: вироби зі шкіри. 
27. Народні промисли та ремесла: лозоплетіння. 
28. Народні промисли та ремесла: різьбярство. 
29. Народні промисли та ремесла: обробка каменю, рогу, кістки. 
30. Народні промисли та ремесла: плетіння з соломки, бісеру. 
31. Народні промисли та ремесла: мереживо, художнє плетіння (в’язання). 
32. Народні промисли та ремесла: гутництво ( вироби зі скла).  
33. Народні промисли та ремесла: вироби зі шкіри та хутра. 
34. Традиційні українські сімейні свята, обряди, ритуали. 
35. Народні музичні інструменти. Народний танець 
36.  Народні знання народні вірування українців 
37. Образотворче мистецтво та архітектура. 
38. Хліборобство: рільництво, городництво, садівництво. 
39. Тваринництво, мисливство, рибальство.  
40. Українська демонологія. 

 
 



Вимоги щодо виконання та оформлення індивідуальних завдань. 

1. Підбір та опрацювання відповідних джерел. 

2. Аналіз теми на основі опрацьованої літератури. 

3. Долучення матеріалів польових досліджень. Робота з інформаторами. 

4. Написання ІЗ. 

5. Структура: 

Вступ 

Основна частина: 

1). Загальна характеристика проблеми 

2).  Регіональна характеристика проблеми 

3). Місцевий матеріал. 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки (за наявності). 

6. Презентація роботи. 

7. Папка із матеріалами роботи та презентації (диск). 



Міністерство   освіти   і  науки України 
Дрогобицький  державний  педагогічний  університет  імені  Івана  Франка 

 
 

кафедра культурології та мистецької освіти 
 

 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНОЗНАВСТВА 

На тему:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
Студентки групи ____________ 

_______________________________факультету 
_________________________________________ 

 

Науковий  керівник: 
кандидат філософських наук, доцент 

Костюк Лариса Богданівна 
 

 
РЕЦЕНЗІЯ 

 
 

 Максимальна кількість 
балів 

Бали, отримані 
студентом 

Структура та стилістика 2  
К-сть питань, повнота 3  

Список джерел 2  
Наявність висновків 3  
Папка з матеріалами  5  

Презентація 5  
Сума балів 20  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Дрогобич, 2017 
 
 


