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роботи 

Анотація  Етнологія як наука і навчальна дисципліна, становлення і розвиток україн-

ської етнології, корінні народи і національні меншини України, етнографі-

чне районування України, матеріальна культура, громадське життя та сі-

мейний побут українців 

Ключові слова Бойківщина, Волинь, Гуцульщина, Кубань, Лемківщина, Опілля, Підля-

шшя, Поділля, Покуття, Полісся, Слобожанщина, Холмщина, етнічна стру-

ктура людства, етнічний склад населення України, етнічні землі українців, 

етногенез, етнічна група, етнографічна група, етнографічне районування, 

етнонім, етнополітонім, етнос, звичаєве право, інтер’єр української хати, ко-

рінний народ, локальна група етносу, матеріальна культура, політична на-

ція, промисли, ремесло, субетнос, суперетнос, типи поселень, традиційні за-

няття, українська діаспора 

Мета курсу  

 

1) опанувати систему знань про український та інші етноси України;  

2) розвинути потребу й уміння аналізувати етнічні процеси і явища та ви-

значати їхнє місце в поступі цивілізації; 

3) формувати толерантне ставлення до народів та культур як одну з базових 

морально-етичних цінностей сучасного полікультурного суспільства 

Завдання курсу 

 

1) засвоїти найголовніші надбання вітчизняної етнологічної думки; 

2) розвинути дослідницькі навики осмислення етнологічних фактів;  

3) стимулювати інтерес до етнокультурних процесів для забезпечення інте-

лектуальним заняттям з метою уникання фрустрації; 

4) прививати цінності, шановані в сучасному громадянському суспільстві  

Перелік тем Тема 1. Етнологія як наука і навчальна дисципліна 

Тема 2. Становлення і розвиток української етнології 

Тема 3. Український народ 

Тема 4. Національні меншини України 

Тема 5. Етнографічне районування України 

Тема 6. Матеріальна культура українців 

Тема 7. Громадське життя українців 

Тема 8. Сімейний побут українців 

Навчальні  

технології  

Лекції, семінари, індивідуальні науково-дослідні задання; пояснювально-

ілюстративні, проблемні та частково-пошукові методи з використанням ау-

діовізуальних засобів, спеціалізованого програмного забезпечення освіт-

нього процесу, електронних бібліотек та архівів, онлайн-енциклопедій, -

словників і -баз даних 
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Методичне  

забезпечення 

Робоча навчальна програма  

Опорні конспекти лекцій 

Розширені плани семінарських занять 

Аудіо та відео матеріали 

Тести з етнології 

Завдання для самостійної роботи 

Підсумковий 

контроль 

Залік 

Розподіл балів 
Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ Сума Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 
 

28 

 

100 6 6 12 12 6 18 6 12 

Примітка. Оцінка за курс становить суму кількості балів, накопичених протягом 
семестру на семінарських заняттях (максимально 72) та оцінки за ІНДЗ (максима-

льно 28 балів). Якщо студент із поважних причин не зміг накопичити на семінар-

ських заняттях бажану кількість балів, вона може бути замінена оцінкою за залік 
за 12-бальною шкалою, помноженою на 6.  
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рчість та етнографія» / «Народна творчість та етнологія») 
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