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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Етнопедагогіка” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  Бакалавра   
напряму 6.010106 Соціальна педагогіка 
  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є погляди народу на мету, 
завдання, форми, методи і засоби навчання та виховання в дусі національних 
виховних традицій. 
Міждисциплінарні зв’язки: філософія, психологія, соціологія, історія, 
культурологія, етнологія, фольклористика, релігієзнавство, медицина. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні основи української етнопедагогіки 
2. Сім’я в українській етнопедагогіці. Педагогіка народного календаря  

 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Етнопедагогіка” є розкрити 
закономірності розвитку етнопедагогіки, основні поняття української 
етнопедагогіки, проаналізувати її походження та становлення, особливості 
процесу формування і вільного розвитку дисципліни в незалежній Україні; 
підкреслити роль курсу в науковій та професійній підготовці студентів 
відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства; 
формування на цій основі підходів щодо удосконалення системи формування 
психолого-педагогічної готовності спеціалістів до викладацької та науково-
педагогічної діяльності. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “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; 

 спрогнозувати перспективи 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 вчителів, відродження 
народних традицій у системі виховання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

 історія розвитку етнопедагогіки, її структура; 



 

 складові народної педагогіки, основні принципи і засоби;  
 методи виховання та самовиховання; 
 становлення системи освіти в Україні;  
 специфіки професійно-педагогічної діяльності вчителя національної 

школи. 
вміти : 

 аналізувати політику Української держави щодо розвитку освіти в 
історичній ретроспективі та в національному аспекті; 

 опрацьовувати наукову літературу про методи науково-педагогічних 
досліджень та здійснювати власні педагогічні дослідження із 
використанням окремих методів наукових досліджень; 

 добирати доречні приклади педагогічних ситуацій з національного 
виховання, що зорієнтовані на формування гуманістичних почуттів 
особистості школяра; 

 аналізувати типовий національний навчальний підручник чи навчальний 
посібник з метою розкриття національних аспектів в його змісті; 

 складати план-конспект шкільного виховного заходу як особливої 
структурно-змістової одиниці у системі національного виховання у 
загальноосвітній середній школі; 

 здійснювати педагогічний аналіз форм і засобів виховання у навчальному 
закладі з позицій реалізації в них принципів національного виховання. 

 
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1.  
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 
 
Тема 1. Етнопедагогіка як наука. 
Історія розвитку української етнопедагогіки. 
 
Загальні основи української педагогіки. Поняття про педагогіку, 

етнопедагогіку, народну педагогіку. Зв’язки етнопедагогіки з педагогікою та 
іншими психолого-педагогічними науками. Зв’язки етнопедагогіки з 
медициною, соціологією, культурологією, етнологією та іншими науками. 

Структура української етнопедагогіки. Основні принципи і засоби 
української етнопедагогіки. Історія виникнення етнополітоніма "Україна" та 
етноніма "українець". 

Антропологічні риси українців, їхні прикмети. Історико-етнографічне 
районування України. Етнографічні групи українського народу. Український 
характер, світогляд, менталітет, вдача. Зародження і розвиток українського 
родинного виховання. Народна педагогіка як предтеча школи і педагогічної 
науки.  

Розвиток педагогічних ідей та освіти в Україні і народна педагогіка. 
Основні концепції розвитку етнопедагогіки в Україні в кінці ХІХ – на початку 



 

ХХ ст. Етнопедагогіка у ХХ ст. Основні напрями розвитку сучасної української 
етнопедагогіки. 

 
Тема 2. Педагогічні погляди українського народу на виховання 

молоді. Український виховний ідеал. 
 
Педагогічні погляди українського народу на виховання молоді. Мета, 

зміст і основні чинники народного виховання. Засоби та методи народного 
виховання. Принципи народного виховання. Самовиховання в житті людини. 
Етнопедагогіка – основа сучасної національної системи виховання. Виховний 
ідеал української народної педагогіки. Традиційний український ідеал людини. 
Тип досконалої людини в українській козацькій педагогіці. Виховний ідеал за 
Григорієм Ващенком. Сучасний ідеал українського національного виховання. 

 
Тема 3. Напрями виховання в українській етнопедагогіці. 

 
Український народ про роль знань, мудрості та розуму. Завдання 

розумового виховання. Народні принципи набуття знань. Шляхи і засоби 
розумового виховання в українській етнопедагогіці. Народ про працю як 
першооснову життя і провідний засіб виховання. Завдання трудового 
виховання, його основні етапи і засоби в українській етнопедагогіці. Народно-
педагогічні вимоги до організації трудового виховання дітей. Суть естетичного 
народного виховання, його завдання. Система естетичного виховання і засоби 
естетичного впливу на особистість у народній педагогіці. Фізичне виховання і 
його завдання в народній педагогіці. Аспекти фізичного виховання, його засоби 
в українській етнопедагогіці. Козацька система тілесного виховання. 

 
Тема 4. Моральне виховання в українській етнопедагогіці. 
 
Мораль і духовність в українській етнопедагогіці. Завдання морального 

виховання. Основні принципи морального кодексу народу. Методи, засоби і 
прийоми морального виховання. 

 
Змістовий модуль 2. 
СІМ’Я В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОПЕДАГОГІЦІ.  
ПЕДАГОГІКА НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ. 
 
Тема 5. Народ про сім’ю як основу етнопедагогіки. 
Історичні відомості про українську сім'ю. Українська сімейна 

обрядовість, її основні види. Родинні виховні традиції. Формування 
педагогічної культури батьків. Виховання дітей у молодій сім'ї. Народний ідеал 
сім'ї. Народне дитинознавство, його суть і основні компоненти. Сімейні звичаї і 
обряди. Народна характеристика дітей.  

 
Тема 6. Українська козацька педагогіка. 



 

Основні етапи розвитку українського козацтва. Здобутки освіти і 
культури в Козацьку добу (ХVI-XVIII ст.). Козацький характер і вольова сфера. 
Розумова, мовна та емоційна сфери Запорізького козацтва. Особливості 
психології козаків-характерників. Сутність, витоки і специфіка козацької 
педагогіки. Формування в молоді фізичної та психологічної культури козаків. 
Виховання в молоді лицарських чеснот, сили духу. Основні шляхи виховання 
дітей і молоді засобами козацької педагогіки. 

 
Тема 7. Педагогіка народного календаря. 
Народний календар, його виховний потенціал та філософські основи. 

Виховні традиції народного календаря. Зимові свята, дати. Весняні свята, дати. 
Літні свята, дати. Осінні свята, дати. Народний календар і національна система 
виховання. 

 
Тема 8. Народознавство як основа національного реформування 

школи. 
Суть педагогіки народознавства. Народознавчі принципи і підходи до 

виховання учнівської молоді. Основні напрями і зміст народознавчої роботи в 
сучасній школі. Форми і методи та результативність педагогіки народознавства. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 32 ауд. год., 29 год. 

самостійної роботи. Всього 1,5 кредити ECTS. 
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