МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з оцінки знань і вмінь гуртківців з
народознавства в системі початкової професійної підготовки
керівникам гуртків краєзнавчого напрямку ЦПР.
********************* ПОНЯТТЯ НАРОДОЗНАВСТВА****************************
-

ЗНАТИ:
що включає в себе поняття народознавства;
основні народознавчі праці.

ВМІТИ:
- користуватися довідковою літературою з
народознавства.

*************************ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ХАТИ ***************************
-

ЗНАТИ:
розташування господарчих споруд на подвір´ї;
час та місце, де будують хату;
перелік хатнього начиння та його символіку;
домашні божества (Домовика, Злидні і т.д.)
та їх роль у світогляді українців.

ВМІТИ:
- визначати місце господарчих споруд на
подвір´ї;
- час і місце для будівлі хати;
- називати предмети хатнього начиння;
– знаходити в творах народної творчості
загадки про домашні божества.

****************************НАРОДНА СИМВОЛІКА*******************************
ЗНАТИ:
ВМІТИ:
- що включає до себе поняття символу;
- знаходити фольклорні твори про основні
- основні символи: України (вербу та калину),
символи;
долі (достатку), охорони ( материнську
- виконувати колискові пісні;
колискову).
- плести віночки.
- символіку квітів і кольорів.
****************************ДОЗВІЛЛЯ УКРАЇНЦІВ*********************************
ЗНАТИ:
ВМІТИ:
- перелік розваг, виконуваних на вечорницях, - виконати 2-3 гри, що використовується на
- основні види ворожінь;
вечорницях;
- різдв´яні обряди, основні народні драми
- показати 2-3 види ворожінь на долю;
( вертепи).
- застосувати на практиці деякі різдв´яні
обряди (приготування куті, заклинання сил
природи до куті).
******************************НАЦІОНАЛЬНЕ ВБРАННЯ****************************
ЗНАТИ:
ВМІТИ:
- перелік основних видів національного
- пояснити процес виготовлення основних
вбрання, його символіку;
видів національного вбрання;
- час і місце його застосування (призначення) - вибір матеріалів для його виготовлення;
- визначити призначення кожного з них.
***********************СВІТОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ***********************
ЗНАТИ:
ВМІТИ:
- уявлення давніх українців про світобудову
- знаходити у фольклорних творах згадки про
(виникнення світу, сили природи);
виникнення світу, сили природи, світу
- поняття родоводу;
людей;
- визначати світоглядні традиції у звичаях
укр. народу, застосування їх на практиці.

*************************НАЦІОНАЛЬНА КУЛІНАРІЯ*****************************
ЗНАТИ:
ВМІТИ:
- режим і сезонність харчування, харчові
- пояснити причини харчових заборонів,
заборони;
режим та сезонність харчування;
- обрядову їжу, повсякденну й святкову
- знаходити у довідковій літературі рецепти
їжу й напої українців;
приготування виробів української кухні;
- готувати найпростіші національні блюда.
****************************РЕМЕСЛА І ПРОМИСЛИ********************************
ЗНАТИ:
ВМІТИ:
- про розвиток ремесла та промисловості на - називати інструменти та прилади, що
Україні;
використовуються у різних ремеслах та
- види ремесел та промислів ( ткацтво,
промислах;
гончарство, ковальство, обробка шкіри).
- речі, що виготовляються ремісниками;
- складати зв´язні висловлювання про
процеси їх виготовлення;
- знаходити у художній літературі та народній
творчості згадки про ремесла й промисли,
людей, що ними займалися.

Методист ЦПР
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