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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Народознавство» розроблено 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 
02 Культура та мистецтво  
Предметом вивчення дисципліни є духовна та матеріальна культура 
українського народу.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Історія України, Історія мистецтв, Історія 

дизайну, Філософія, Культурологія. 
Забезпечувані дисципліни: всі гуманітарні дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовний модуль 1. Духовна культура. 
Змістовний модуль 2. Матеріальна культура. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: розширити й поглибити знання студентів про 

духовну і матеріальну культуру українського народу, залучити молодь до 
освоєння кращих народних традицій, історичного досвіду в різних галузях 
народної культури. 
Завдання навчальної дисципліни:  

 вивчення традицій матеріальної та духовної культури рідного 
народу, вивчення актуальних проблем сучасної етнографії та 
українознавства;  

 формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних 
уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтацій у зв’язку з народними 
традиціями і моральними основами шляхом прилучення до культурних 
надбань рідного народу;  

 ознайомлення студентів з системою народних уявлень про світ і 
людину як основу формування національного характеру;  

 засвоєння студентами основних методів етнографічних досліджень 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей) 
знати:  

 своєрідність українського етносу в часі та просторі формування 
української нації;  

 етнічну історію національних груп України, принципи 
етнографічного районування українського населення та особливості 
окремих етнографічних груп;  

 здобутки матеріальної культури і господарства українців; 

 духовну культуру українського народу;  

 мету і завдання курсу, розуміти актуальні проблеми сучасного 
народознавства. 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


вміти: 

 користуватися набутими теоретичними знаннями з усіх галузей 
українознавства;  

 орієнтуватись в особливостях матеріальної та духовної культури 
українців та інших етносів на території України;  

 вдало використовувати багатий історичний досвід українського 
народу в сфері культури, як матеріальної, так і духовної;  

 орієнтуватися в сучасних етнопроцесах в Україні, формулювати 
власну оцінку щодо їх інтенсивності, форм вияву, позитивного чи 
негативного впливу на соціокультурний простір держави; 

 самостійно вирішувати складні завдання формування сучасного 
націє простору. 
компетенції:  

 здатність усвідомлювати закономірності формування культурного 
простору; 

 здатність застосовувати здобутки наукових досягнень у творчому 
процесі; 

 розуміння ролі народознавства у підготовці майбутнього дизайнера.  
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками наукового та творчого аналізу; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами 
творчого процесу; 

 дотримуватись етичних принципів. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура та мистецтво 

Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн 

Семестр 7 

Модулів – 4 

Освітній рівень: перший 
(бакалаврський) 

Аудиторні години: 32 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 
18 год. 

Практичні, 
семінарські:  
14 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 
год 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи студента 
– 5 

Самостійна робота  
58 год. 

Вид контролю: модульний 
контроль 

  

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Духовна культура 
Тема 1. Предмет і завдання курсу народознавство як навчальної дисципліни  
Об’єкт, предмет і завдання народознавства. Наукові погляди на проблему етносу та нації. 

Сучасний погляд на Україну під кутом зору українського державотворення. Зв’язок народознавства з 
гуманітарними та суспільнознавчими науками. Народознавство в контексті національної системи 
виховання. 

Тема 2. Релігія в житті українського народу   
Особливості української міфології. Поняття про духів, демонів, демонологію. Сюжетно–

тематичні особливості української міфології. 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.  

Національний характер і ментальність українців 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. Поняття національного 
характеру та ментальності. Етнічні складники українського характеру. Соціопсихічні риси українського 
характеру. Мова й національна психологія. «Хвороби» національної психіки.  

Тема 4. Звичаї та обряди українського народу.  
Обряди посвячення в Україні. Родинна обрядовість українців 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. Шлюб і 
сім’я. Весільна обрядовість: сватання; умовини; заручини; церковні оповіді; обряд прощі; весілля; після 
весільні обряди – пропій, міни, калачини. Родильна обрядовість: звичаї допологового періоду; 
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 
Тема 5. Житло в духовному світлі українців  

Традиції народної архітектури. Українська хата та її інтер’єр. Вибір місця під будівництво. 
Подвір’я та господарський реманент. Будівельні традиції українців.  

Тема 6. Матеріальна культура українців  
Хліборобство, рільництво, городництво, садівництво. Тваринництво, мисливство, бортництво. 

Домашні ремесла і художні промисли. Народне образотворче мистецтво та архітектура. Види 
народних ремесел і художніх промислів. Рослини і тварини в побуті та звичаях українців. Українська 
хата та її інтер’єр. Подвір’я та господарський реманент. Їжа та харчування. Одяг, ткацтво, вишивка. 
Концепції культури. Функції культури. Виникнення та історична еволюція поглядів на культуру в 
європейській культурологічній думці. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

лекції практичні самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. Духовна культура 

1. Предмет і завдання курсу народознавство 
як навчальної дисципліни 

13 4  9 

2. Релігія в житті українського народу  14 2 2 10 

3. Народні знання: морально-етичні норми 14 2 2 10 

4. Звичаї та обряди українського народу 13 2 2 9 

Змістовий модуль 2. Матеріальна культура 

 5. Житло в духовному світлі українців  
 

18 4 4 10 

 6. Матеріальна культура українців 18 4 4 10 

Усього годин 90 18 14 58 

 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть годин 

3 Тема 2. Релігія в житті українського народу   
Питання для обговорення. 

1. Особливості української міфології.  
2. Сюжетно–тематичні особливості української міфології.  
3. Язичницькі традиції в культурі українців. 
4. Християнізація українського народу 

2 

4 Тема 3. Народні знання: морально-етичні норми.  
Питання для обговорення. 

1. Національний характер і ментальність українців  
2. Національні риси характеру українців.  
3. Духовно-моральні якості в сучасній Україні.  
4. Поняття національного характеру та ментальності.  
5. Етнічні складники українського характеру.  

2 

5 Тема 4. Звичаї та обряди українського народу.  
Питання для обговорення. 

1. Обряди посвячення в Україні.  
2. Родинна обрядовість українців  
3. Поняття про календарно-обрядову поезію.  
4. Шлюб і сім’я 
5. Похоронні та поминальні обряди.  

2 

6 Тема 5. Житло в духовному світлі українців  
Питання для обговорення. 

1. Традиції народної архітектури.  
2. Українська хата та її інтер’єр.  
3. Вибір місця під будівництво.  
4. Подвір’я та господарський реманент.  

4 

7 Тема 6. Матеріальна культура українців 
Питання для обговорення. 

1. Хліборобство, рільництво, городництво, садівництво.  
2. Тваринництво, мисливство, бортництво.  
3. Домашні ремесла і художні промисли.  
4. Народне образотворче мистецтво та архітектура.  
5. Види народних ремесел і художніх промислів. 

4 

Всього 14 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

1. Зв’язок народознавства з гуманітарними та суспільнознавчими науками.  9 

2. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 10 

3. «Хвороби» національної психіки. 10 

4. Весільна обрядовість українців.  9 

5. Будівельні традиції українців.  10 

6. Рослини і тварини в побуті та звичаях українців. Українська хата та її інтер’єр. 10 

Всього 58 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Народознавство» застосовуються 
такі методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 
– методи письмового контролю: письмове есе; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 
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.  
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.  

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Семінарські заняття (25 б) - 5 5 5 5 5 

Самостійна робота (35 б) 5 6 6 6 6 6 

Модульний контроль (10 б) 5 5 

Диф. залік (20 б) 20 



25. Український народний етикет.  
26. Народні художні ремесла та промисли.  
27. Українські народні знання.  
28. Усна народна творчість.  
29. Народна архітектура.  
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