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Пояснювальна записка 

 

Кваліфікаційний екзамен з українознавства з методикою викладання у 

ВНЗ є важливим завершальним етапом у підготовці магістра. Мета цього 

екзамену не лише у перевірці знань випускників, їх готовності до практичної 

діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні їх подальшої самостійної 

роботи. Планомірна самостійна робота студентів, особливо під час 

підготовки до кваліфікаційного екзамену, допомагає систематизувати, 

глибше осмислити і закріпити знання, отримані у процесі вивчення тієї чи 

іншої дисципліни. 

 

Кваліфікаційний екзамен для студентів спеціальності  

034 Культурологія (Українознавство) 

на здобуття освітнього ступеня «магістр» проводиться в усній формі 

за білетами. 

 

Програма кваліфікаційного екзамену інтегрує відомості про історію 

розвитку і становлення українознавчої науки, основні галузі українознавства 

(українознавство в іменах, етнологію, етнопедагогіку, дитинознавство, 

теорію і жанрологію українського фольклору, міфологію),основні аспекти, 

закономірності та дидактичні засади викладання українознавства у ВНЗ. 

Під час відповіді студент повинен продемонструвати навички 

самостійної навчальної і науково-дослідної роботи, показати знання 

основних українознавчих термінів і понять, етапів розвитку галузей 

українознавства, наукових методів, напрямів і шкіл українознавства, 

культурно-просвітницької, громадської, наукової діяльності вітчизняних 

вчених-українознавців, традиційної народної культури українців, жанрової 

системи, тематики, проблематики фольклору, філософії, етнографії 

дитинства, чинників народного виховання; знати чинні програми, 

психологічні основи і загальнодидактичні принципи і методи викладання 

українознавства у ВНЗ; визначати шляхи і прийоми використання 

українознавчих знань у своїй професійній діяльності; логічно і послідовно 

викладати думки. 

Програма складається з чотирьох розділів: 

Розділ І. Українознавство. 
Розділ ІІ. Фольклор України. Міфологія. 

Розділ ІІІ. Українське дитинознавство. Етнопедагогіка. 

Розділ ІV. Методика викладання українознавства у ВНЗ. 

Програма кваліфікаційного екзамену розрахована на випускників 

спеціальності «034 Культурологія (Українознавство)» ОС «магістр». 

Серед основних вимог, що ставляться до змісту відповіді, слід назвати: 

вміння подати наукове знання українознавчих фактів, показати розуміння 

досягнень української та зарубіжної фольклористики (наукові методи, 

напрями і школи українознавства, знання основних ідей українських і 

зарубіжних учених). 

Питання білетів відображають розмаїття напрямів, методів, тем 
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українознавства, фольклористики, міфології, етнопедагогіки, дитинознавства. 

Головними критеріями оцінювання відповіді студента є глибоке знання 

ним теоретичного матеріалу, змісту аналізованої статті, усвідомлення 

специфіки різних жанрів фольклору.  

Програма також визначає коло професійних знань з методики 

викладання українознавства у ВНЗ, якими мають володіти майбутні 

викладачі.  

На державний екзамен виносяться питання, найбільш важливі для 

виявлення рівня теоретичної та методичної підготовки майбутнього 

викладача. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВИПУСКНИКІВ 

З УКРАЇНОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ 

 

 

Оцінка “5” ( А - 90-100 балів)“відмінно”  ставиться, якщо студент 

показав: 

 повне знання етапів розвитку українознавства в історико-культурному 

контексті; 

 чітке знання основних жанрів фольклору;  

 термінологічно точне знання українознавчих та методичних понять, їх 

правильне застосування; 

 повне знання історії методики викладання українознавства у ВНЗ; 

 термінологічно точне знання понять з методики викладання 

українознавства у ВНЗ, їх правильне застосування; 

 вміння дати розгорнуту, логічно побудовану відповідь, яка 

демонструє ерудицію і глибокі знання студента, відповідає вимогам культури 

мови; 

 вільно використовує набуті теоретичні знання з українознавства та 

знання з методики його викладання у ВНЗ під час аналізу статей, праць 

учених, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. 

 

Оцінка “4,5” (В – 82-89 балів) "добре"  ставиться, якщо студент 

показав: 

 загальне знання розвитку українознавства в історико-культурному 

контексті; 

 термінологічно точне знання українознавчих та методичних понять, але 

недостатнє вміння їх застосування;  

 вміння висловлювати свої міркування з приводу тих чи інших 

українознавчих і методичних проблем, але припускається певних неточностей і 

помилок у логіці викладу теоретичного матеріалу; 

 практичні навички, що опираються на теоретичну підготовку з методики 

викладання українознавства у ВНЗ. 

 

Оцінка “4” (С – 75-81 бал) "добре"  ставиться, якщо студент показав: 
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 вміння аналізувати статті, праці вчених недостатні, не спираються на 

українознавчі знання та знання з методики викладання українознавства у ВНЗ; 

 вміння дати розгорнуту логічну відповідь, але бракує чіткої 

аргументації,мають місце мовні огріхи; 

 практичні навички поступаються теоретичній та методичній підготовці; 

домінує репродуктивний тип відповіді. 

 

Оцінка “3,5” (D–69-74 балів) "задовільно" ставиться, якщо студент 

показав: 

 неповне знання розвитку українознавства в історико-культурному 

контексті; 

 неповне знання історії розвитку методики викладання українознавства 

у ВНЗ; 

 у визначенні термінології допущені недоречності і невідповідності, 

недостатні вміння її застосування на практиці; 

  недостатньо сформовані вміння аналізувати статті, праці вчених, 

висловлюючи своє ставлення до тих чи інших українознавчих проблем; 

  відповідь неповна, основні положення недостатньо аргументовані, 

допущені мовні помилки. 

 

Оцінка “3” (Е – 60-68 балів) "задовільно" ставиться, якщо студент 

показав: 

  неточності у знаннях, відсутність вмінь оцінювати факти та явища 

українознавчого характеру; 

 слабкі навички самостійного аналізу теоретичних, практичних  

проблем, запропонованих студенту; 

 задовільні навички ведення наукової дискусії; 

 відповідь неповна, основні положення слабко аргументовані, допущені 

мовні помилки; неточності у знаннях, відсутність вмінь оцінювати факти та 

явища методичного характеру. 

 

Оцінка "незадовільно" “2”(FХ – 35-59 балів) ставиться, якщо студент 

показав: 

 слабкі знання змісту українознавчого курсу, студент не опанував наукові 

першоджерела, статті, праці вчених; 

 низький рівень українознавчих знань; 

 низький рівень методичних знань; 

 поверхова відповідь, наявність  грубих помилок у фактичному матеріалі, 

мова бідна, невиразна. 

Оцінка "незадовільно" “1”(F – 1-34 бали) ставиться , якщо студент 

показав: 

 відсутність знань змісту українознавчого та методичного курсів; 

 відсутність загально-гуманітарного та наукового мислення; 

 відсутність практичних навичок. 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО 

 

Історичні етапи розвитку українознавства. 

Внесок наддніпрянських учених ХІХ століття в розвиток 

українознавчої науки (культурно-просвітницька, громадська, наукова 

діяльність М. Максимовича, П. Чубинського, Б. Грінченка, Ф. Вовка, 

В. Антоновича, І. Огієнка, А. Кримського та ін.). 

Дослідники національного характеру українців (розвідки 

В. Антоновича, Д. Донцова, Ю. Липи, О. Кульчицького). 

Праця українських учених у Південно-Західному відділі Російського 

Географічного Товариства. 

Найвідоміші фольклорно-етнографічні дослідження західноукраїнських 

вчених ХІХ століття. Активізація етнографічних студій на 

західноукраїнських землях у зв’язку з піднесенням суспільно-

демократичного руху. Участь західноукраїнських дослідників у зборі 

експонатів на етнографічну виставку в Москві (1867 р.).  

Діяльність Громад у контексті національної проблеми ІІ половини  ХІХ 

століття. 

Науково-практична діяльність представників НТШ у галузі вітчизняної 

фольклористики та етнографії. 

Регіональність фольклорної традиції у працях сучасних дослідників 

(О. Курочкіна,Н. Сивачук, В. Мицика, М. Дмитренка, Р. Кирчіва та ін.). 

Зародження та становлення наукових поглядів на проблему етногенезу 

у І половині ХІХ – середині ХІХ ст. Аналіз етногенетичних концепцій. 

Природа і сутність національної ідеї. Національна ідея як об’єкт 

націологічного аналізу. 

Теорії нації. Сутність політичної і психологічної теорій нації. Сутність 

культурологічної, історико-економічної, етнічної теорій нації. 

Співвідношення етнічних, національних, державних та загальнолюдських 

цінностей. 

ФОЛЬКЛОР УКРАЇНИ. МІФОЛОГІЯ 

Фольклористика як наука, її галузі, специфічні риси. 

Проблема періодизації фольклору. 

Сучасний етап розвитку фольклору, його специфіка. Роль вчителя-

словесника у збереженні фольклорної пам’яті нації. 

Напрями та школи у фольклористиці. Міфологічна школа, її різновиди, 

концепції та представники. Праці вітчизняних представників міфологічної 

школи (М. Максимовича, М. Костомарова, І. Срезневського, П. Куліша, 

О. Потебні). 

Міграційна школа у розвитку фольклористики, її представники, 

концепції. Суть теорії «мандрівних сюжетів». М. Драгоманов, 

М. Грушевський як представники цього напряму. 

Антропологічна школа у фольклористиці, її представники та концепції. 

Українські представники антропологічної школи.  
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Становлення історичної школи в українській фольклористиці її 

представники, їх концепції: М. Житецький, М. Сумцов, І. Франко, 

М. Гнатюк, М. Драгоманов, М. Грушевський. 

Радянська школа фольклористики, її представники. Засилля єдиного 

підходу до вивчення фольклористики. 

Фольклор Уманщини у дослідженнях учених ХІХ – ХХІ ст.  

Декоративно-прикладне мистецтво Уманщини у дослідженнях 

українських вчених кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Жанрова специфіка українського фольклору. 

Український дитячий фольклор як специфічний різновид усної 

народної творчості.  

Усна народна творчість і професійна література. Спільне та відмінне 

між ними. 

З історії фольклорних експедицій. Пошуково-дослідницька робота з 

фольклору. Методика збирання і оформлення експедиційного матеріалу. 

Дослідження слов’янської міфології у працях представників історичної 

школи української фольклористики: М. Житецького, М. Сумцова, І. Франка, 

М. Гнатюка, М. Драгоманова.  

Основні терміни та категорії міфології: міфічний час, міфічний простір, 

міфічне мислення, архетип. Основні концепції вивчення міфів (за 

С. Токаревим) та основні види міфів. 

Особливості української міфології. Основні етапи розвитку української 

міфології (за Ю. Павленком). 

Дохристиянські вірування та світоглядні уявлення давніх слов’ян. 

Міфологічна модель світобудови слов’ян. 

Система найдавніших уявлень та вірувань: анімізм, тотемізм, 

фетишизм. Система культів як інститут поклоніння речам, явищам, істотам, 

божествам. 

 

УКРАЇНСЬКЕ ДИТИНОЗНАВСТВО. ЕТНОПЕДАГОГІКА 

 

Праця як фактор виховання в українській родині. Народна 

пареміографія про роль праці у сімейному виховання. Визначні педагоги про 

роль праці у сімейному вихованні. Висвітлення питання на сторінках 

періодики. 

Приклад-ідеал як фактор виховання. Формування ідеалу чоловіка, 

ідеалу жінки в українській родині. Григорій Ващенко про виховний ідеал. 

Етнічний характер досконалої людини. Висвітлення питання на сторінках 

педагогічної періодики. 

Мати та батько в українській родині. Ідеал жінки-матері в українському 

фольклорі, Біблії, класичній літературі. Зоряна Болтарович про матір та 

батька у сімейному вихованні (стаття «Традиції в сімейному вихованні»). 

М. Г. Стельмахович про матір та батька, їх роль в українській родині. 

Б. Цимбалістий про матір та батька в родині (стаття «Родина і душа народу»). 

Дитина у світогляді українського народу. Дитина як посланець небес. 

Післяпологові звичаї та обряди. Обряд хрещення дитини. Вибір імені дитини. 
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Харизма вибраного ім’я. Розрізнення понять іменини, день ангела та день 

народження. Святкування хрещення вдома, його регіональні особливості. 

Дослідження Євгена Грицака «Хрестини».  

Архетип Світового дерева як основа фольклорної, етнічної та родової 

пам’яті українців. Структура троїстості Світового дерева по вертикалі. 

Горизонтальна структура. Образ Світового дерева на рушниках та настінних 

розписах. 

Слово як фактор виховання. Мовні традиції української родини. 

Етнопедагогіка – основа сучасної національної системи виховання. Чинні 

урядові положення щодо реалізації національного фактору у виховному 

процесі. 
 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА У ВНЗ 

 

Концепції українізації освіти в 20-х роках ХХ століття. Концептуальні 

положення М. Грушевського, М. Васильківського, В. Дурдуківського та ін. 

щодо впровадження українознавства у зміст освіти. 

Джерела методики викладання українознавства у ВНЗ та її зв’язки з 

суміжними дисциплінами. 

Традиційні принципи викладання українознавства у ВНЗ. 

Нетрадиційні принципи викладання українознавства у ВНЗ. 

Традиційні методи та прийоми викладання українознавства у ВНЗ. 

Нетрадиційні методи викладання українознавства у ВНЗ. 

Інтерактивні технології викладання на заняттях з українознавства: 

технології колективно-групового навчання. 

Інтерактивні технології навчання на заняттях з українознавства: 

технології кооперативного навчання.  

Технології опрацювання дискусійних питань на заняттях з 

українознавства. 

Зміст, завдання і принципи позааудиторної роботи з українознавства. 

Українознавство як засіб виховання молоді та розвитку її творчих 

здібностей. 

Основні напрями позааудиторної діяльності з українознавства у ВНЗ. 

Форми організації позааудиторної роботи з українознавства у ВНЗ. 

Підготовка позааудиторних занять з українознавства у ВНЗ. 

Кабінет українознавства, особливості компонування його експозиції.  

Організаційно-методичні засади проведення українознавчих заходів у 

ВНЗ. 

Методика організації та проведення українознавчих свят у ВНЗ. 

Мета і завдання пошукової українознавчої роботи у ВНЗ. 

Основні етапи пошуково-експедиційної українознавчої діяльності. 
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Зразок екзаменаційного білета: 

 

1. Природа і сутність національної ідеї. Національна ідея як об’єкт 

націологічного аналізу. 

2. Принципи, методи та прийоми викладання українознавства у ВНЗ. 

3. Розкрийте суть етапу приготування до весілля та його народнопісенний 

супровід. 
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