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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Генеральна конференція з питань освіти, науки та культури на 25-ій сесії в

Парижі рекомендувала державам-членам ЮНЕСКО надавати перевагу таким

способам репрезентації традиційних народних культур, які популяризують живі

або колишні свідчення цих культур; вдосконалювати професійну підготовку

фахівців у цьому напрямку. В епоху глобалізації актуальність турботи про

збереження пам’яток матеріальної та духовної культури кожної нації не

викликає ніякого сумніву. Модернізація системи освіти, як це визначено в

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, спрямовується на

впровадження національної системи виховання, широке використання надбань

народної педагогіки і культури.

Реалізації такої мети слугує навчальна дисципліна “Українознавство”, яка

має виняткове значення у підготовці майбутніх учителів до педагогічної

діяльності. Українознавство концентрує в собі усталені погляди на дітей,

емпіричні знання про умови й рушійні сили онтогенезу людських якостей на

стадії дитинства, закономірності перебігу фізіологічних, сенсорних, емоційних,

вольових та пізнавальних процесів в дитячому віці, особливості формування

дитини як особистості від народження й до фізіологічного дозрівання та

включення у доросле життя. В основі курсу – теоретичні знання про дитину як

першооб’єкт виховання.

Основною метою вступного екзамену з українознавства з методикою

навчання в педагогічному університеті є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

- історію розвитку і становлення українознавчої науки;

- основні галузі українознавства;

-  основні аспекти, закономірності, дидактичні та методичні засади

навчання українознавства;

- основні українознавчі терміни і поняття;

- етапи розвитку галузей українознавства;

- наукові методи, напрями і школи українознавства;

- інтелектуальну спадщину вітчизняних вчених-українознавців;



Абітурієнт повинен вміти:

- аналізувати чинні програми з українознавства;

- враховувати психологічні основи і загальнодидактичні принципи

навчання українознавства у професійній діяльності;

- визначати шляхи і прийоми застосовування українознавчих знань у своїй

професійній діяльності, логічно і послідовно викладати думки.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Рівень Бали Характеристика усних відповідей
Не склав 0 – 99 Абітурієнт називає окремі українознавчі поняття

за допомогою екзаменатора тлумачить.
100 Абітурієнт називає окремі українознавчі поняття

знаходить відмінності між ними і паралелі.
101 – 109 Абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної

програми; за допомогою викладача виділяє
теоретичний і фактичний матеріал; неправильно
відповідає на запитання; допускає грубі
порушення норми літературної мови.

Початковий

110 – 119 Абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної
програми; за допомогою викладача виділяє
теоретичний і фактичний матеріал;
непослідовно і невпевнено відповідає на
запитання; допускає порушення норми
літературної мови.

Середній 120 – 129 Абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних
положень з навчальної дисципліни, але допускає
значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать
про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних
понять; володіє матеріалом на репродуктивному
рівні, демонструє початкові вміння; допускає
значні помилки в мовленнєвому оформленні.

130 – 139 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних
положень з навчальної дисципліни, але допускає
значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать
про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних
понять; володіє матеріалом на репродуктивному
рівні, демонструє початкові вміння; допускає
помилки в мовленнєвому оформленні.
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Середній

140 – 149 Абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних
положень з навчальної дисципліни, але допускає



значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать
про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних
понять; володіє матеріалом на репродуктивному
рівні, демонструє початкові вміння; допускає
помилки в мовленнєвому оформленні.
Абітурієнт частково розкриває питання при
допомозі викладача.

150 – 159 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння
основних положень з навчальної дисципліни,
але допускає деякі помилки, які сам виправляє;
у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності
викладу матеріалу і незначні порушення норм
літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та
узагальнювати засвоєний матеріал.

160 – 169 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння
основних положень з навчальної дисципліни,
але допускає деякі помилки, які сам виправляє;
у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності
викладу матеріалу і незначні порушення норм
літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та
узагальнювати засвоєний матеріал, робить
власні висновки.

Достатній

170 – 179 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння
основних положень з навчальної дисципліни,
але допускає деякі помилки, які сам виправляє;
у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності
викладу матеріалу і незначні порушення норм
літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та
узагальнювати засвоєний матеріал, робить
власні висновки, виявляє частково евристичний
інтерес.

180 – 189 Абітурієнт ґрунтовно і повно викладає
навчально-науковий матеріал, володіє методами
дослідження, уміє виділити теоретичне і
фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння
матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами
і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує
свої думки; глибоко розкриває суть питання,
застосовує теоретичні знання для аналізу
соціально-педагогічних явищ, наводить
приклади соціально-педагогічних досліджень.

Високий

190 – 199 Абітурієнт ґрунтовно і повно викладає
навчально-науковий матеріал, володіє методами
дослідження, уміє виділити теоретичне і
фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння
матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами



і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує
свої думки; глибоко розкриває суть питання,
застосовує теоретичні знання для аналізу
соціально-педагогічних явищ, наводить
приклади соціально-педагогічних досліджень та
з власного соціально-педагогічного досвіду.

200 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно
викладає навчально-науковий матеріал, володіє
методами дослідження, уміє виділити
теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє
повне розуміння матеріалу, обізнаний з
теоретичними підходами і концепціями, логічно
і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко
розкриває суть питання, застосовує теоретичні
знання для аналізу соціально-педагогічних
явищ, наводить приклади соціально-
педагогічних досліджень та з власного
соціально-педагогічного досвіду.

СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 100 до 200
балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє
арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань
екзаменаційного білету.

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНОЗНАВСТВА

1. Історичні етапи розвитку українознавства.

2. Внесок Наддніпрянських вчених 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.).

3. Дослідники національного характеру українців (розвідки В.

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

4. Праця українських вчених у Південно-Західному Географічному



Товаристві.

5. 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.).

6. Діяльність Громад у контексті національної  проблеми ІІ половини

ХІХ століття.

7. Науково-практична діяльність представників НТШ у галузі

вітчизняної фольклористики та етнографії.

8. Регіональність фольклорної традиції у працях сучасних дослідників

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

РОЗДІЛ ІІ.

ФОЛЬКЛОР УКРАЇНИ. МІФОЛОГІЯ

1. Фольклористика як наука, її галузі, специфічні риси.

2. Проблема періодизації фольклору.

3. Сучасний етап розвитку фольклору, його специфіка. Роль вчителя-

словесника у збереженні фольклорної пам’яті нації.

4. 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).

5. Міграційна школа у розвитку фольклористики, її представники,

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

як представники цього напряму.

6. Антропологічна школа у фольклористиці, її представники та

концепції. Українські представники антропологічної школи. О. Котляревський

та його концепція.



7. Становлення історичної школи в українській фольклористиці її

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

М. Драгоманов, М. Грушевський.

8. Радянська школа фольклористики, її представники. Засилля єдиного

підходу до вивчення фольклористики.

9. Український дитячий фольклор як специфічний різновид усної

народної творчості.

10. Усна народна творчість і професійна література. Спільне та

відмінне між ними.

11. Дослідження слов’янської міфології у працях представників

історичної школи української фольклористики: М. Житецького, М. Сумцова,

І. Франка, М. Гнатюка, М. Драгоманова.

12. Основні терміни та категорії міфології: міфічний час, міфічний

простір, міфічне мислення, архетип. Основні концепції вивчення міфів (за С.

Токаревим) та основні види міфів.

13. Особливості української міфології. Основні етапи розвитку

української міфології (за Ю. Павленком).

14. Дохристиянські вірування та світоглядні уявлення давніх слов’ян.

Міфологічна модель світобудови слов’ян.

15. Система найдавніших уявлень та вірувань: анімізм, тотемізм,

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

божествам.

РОЗДІЛ ІІІ.

ЕТНОПЕДАГОГІКА. УКРАЇНСЬКЕ ДИТИНОЗНАВСТВО

1. 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.



2. 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.

3. 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»).

4. Дитина у світогляді українського народу. Дитина як посланець

небес. Післяпологові звичаї та обряди. Обряд хрещення дитини. Вибір імені

дитини. Харизма вибраного ім’я. Розрізнення понять іменини, день ангела та

день народження. Святкування хрещення вдома, його регіональні особливості.

Дослідження Євгена Грицака «Хрестини».

5. 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.

6. Слово як фактор виховання. Мовні традиції української родини.

Етнопедагогіка – основа сучасної національної системи виховання. Чинні урядові

положення щодо реалізації національного фактору у виховному процесі.

7. Українська етнопедагогіка про вчителя. Професіограма сучасного

вчителя української національної школи.

РОЗДІЛ ІV.

ЕТНОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ

1. Розвиток етнологічних учень (західна традиція). Еволюціонізм,

дифузіонізм, французька соціологічна школа. Функціоналізм, стуктуралізм,

американська школа історичної етнології Ф.Боаса. Напрями і течії етнологічної



науки другої половини ХХ століття. Становлення української етнологічної

(етнографічної) думки.

2. Етнічна мозаїчність людства в основних поняттях етнології.

Етнічність. Феномен етносу. Типи етнічних спільнот. Етнічні процеси.

3. Внесок в етнологічну науку українських вчених М. Костомарова,

М. Сумцова, І. Франка та ін.).

4. Внесок зарубіжних вчених в етнологічні дослідження українського

народу (А. Фішер, О. Кольберт, Д. Зеленін та ін.).

5. Історико-етнографічне районування України. Дискусія на сторінках

фахової періодики щодо районування української етнічної території.

6. Регіональні та локально-територіальні дослідження явищ

української національної культури.

7. Етнічний склад населення та етнічні процеси на території України

(асиміляціє, дезінтеграція, етнічна консолідація, етнічна парціація, етнічна

сепарація). Міжетнічна фіксація.

8. Чинники формування української національної культури. Типи

культур: матеріальна і духовна.

РОЗДІЛ V.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

1. Українознавство як навчально-виховна дисципліна.

2. Українознавство в позакласній та позашкільній роботі

загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Інтеграція українознавства в освітньому просторі. Міжпредметні

зв’язки.

4. Проблеми українознавства у глобалізованому світі.

5. Спецкурси та факультативи з українознавства в загальноосвітніх

закладах.

6. Організаційно-методичні засади проведення українознавчих

заходів.
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