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1. Пояснювальна записка 

           Народознавство – вузька дисципліна, цікава наука про націю, людину 

в її зв’язках із природою, мовою, історією, побутом, обрядами та звичаями, 

усною творчістю. Це важливий  і могутній чинник навчання і виховання 

особистості й оздоровлення суспільства. Дошкільне дитинство є важливим 

періодом формування особистості дитини. 

           У цей складний і суперечливий час, коли у багатьох людей зростає 

національна свідомість, інтерес та повага до національної культури, історії 

свого народу, мови, однією з важливих педагогічних задач, визначених 

законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до 

Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій та звичаїв, державної мови, національних цінностей українського 

народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до 

себе, оточення та довкілля.    

           Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий компонент 

дошкільної освіти. Його мета – забезпечення життєвої компетенції дитини, 

до змісту якої входить і поняття «бути громадянином своєї країни, патріотом 

свого народу». Актуальність питання патріотичного виховання дошкільників 

обумовлюється тим, що формування громадянської позиції свідомого 

українця має полягати в активному одстоюванні традиційних для нашого 

менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, цінності 

родинного життя, духовного повсякденного буття, уважного ставлення до 

людей. З раннього дитинства, з перших років життя дитини починається 

плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних 

ідеалів та ціннісних орієнтирів. 

           Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, виникає 

гостра потреба у розробці системи роботи з дітьми дошкільного віку щодо 

формування у них основ патріотичного виховання, яка б дала можливість для 

всебічного розвитку особливості майбутнього громадянина-патріота. Саме це 

і обумовило необхідність  укладання парціальної програми з основ 

народознавства. 

           Зміст програми ґрунтується на досягненнях загальносвітової культури, 

українських культурних традиціях, відповідає завданням становлення 

громадянського суспільства, культурно-національним особливостям регіонів. 
Програма «Люби і знай свій рідний край»  розрахована на дітей дошкільного 
віку 5-го та 6-го року життя. Вона складається з наступних частин: 
пояснювальна записка, мета, завдання програми, організація освітнього 
процесу, зміст програми, показники успішності, перспективно-календарне 
планування, література. 
Науково-теоретичним ґрунтом програми є : «Концепція виховання дітей та 
молоді  в національній системі  освіти», Комплексна  освітня програма 
«Дитина в дошкільні роки», Запоріжжя – 2015 р., Українське народознавство 
в дошкільному закладі/ За ред. А.М.Богуш. – Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 2001, 
Статут ДНЗ № 205, Основи національного виховання: Концептуал. 
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Положення/ В.Г.Кузь, Ю.Д.Руденко, З.О.Сергійчук та ін..; за заг. Ред.. 
В.Г.Кузя та ін..- К.: Інформ.вид центр «Київ»,1993. 
 
 

2. Мета та завдання  програми 

Мета: формування  соціокультурної компетенції дитини дошкільного віку  в 

процесі ознайомлення з культурою України, системним розв’язанням 

пізнавальних, навчальних, виховних та мовленнєвих завдань. 

Завдання: 

- розширення обсягу знань дітей про Україну, її історію, культуру, природні 

багатства; 

- формування національної свідомості, самосвідомості та психології у дітей 

дошкільного віку: 

- розвиток пізнавальної активності дітей; 

- формування стійкого інтересу до народознавчого матеріалу; 

- прищеплення дітям елементарних трудових навичок, пов'язаних з 

народними ремеслами.  
 

3. Організація освітнього процесу 

          Програма «Люби і знай свій рідний край» спрямована на організацію 

народознавчої роботи з дітьми та грунтується за регіональним принципом 

ознайомлення дітей з рідним краєм.  Навчальний матеріал має тематичне 

розміщення і спрямований на ознайомлення як із загальнотрадиційними, так і 

з місцевими особливостями побуту і життя  українського народу. Матеріал 

органічно пов’язаний із наданням  знань , що передбачені  іншими розділами 

програми, і допомагає  якісно підвищити очікувані результати: в одержанні 

дітьми знань про довкілля, в підвищенні рівня розвитку мовленнєвих 

навичок, в поповненні активного і пасивного словникового запасу з кожної 

поданої теми. Заняття доповнюються циклом екскурсій до віртуального 

музею  ДНЗ. Одним з головних в реалізації програми є  інтегрований підхід, 

який  надає можливість здійснювати не тільки процес оволодіння лексичною 

компетентністю за народознавчим спрямуванням,  а й вирішувати проблему 

формування культури мовленнєвого спілкування українською мовою. 

          Відповідно до Статуту ДНЗ пріоритетними напрямками в роботі ДНЗ 

№ 205 «Світлиця» є: розвиток патріотичної, духовної і естетичної сфер 

дитини,  прилучення дітей до історії рідного народу і особливостей 

національної культури, надання  знань з краєзнавства. Робота проводиться 

систематично впродовж усього навчального року.  

         Програма побудована з урахуванням дидактичних принципів: 

систематичність та послідовність; тематичність; відповідність матеріалу 

віковим особливостям кожної дитини; зв’язок із життям дитини та її 

практичною діяльністю; органічного поєднання сучасних технологій із 

народознавчим аспектом. 

         Ознайомлення з народознавством входить до варіативної частини  

навчального плану ДНЗ. Основною формою  ознайомлення з 
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народознавством є заняття . Вони організовуються фронтально та підгрупами 

2 рази на тиждень  тривалістю по 20 хвилин для дітей середнього 

дошкільного віку та 25 хвилин для дітей старшого дошкільного віку.  

 

Структура заняття: 

І етап – підготовчий: «занурення» в тематику  або сюжет заняття. 

ІІ етап – основний: закріплення матеріалу та продовження попередньої теми 

або подання нового матеріалу. 

ІІІ етап – заключний: проведення народної гри. 

Заняття з народознавства проводяться в музеї-студії, в якому  створене 

відповідне розвивальне середовище: 

- діорама «Запорізька січ»; 

- хатній інтер’єр; 

- різні види українського посуду; 

- карта «Дніпровські пороги»; 

- український  народний одяг; 

- дидактичні ігри та демонстраційний матеріал відповідного змісту; 

- ТЗН для проведення фізкультурних хвилинок та народних ігор; 

- вироби з різними видами вишивок; 

- атрибути для ознайомлення з народними ремеслами; 

- експонати для ознайомлення з природою рідного краю. 

 

4. Зміст програми 

Загальні положення. 

Уточнювати, активізувати і збагачувати словник дітей новими словами 

відповідно до поданих тем. 

Озброїти дітей лексикою, необхідною для подальшого спілкування на 

заняттях і в повсякденному житті. 

Вчити дітей вільно і невимушено спілкуватися з вихователем українською 

мовою, відповідати на запитання, звертатися із запитаннями, підтримувати 

розмову, діалог. 

Продовжувати формувати вміння дітей логічно, послідовно, граматично 

правильно висловлювати свої думки у зв'язній розповіді. 

Вчити виявляти творчість, використовувати засоби художньої виразності. 

Вчити дітей переказувати зміст знайомих художніх творів. Залучати до 

переказів уперше прослуханих творів на занятті. Продовжувати розвивати 

пояснювальне мовлення, вчити помічати неточності, алогічність у змісті 

розповідей однолітків. 

Зміст програми розроблено за наступними напрямами: 

1. Символи України:  

 продовжувати знайомити дітей з національною символікою 

нашої держави (герб, прапор, гімн); 

 ознайомити дітей з українським рушником, з символічним 

значенням його кольорів; 
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 познайомити дітей з козацькими клейнодами. 

2. Історичні корені: 

 дати уявлення дітям про місцезнаходження України та м. 

Запоріжжя на карті; 

 дати поняття про о. Хортиця, як колиску запорізьких козаків, про 

Дніпровські пороги; 

 познайомити з народними героями України; 

 дати поняття про рідне місто, як частинку великої Батьківщини. 

3. Хатній інтер’єр: 

 ознайомити дітей з інтер’єром української хати; 

 дати уявлення про місцезнаходження печі у хаті; 

 ознайомити дітей з видами розпису, яким розписували хатній 

інтер’єр (стіл, піч, лавки, колиски). 

4. Родовід, родовідне деревце: 

 дати поняття про сім’ю, як найменшу частину суспільства; 

 формувати вміння дітей складати дерево свого роду; 

 вчити дітей підтримувати щирі, дружні стосунки з сестрами та 

братами; 

 познайомити з родинними звичаями  та традиціями під час 

святкування свят. 

5. Зимові обрядові свята: 

 продовжувати знайомити дітей з обрядовими святами та 

традиціями; 

 збагачувати знання та уявлення дітей про колядки, щедрівки, 

легенди, заклички; 

 виховувати інтерес дітей до участі в обрядових іграх. 

6. Український національний одяг: 

 поглибити знання дітей  про жіночий та чоловічий національний 

одяг; 

 продовжувати поглиблювати знання та уявлення дітей про 

орнаменти та кольори, яким вишивали одяг на Україні; 

 ознайомити дітей з символікою кожного кольору на українському 

одязі. 

7. Український національний посуд: 
 поглибити знання дітей про сучасний та старовинний посуд; 

 ознайомити дітей з характерними візерунками, якими 

розписували посуд; 

 знайомити з поняттями глиняний, деревяний, залізний посуд. 

8. Українська національна їжа: 

 збагачувати знання дітей про традиційні святкові страви; 

 поглибити знання дітей про обрядові українські страви. 

9. Народні символи, обереги: 
 іграшки, матеріалом з якого вона - розширювати знання дітей про 

віночок-як оберіг українського народу; 
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 знайомити дітей з рослинними та вишивані символи обереги; 

 поглибити знання дітей про квіти в українському віночку. 

10.  Українська національна іграшка: 

 знайомити дітей із видами української народної виготовляється, 

виховувати інтерес до гри з нею, бажання робити її своїми руками; 

 поглибити знання дітей про народні ігри, викликати бажання 

гратися в них. 
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Тема Показники компетентності дітей  

Тема Показники компетентності дітей  
середнього дошкільного віку 

Символи України 
(державні символи) 

Діти: 
- пізнають державні символи (прапор, герб); 
- знають легенд, вірші про етнічні символи 

Історичні корені Діти: 
- оперують поняттям про України-як рідну Батьківщину; 
- знають про рідне місто, як маленьку частинку великої 
Батьківщини; 
- володіють знаннями про те, що рідне місто має свою історію; 
- пізнають на ілюстраціях  головну вулицю рідного міста та річку 
Дніпро 

Хатній інтер'єр Діти : 
- пізнають  хатній інтер'єр української хати; 
- мають уявлення про місцезнаходження печі у хаті; 
- володіють поняттям про те, як вибирали 
місце для колиски; 
- пізнають види розпису, яким розписували хатній інтер'єр (стіл, 
піч, лавки, колиски) 

Родовід. 
Родинне деревце 

Діти : 
- володіють поняттям про сім'ю, як   найменшу частину 
суспільства; роль батька, матері у см'ї; 
- мають уявлення про жипєву мудрість старших (бабусі, дідуся, 
прабабусі, прадідуся.); шанують їх; 
- уміють проявити уважність до старших; помічати настрій, 
емоційний стан батьків; підтримувати щирі, дружні стосунки з 
сестрами та братами 

Зимові обрядові 
свята 

Діти: 
- володіють знаннями про зимові обрядові свята; 
- беруть участь у святкувані календарно-обрядових свят 

Українский 
національний 

одяг 

Діти: 
- оперують знаннями про святковий та повсякденний одяг; 
- пізнають національний традиційний жіночий та чоловічий одяг; 
- володіють заннями про основні елементи візерунків на 
жіночому та чоловічому вбрані 

Український 
національний 

посуд 

Діти: 
- розрізняють сучасний та старовиний посуд; 
- мають поняття з якого матеріалу виготовляли в давни-ну посуд 

Українська 
національна їжа 

Діти: 
- знають рецепти простих українських страв: 
- розрізняють буденні та святкові страви 

Народні символи 
обереги 

Діти: 
- пізнають рослинні символи обереги; 
- називають квіти українського віночка; 
-знають, що означає колір стрічок в українському віноч-ку 

Українська 
народна іграшка 

Діти: 
- розрізняють різні види народної іграшки, 
- називають міста України де виготовляють народну іграшку 
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старшого дошкільного віку 

Символи України 
(державні символи) 

Діти: 
- володіють поняттями про державні символи:прапор, герб, гімн; 
- пізнають герб свого рідного міста; герб свого рідного міста; 
- уміють знаходити герби інших міст України; 
- знають про козацькі клейноди 

Історичні корені Діти: 
- пізнають місцезнаходження України та рідного міста на карті, 
-знають  з якими містами України та країнами межуєм.Запоріжжя; 
- володіють поняттями про о. Хортицю, як колиску запорізьких 
козаків, про Дніпровські пороги; 
- пізнають народних героїв України; 
- знають легенди про козаків; 
- знають про історію заснування столиці України м. Києва 

Хатній інтер'єр Діти: 
- володіють поняттями про звичаї, пов'язані з   будівництвом 
житла; 
- пізнають оздоблення будівлі зовні й усередині; 
- оперують поняттям старовинні та сучасні меблі 

Родовід. 
Родинне деревце 

Діти: 
- оперують поняттям, що сім'я об'єднує найрідніших людей і 
складається з батьків і дітей; 
- знають, що батьки - це люди, які народили їх; 
- розрізняють поняття «сім'я», «родовід», «рід»; 
-вміють складати дерево свого роду; 
- дотримуються родинних звичаїв і традицій під час святкування 
свят 

Зимові обрядові 
свята 

 

Діти: 
- дотримуваться обрядових традицій; приймають участь в обрядах 
за народним календарем; 
- знають колядки, щедрівки, легенди, заклички; 
- беруть участь в обрядових іграх 

Українский 
національний 

одяг 

Діти: 
- розрізняють жіночий та чоловічий одяг; 
- мають поняття  про орнамент та кольори, якими вишивали одяг 
на Україні; 
- знають, що символізує кожен кольор на українському одязі 

Український 
національний 

посуд 

Діти: 
- впізнають посуд виготовлений в різних містах України; 
- називають характерні візерунки, якими розписували посуд; 
- оперують поняттям глиняний, деревяний, залізний посуд 

Українська 
національна їжа 

Діти: 
- володіють знанями про традиційні  святкові страви; 
- знають обрядові українські страви 

Народні символи 
обереги 

Діти: 
- мають поняття про віночок–як оберіг українського народу; 
- розрізняють рослинні та вишивані символи обереги, 
- знають, що означає кожна квітка в українському віночку 

Українська 
народна іграшка 

Діти: 
- знають народних майстрів, які виготовляють народну іграшку, 
- розрізняють регіони в яких виготовлена народна іграшка, 
- мають поняття про сирну іграшку та іграшку – «монетку» 
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