
Презентація  

 

навчального курсу 

 

“ Українознавство ” 

 



УКРАЇНОЗНАВСТВО – наука 

любові, етики, життєтворчості. 

 

УКРАЇНОЗНАВСТВО – вагомий чинник 

духовності нашого народу, дієвий 

рушій його національної 

визначеності, гідності і 

самосвідомості. 

 

                                    Петро Кононенко 

 



Завдання курсу: 

• Сформувати у студентів всіх 

спеціальностей систему знань про 

розвиток нації, держави, мови, культури, 

природи, людини та вміння аналізувати 

тенденції розвитку сучасного 

українського суспільства, його 

проблеми й перспективи. 

 



• Під українознавством сьогодні 

розуміють окрему галузь гуманітарних 

знань, що орієнтована на вивчення 

України та українства в історичному, 

культурному, соціальному, економічному, 

політичному аспектах.  

 

• Спеціальність “ Українознавство ” 

віднесена до філософських наук, за якою 

присуджуються наукові ступені та вчені 

звання. 



Предметом дослідження 

українознавства є: 

• Україна як геополітична, 

етнонаціональна і культурна реальність; 

 

• Українство як світовий феномен у всій 

неповторності й своєрідності, що 

розвивається у просторі й часі. 



• Українознавство – предмет не                        
“ разового ” вивчення, а чинник постійного і 
поступового входження особистості у світ 
національних цінностей нашого народу. 

 

• Українознавство як навчальний і виховний 

 предмет мають всі народи і плекають його 

 давно. Наприклад, у німців він називається 

 Vaterlandkunde (“ Батьківщинознавство ”)  

   або Deutschkunde (“ Німеччинознавство ”). 



Історична довідка 
• Тлумачення терміну “ українознавство ” 

сформувалося на початку ХХ ст. Перші спроби 

впровадження українознавства як окремої дисципліни 

до програм середньої та вищої школи мали місце лише 

1918 року за ініціативи президента Української  

академії наук Володимира Вернадського.  

 

• А перший навчальний посібник з цієї дисципліни був 

виданий Сергієм Єфремовим 1920 року. Однак 

остаточне трактування терміну закріпилося лише в 

1990-ті роки після здобуття Україною незалежності. 



Що будемо вивчати ? 

• Програма передбачає вивчення таких 
змістових модулів, які формують концепцію 
українознавства як інтегруючої дисципліни: 

 

• 1. Концепція, структура та завдання 
навчального курсу “ Українознавство ”. 

• 2. Історія, етапи розвитку, історіографія   
та джерела українознавства. 

• 3. Україна – етнос. 

• 4. Україна – нація і держава. 

• 5. Україна – мова. 

• 6.Україна в міжнародних відносинах. 



• На Вас, шановні студенти, чекає перегляд фільмів, 

презентацій, семінари-практикуми, тести, 

завдання аналітичного та творчого характеру 

 за темами: 

 

• Світоглядні уявлення та вірування українського 

народу. 

• Звичаї та обряди українців. Народні знання. 

• Сім’я та сімейний побут українців. 

• Громада та громадський побут. 

• Традиційне хліборобство. Тваринництво. 

• Промисли і ремесла українців. 

• Українське національне вбрання. Народна їжа. 

 



 

 

 

• Практичні заняття проходитимуть в 

етнографічній світлиці Волині 

   (корпус № 1, аудиторія 38) 

 



 



Отже, сучасна людина повинна мати 

свою Батьківщину і знати про неї 

якомога більше. 

• У підготовці майбутнього вчителя і 

освітянина навчальний курс                          

“ Українознавство ” повинен бути 

базовим, синтезуючим і вести до 

становлення як його світогляду так і 

методики відповідного виховання дітей. 

• Головне завдання: сформувати 

українознавчу компетентність.  



Дякую за увагу ! 


