1. Назва модуля: Українознавство
2. Код модуля: _6_. ОНД _ 09 _ 3
3. Тип модуля: обов’язковий
4. Семестр: 6
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні
години – 30 (лекції – 16, практичні заняття – 14).
6. Лектор: Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук,
доцент
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
історію українознавства та пошукової українознавчої роботи;
зміст основних розділів (концентрів) українознавства;
провідних учених, які розробляють проблематику кожного з цих розділів
(концентрів);
особливості традиційно-побутового життя, матеріальної і духовної культури
українців;
види декоративно-прикладного мистецтва українців, їх семіотичний зміст;
вміти:
робити системний аналіз проблем, пов’язаних з осмисленням феномену
України, історичного досвіду етно-, націо-, державотворення;
виокремлювати основні етапи розвитку українознавства як науки;
«дешифрувати» знакову систему українського народного мистецтва;
проводити дослідження локально-регіональних особливостей традиційної
народної культури, узагальнювати результати у вигляді презентацій.
8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
Історія України. Релігієзнавство
10. Зміст модуля:
Українознавство як наука і навчальна дисципліна: предмет, мета і завдання,
структура. Історія українознавчої науки. Український етнос у часі та просторі:
походження, розселення. Націогенез українців. Етнографічні та антропологічні
особливості українців. Етнічний склад України. Українська діаспора.
Національний характер і ментальність українців. Українська національна мова.
Духовна культура українського народу. Світоглядні уявлення та вірування,
релігія, народні знання українців. Календарна обрядовість українців: зміст,
ритуально-міфологічна основа. Сім’я і сімейна обрядовість українців. Народна
музична культура українців. Матеріальна культура українського народу.
Громада і громадський побут, господарська діяльність українців. Народні
ремесла та промисли, види декоративно-прикладного мистецтва українців.
Семіотичний зміст народного мистецтва. Традиційне народне вбрання
українців і його символіка. Сільські поселення та селянський двір, народна
архітектура українців. Символіка народного житла. Українська народна
кулінарія.
11. Рекомендована література:
1. Основи народознавства : навчальний посібник / [укл. І. Терешко, В.
Гончарук]. – 2-ге вид. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»
(Видавець «Сочінський»), 2014. – 347 с.
2. Українське народознавство / [укл. І. Терешко, В. Гончарук]. – Умань: Алмі,
2011. – 344 с.
3. Українознавство в освітньому просторі сучасної школи : навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів / [Сивачук Н. П.,

Гончарук В. А., Йовенко Л. І., Терешко І. Г. та ін.]. – Умань : ПП Жовтий. –
2011. – 295 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне
навчально-дослідне завдання, самостійна робота.
13. Методи та критерії оцінювання:
 Поточний контроль (60 %): поточне оцінювання на практичному занятті,
тестування, оцінка за ІНДЗ, оцінка за усні та письмові практичні завдання;
 Підсумковий контроль (40 %, екзамен): підсумкове тестування
14. Мова навчання: українська.

