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Назва дисципліни Українська етнопедагогіка 

Адреса викладання 

дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка , 

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Історичний факультет, 

кафедра етнології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка 

014.03 Середня освіта (Історія) 

Викладачі 

дисципліни 

Гілевич Ігор Ярославович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

етнології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

ihor.hilevych@lnu.edu.ua 

https://clio.lnu.edu.ua/employee/hilevych-i-ya 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

У день проведення лекцій, також на онлайн платформах Zoom, 

Facebook Messenger та через електронну почту ihor.hilevych@lnu.edu.ua 

Сторінка курсу https://clio.lnu.edu.ua/course/ukrains-ka-etnopedahohika-2 

 

Інформація про 

дисципліну 

Пропонований курс охоплює період від давньоруських часів – до 

початку ХХІ ст. та тематично пов’язаний з іншими курсами, що 

читаються на історичному факультеті (“Етнологія України“, 

“Педагогіка”, “Духовна культура українців Карпат” та ін.). Виклад 

курсу побудовано таким чином, щоб показати з одного боку специфіку 

народної педагогіки українців як етнокультурного феномена, її роль в 

житті представників етносу, а з іншого – історію формування 

української етнопедагогіки як окремої галузі наукового знання, її 

знакових представників, методологічні підходи та найважливіші 

дослідження. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Українська етнопедагогіка” належить до циклу 

нормативних дисциплін для студентів першого курсу спеціальності 

014.03 Середня освіта (Історія) та викладається у ІІ семестрі в обсязі 

4 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Українська 

етнопедагогіка” є розкрити закономірності розвитку етнопедагогіки, 

основні поняття української етнопедагогіки, проаналізувати її 

походження та основні етапи становлення, особливості її розвитку в 

умовах незалежної України; підкреслити роль курсу в науковій та 

професійній підготовці майбутніх педагогів відповідно до державних та 

європейських стандартів, потреб суспільства; формування на цій основі 

підходів щодо удосконалення системи психолого-педагогічної 

підготовки спеціалістів до викладацької та науково-педагогічної 

діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Українська 
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етнопедагогіка” є  

 проаналізувати закономірності розвитку етнопедагогіки 

як актуальної педагогічної дисципліни; 

 розкрити роль народної педагогіки в подальшому 

розвитку наукової педагогічної теорії і практики, що є надійним 

орієнтиром у створенні виховної системи, адекватної потребам 

українського державотворення та формування високоосвічених, 

духовно багатих і морально стійких особистостей, гідних 

громадян демократичної європейської держави; 

 визначення перспектив розвитку етнопедагогіки в 

демократичному суспільстві, як педагогіки національного 

розвитку, піднесення, відродження та етнічного самовиховання; 

 навчити студентів вивчати і усвідомлювати народний 

виховний досвід для підвищення рівня духовності майбутніх 

педагогів, відродження народних багатовікових традицій у 

системі виховання. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Література: 

Гнатенко П.І. Український національний характер. – К.: ДОК К, 

1997. – 115 с. 

Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навчально-

методичний посібник для викладачів історії педагогіки, на допомогу 

студентам педагогічних ВНЗ під час самостійного вивчення 

теоретичних основ, підготовки до семінарських і практичних занять / 

О.П.Демченко. – К. : Видавничий дім «Слово», 2012. – 323 с. 

Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріали до монографії 

с. Старосілля / Ніна Заглада // Матеріали до української етнології. – К., 

1929. – Вип. 1. – 220 с. 

Стельмахович М.Г. Народне дитинознавчтво. – К., 1991. – 48 с. 

Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 

1997. – 232 с. 

Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка : Навч. 

посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 287с. 

Ступарик Б.М. Національна школа: витоки й становлення: навч.-

метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с. 

Сявавко Є. Етнопедагогіка // Етногенез та етнічна історія 

населення Українських Карпат. У 4-х тт. – Т. ІІ: Етнологія та 

мистецтвознавство. – Львів: ІН НАН України, 2006. – С. 433–445. 

Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. 

– К. : Наук. думка, 1974. – 149 с. 

Руденко Ю., Губко О. Українська козацька педагогіка. – Київ: 

Академія, 2007. – 342 с. 

Посібники: 

Ващенко Г.Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, вихователів, 

молоді і батьків. – Полтава: Полтав. вісн., 1994. – 191 с. 

Етнографія України : навч. посіб. / за ред. проф. С. А. Макарчука. 

Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 518 с. 

Історія педагогіки: курс лекцій. – Київ, 2004. – 171 с. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-

http://www.info-library.com.ua/books-book-69.html


69.html 

Левківський М. В. Історія педагогіки: підручник. – Киів: Центр 

навчальної літератури, 2003. – 360с. 

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. – Суми: 

ВТД “Університетська книга”, 2005. – 176 с. 

Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка : навч.-метод. посібник. – 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 159 с. 

Українська етнопедагогіка : конспект лекцій / уклад. Б. П. Іщенко. 

– Х. : [б.в.], 1998. – 41 с. 

Українська етнопедагогіка: навч.-метод. посібник / ред. В. 

Кононенко. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 508 с. 

Українська етнопедагогіка: історичний контекст : навч. посібник / 

ред. Н.Лисенко. – Івано-Франківськ, 2005. – 184 с. 

Обсяг курсу Загальний обсяг курсу 120 год. З них 64 години аудиторних занять (32 

години лекцій, 32 години практичних занять) та 56 годин самостійної 

роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студент буде: 

знати:  

 основний зміст етнопедагогіки; 

 складові етнопедагогіки; 

 історія розвитку української етнопедагогіки; 

 особливості українського народного виховання; 

 основні пинципи, засоби і методи народного виховання; 

 методи виховання та самовиховання; 

 становлення системи української національної освіти; 

 специфіку професійно-педагогічної діяльності вчителя 

національної школи. 

вміти: 

 давати визначення основним категоріям етнопедагогіки, 

застосовувати їх при виконанні теоретичних і практичних завдань; 

 добирати приклади педагогічних ситуацій з національного 

виховання, що зорієнтовані на формуванні гуманістичних почуттів 

особистості; 

 аналізувати політику Української держави щодо розвитку освіти в 

історичній ретроспективі та в національному аспекті; 

 фахово опрацьовувати наукову літературу про методи науково-

педагогічних досліджень; 

 аналізувати приклади народних засобів та принципів виховання в 

описових етнографічних працях ХІХ – першої половини ХХ ст.;  

 проводити власні педагогічні дослідження із використанням 

окремих методів наукових досліджень; 

  

Ключові слова Етнопедагогіка, народна педагогіка, цінності, мораль, сімейне 

виховання,  традиції, культура, навчання, виховання, дидактика. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, які передбачають систематичний і послідовний 

виклад навчального матеріалу в інтерактивній формі, на яких мають 

бути виголошені  студентські міні-дослідження/індивідуальні завдання. 



Засвоєння навчального матеріалу вимагає самостійної роботи студента. 

Теми Тема 1. Вступ до української етнопедагогіки (2 год.) 

Тема 2. З історії розвитку української народної педагогіки та 

етнопедагогіки від давньоруських часів до початку ХХ ст. (2 год.) 

Тема 3. Етнопедагогічні дослідження часів Української національної 

революції 1917-1921 рр. та в міжвоєнний період на тлі світової науки 

(2 год.) 

Тема 4.  Основні тенденції розвитку української етнопедагогіки в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2 год.) 

Тема 5. Виховний ідеал української народної педагогіки (2 год.) 

Тема 6. Українська народна дидактика (2 год.) 

Тема 7. Провідні ідеї і традиції трудового та фізичного виховання 

(2 год.) 

Тема 8. Практика духовно-морального та розумового виховання дітей в 

українській сім'ї (2 год.) 

Тема 9. Проблеми естетичного та сімейного виховання в українській 

етнопедагогіці (2 год.) 

Тема 10. Вступ до дитинознавства (2 год.) 

Тема 11. Родильна обрядовість (2 год.) 

Тема 12. Діти у народній термінології українців (2 год.) 

Тема 13. Дитина у віці від 1 до 5 років (2 год.) 

Тема 14. Дитина у віці від 5 до 9 років (2 год.) 

Тема 15. Традиційні дитячі ігри та іграшки (2 год.) 

Тема 16. Дитячий фольклор (2 год.). 

  

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік оформляється як сума балів отриманих студентом за роботу в 

семестрі. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

“Загальна етнологія”, “Етнологія України”, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату та розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекція-бесіда, на яких студенти матимуть змогу в формі проєкта-

презентації представити власні самостійні міні-дослідження та 

дискутувати на окреслені тематикою курсу проблеми. 

Зокрема,  

- Усні (лекція-бесіда, доповідь-презентація, рецензія, опонування, 

дискусія);  

- Наочні (медіа-презентації, робота з картами, статистичними 

графіками, візуальними зображеннями);  

- Практичні (підготовка студентами проєктів-презентацій). 

Необхідне 

обладнання 

Аудиторія, обладнана медіа-проектором, онлайн платформи Teams, 

Zoom, Moodl, карти, зображення.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50 б. (2 тестові модулі за  лекційними темами по 25 б.), 

проєкт-презентація/індивідуальне завдання: 50% семестрової оцінки (50 

б.). 

Теми індивідуальних завдань: 

“«Галицько-руські народні приповідки» Івана Франка як цінне 

джерело етнопедагогічної традиції українців”. На основі вказаної 



праці (оригінального видання початку ХХ ст. на сторінках 

“Етноґрафічного збірника” або ж перевидання 2006 р.) вибрати 20 

афоризмів, які б відображали народні погляди на проблеми 

трудового, морального, естетичного, фізичного, розумового та 

сімейного виховання (вибрати один з цих 6 варіантів). Студенту слід 

подати текст афоризму з поясненням, яке навів І. Франко 

(обов’язкове покликання на сторінку), та невелика власне пояснення 

цієї народної мудрості 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Відвідання занять є запорукою успішного навчання. Очікується, що 

студенти матимуть зацікавлення відвідати всі лекції. Важливим також є 

дотримання студентами термінів, визначених для виконання тестових, 

письмових та усних робіт, передбачених програмою курсу.  

Політика виставлення балів. Академічна недоброчесність,  

несвоєчасне виконання окреслених програмою курсу завдань, рівно ж 

як і запізнення та пропуск занять, без поважних причин, не толерується. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Тестові питання формуються на основі лекційного матеріалу, тематики 

практичних та індивідуальних завдань. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 


