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ПЕРЕДМОВА
Відродження автентичної педагогіки в Україні стало
насущною потребою нашого часу. У контексті розбудови
незалежної України, створення системи національної освіти й
виховання особливого значення набуває науково обґрунтоване
розв’язання виховних завдань засобами української народної
педагогіки.
Особливо нагальною стала проблема створення й
застосування виховної системи, адекватної потребам українського
державотворення й формування високоосвічених, духовно багатих
й морально достойних громадян демократичної європейської
держави.
Виховання підростаючого покоління для кожної нації є
найважливішим складником національної культури. Передача всіх
культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди
гарантувала вічність життя нації. Виховання окремо від культурноісторичних традицій породжувало відчуженість підростаючих
поколінь від народної моралі, духовності. Подолання негативних
явищ значною мірою пов’язано з етнопедагогікою. Використання її
– неодмінна умова подальшого розвитку наукової педагогічної
теорії та практики.
Етнопедагогіка сприяє формуванню почуття національної
гідності, розвитку творчості, мислення, дає систему знань про
культурно-історичний шлях розвитку українського народу.
Знання студентами історії становлення та розвитку
педагогічної роботи і практики, використання у навчальновиховному процесі народної мудрості, народних традицій і звичаїв
допоможе їм глибше розібратися в конкретній особистості,
допомогти їй знайти себе у сучасному світі, окреслити шляхи
досягнення поставленої мети.
Цей навчальний курс сприяє підвищенню національної
свідомості на основі міжнаціональних і загальнолюдських
цінностей, збагачує загальнопедагогічну та психологічну
підготовку студентів, створює умови для розвитку в них
самобутньої національної культури.
Посібник призначений студентам ІV курсу факультету
ураїнської філології (спеціальність 6.020303 Філологія Українська
мова і література). Курс розраховано на 108 годин (3 кредити

ECTS). З них лекції - 28 годин, семінарські заняття – 24 години,
самостійна робота – 30 годин, індивідуальна робота – 26 годин.
Відповідно до 2-х змістових модулів подано матеріали
семінарських занять: питання для обговорення, тематика
повідомлень, завдання для самостійної роботи, список
рекомендованої літератури.
Навчально-методичний посібник містить термінологічний
словник, питання для повторення курсу, список рекомендованих
джерел.

