
            УКРАЇНОЗНАВЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Шановні студенти, блок дисциплін  

«Українознавчий менеджмент»  

ознайомить вас із сучасними видами  

українознавчої діяльності,  

які мають професійне застосування у  

сфері освіти, культури, туризму.   

                 Отримавши основні предметні  

                компетентності із цих предметів, 

ви зможете  працювати в закладах  

  освіти, музеях, агенціях з краєзнавчого  

туризму, створювати культурні  бізнес-проєкти. 

                  



 Дисципліни блоку 

Українська дитяча 

субкультура  

Українська обрядовість: 

традиції й сьогодення  

Українське народне 

вбрання 

Слов’янська 

лінгвокультура й міфологія  

Етнопсихологія 

  

Традиційний       

український handmade  

Міжкультурна комунікація  

Краєзнавчий туризм  

Культура української кухні 

Сучасні музейні практики  

Етнолінгвістика 

Лінгвокраєзнавство   

 

 



          Про що ці дисципліни? 
Дізнайтеся більше про деякі з них     

Українська дитяча субкультура 
В українців найбільшою ментальною цінністю є дитина. Тому в усі часи 
родинному вихованню в українських сім’ях було надано велику увагу.  

 Як виховували дітей раніше і як їх правильно виховувати зараз? 

 Як формувалися стосунки батьків і дітей у давнину? А які проблеми 
між дітьми й дорослими виникають сьогодні? 

 Які ігри та забавки дітей були популярні колись і які зараз? 

 Як спілкуються сучасні діти й що таке підлітковий сленг? 

        На ці та інші питання ви отримаєте відповідь, відвідуючи дисципліну  

«Українська дитяча субкультура», обсяг якої 4 кредити. 

(48 год. (аудиторні) + 72 год. (самостійна робота) + залік (2 год.) 

   



 Українська обрядовість:  

традиції й сьогодення 

 

-Хочете знати, які обряди й звичаї 

супроводжували давніх українців 

упродовж їхнього життя?  

- А які актуальні зараз?  

- І що криється за давніми 

обрядовими ритуалами?  

Дисципліна «Українська 

обрядовість: від давнини до 

сьогодення» розкаже вам про 

минуле й сучасне українських 

традицій, обрядів, звичаїв. 
Обсяг дисципліни  4, 5 кредити. 



 Українське народне вбрання 

 
Українська вишиванка відома в усьому світі. 

Вона має свої секрети й загадки. Скільки 

знаків-символів закодовано в її численних 

орнаментах! І скільки її варіантів існує! 

Загалом український одяг – це унікальний 

культурний спадок, яким варто пишатися.  

 

Про всі його секрети в усіх куточках України 

ви дізнаєтеся з дисципліни «Українське 

народне вбрання», обсяг якої 4 кредити  

(48 год. (аудиторні) + 72 год. (самостійна робота) + залік (2 год.) 

 
І навчитеся красиво й стильно використовувати елементи 

народного вбрання в повсякденні. 

 
 



 Краєзнавчий туризм 

 

 

 

 Чи знаєте ви свій рідний край? Його природні й  

     культурні принади? 

 Чим може приваблювати туристів Харківщина? 

 Де найбільш красиві й цікаві місця нашого регіону? 

На ці питання ви отримаєте відповіді на дисципліні «Краєзнавчий туризм». 

Більше дізнаєтеся про Харків та його історичні вулиці й майдани та 

приховані в них таємниці. Навчитеся прокладати туристичні маршрути 

містом. Відкриєте для себе світ туризму Харківщини, який вас здивує й 

приголомшить. Слобожанщина вражає! 

Обсяг дисципліни 5 кредитів  

(60 год. (аудиторні) + 90 год. (самостійна робота) + залік (2 год.) 

 



 Традиційний український handmade  
  Ви наслідуєте сучасні тренди? Обираєте вироби  

ручної роботи?  

 А що вмієте майструвати власноруч?  

 Чи хочете навчитися робити ляльок, опанувати 

скрапбукінг в етнічному стилі, вирізати витинанки? 

Ми допоможемо вам, адже наші викладачі майстри 

у цій справі. Переконайтеся, відвідавши Український  

культурний центр нашого факультету. 

Дисципліна «Традиційний український handmade» 

має 5 кредитів, тож у вас є можливість навчитися 

робити багато красивих речей власноруч!  

 


