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Етнологія України 

Тип дисципліни:   

вибіркова (вільного вибору студента). 

Семестр:  

п’ятий.  

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, практичні 

заняття – 16; самостійна робота студента – 42. 

Лектор:  
кандидат історичних наук, доцент Гладкий Микола Іванович. 
Результати навчання: 

студент повинен знати: 
 терміни і поняття навчальної дисципліни; 
 особливості етногенезу та етнічної історії українців; 
 традиції господарської діяльності та особливості матеріальної культури 

українців; 
 традиційний громадсько-сімейний уклад українців; 
 особливості родинних та календарних обрядів та їх семантику; 
 особливості народних вірувань. 

студент повинен вміти: 
 формувати цілі етнологічного дослідження; 
 користуватися технічними засобами фіксації етнографічних матеріалів; 
 здійснювати етнографічно-пошукові дослідження; 
 аналізувати тенденції розвитку етнічних процесів; 
 визначати призначення пам’яток народної культури;  
 виокремлювати регіональні особливості явищ народної культури;  
 використовувати набуті знання та уміння у процесі педагогічної діяльності. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Історія України 
 Філософія 

Зміст навчальної дисципліни:  
Теоретико-методологічні аспекти етнології та історія її розвитку в Україні. 

Етногенез та етнічна історія українського народу. Господарська діяльність українців. 
Етнічна виразність матеріальної культури українців. Громадсько-сімейний побут. 
Звичаєво-правова культура. Обряди та звичаї в українській родині. Свята і обряди 
народного календаря. Народні світоглядні уявлення та знання. 
Рекомендована література:  

1. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред.. В.Борисенко. К., 2007. 
2. Етнографія України: Навч. посібник / За ред.. С.А.Макарчука. – Львів, 2004. 
3. Тиводар Михайло. Етнологія. – К., 2006. 
4. Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія. – К., 2006. 
5. Пономарьов А. Українська етнографія. – Київ, 1994.  
6. Савчук Б. Українська етнологія. – Івано-Франківськ, 2004. 
7. Українське народознавство. За заг.  ред. С.П. Павлюка. Г.Й. Горинь, Р.Ф. 

Кирчіва. – Львів, 1997, 2004. 
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота, усне опитування. 



Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль:  обговорення тем на семінарських заняттях, виконання групових 

самостійних робіт та індивідуального завдання. 
 підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі.  
 100-бальна шкала оцінювання.  

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  

культурології та мистецької освіти.  

 
 
 
 
 




