
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Силабус курсу «Етнографія України» 

2022-2023 навчального року 

Назва курсу Етнографія України 

Адреса 

викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7, 79000 Львів 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка» 

 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

 

02 Культура і мистецтво 

027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство 

Викладач курсу  

 

Шукалович Анна Миколаївна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

anna.shukalovych@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Туган-Барановського, 7, каб. 41) 

Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/etnohrafiia-ukrainy-2  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб сприяти процесу формування знань 

про форми впливу людини та суспільства на етнічні процеси і явища та 

про особливості етнічної історії українського народу; формуванню 

етнічної свідомісті; забезпечувати передачу етнокультурних традицій з 

покоління в покоління. 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів ІІ-го курсу, 

спеціальності 027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство протягом третього 

семестру в обсязі 4 кредит (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

Мета дисципліни – сформувати у студентів цілісну систему 

знань про становлення та розвиток українського етносу, його 

антропологічні та лінгвістичні ознаки; забезпечити здобуття 

теоретичних знань про етнографічні особливості України; спрямувати 

інтерес до вивчення традиційної матеріальної та звичаєво-правової 

культури, специфіки світобачення українського народу; прищепити 

навички та вміння працювати з етнографічним матеріалом. 

 

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі курсу:  

− розширювати уявлення про походження та етнічну історію 

українців, основні етапи етнодемографічного розвитку;  

− поглибити знання про основні риси їх матеріальної та духовної 

https://mail.google.com/mail/h/16kw1tmvbw1zl/?&cs=wh&v=b&to=anna.shukalovych@lnu.edu.ua
https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/etnohrafiia-ukrainy-2


культури, суспільні відносини, звичаї та обряди, народне 

мистецтво, фольклор тощо 

− сформувати знання про суспільні відносини в Україні у їх 

історичному розвитку, громадський та сімейний побут, народний 

етикет;  

− виявити особливості культури етнографічних груп українського 

народу;  

− виявити специфіку основних історико-етнографічних районів 

України; 

− ознайомлення зі особливостями матеріальної та духовної 

культури в різних районах України. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна: 

1. Грушевський М. Нарис історії українського народу. Харків: 

КСД, 2021. 576 с. 

2. Етнографія українців: навч. посіб. / за ред. проф. С. А. 

Макарчука; вид. 3-є, перероб. і доп. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 711 

с. 

3. Лозко Г. Українське народознавство.  Київ : Мандрівець, 2021. 

512 с. 

4. Лепеха Т. В. Українознавство: навч. посіб. Київ : Вид. центр 

«Просвіта», 2005. 376 с. 

5. Українська етнологія: навч. посіб. / За ред. В. Борисенко.  Київ 

: Либідь, 2007. 400 с. 

 

Допоміжна: 

1. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис. Київ 

: Велес, 2009. 432 с. 

2. Грушевський М. Як жив український народ. Коротка історія 

України. Київ: Центр навчальної літератури, 2021. 136 с. 

3. Етнологія: навч. посіб. / В. В. Утвенко. Київ : ДП «Вид. дім 

«Персонал», 2017. 244 с. 

4. Ігнатенко І. Етнологія для народу. Харків : «Книжковий Клуб 

«Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 305 с. 

5. Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців. 

Харків: «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,  2017. 264 с. 

6. Ігнатенко І. Чоловіче тіло у традиційній культурі українців. 

Харків: «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,  2016. 216 с. 

7. Ігнатенко І. Шлюбно-сімейні стосунки. Харків : «Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 240 с. 

8. Кордон  М.В.  Українська та зарубіжна культура: навч.  посіб. 

Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 584с. 

9. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині 

Павла Чубинського: в 2 кн. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 

10. Павлюк С. Етнографічні групи українців: в 3 кн. Київ : Фоліо, 

2020. 

11. Пономарьов А. Українці: народні вірування, повір’я, 

демонологія. / А.Пономарьов, Т. Косміна, О. Боряк. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2019. 640 с.  

12. Українські традиції. Упоряд.: О.В. Ковалевський. Харків: 

Фоліо, 2011. 573 с. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. URL: http://vsviti.com.ua/ukraine/71028  

2. URL: http://vsviti.com.ua/ukraine/78847 – ВСВІТІ  

3. URL : http://vsviti.com.ua/ukraine/45828 – ВСВІТІ  

https://archive.org/stream/etnol2017#page/n1/mode/1up


4.URL : http://etno.us.org.ua – Українська етнографія 

5. URL : http://www.ukrfolk.kiev.ua – Український фольклор і народна 

творчість 

6. URL : http://www.heritage.com.ua – Пам’ятки України 

7. URL : http://www.honchar.org.ua – Український центр народної 

культури «Музей Івана Гончара» 

8. URL : http://rius.kiev.ua – Українознавство 

9. URL: 

http://gi.kmpu.edu.ua/images/stories/Departaments/gi/filosofia.gi/archive/avt

or.html – Етнологія України 

10. URL :http://etno.kyiv.uar.net – Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України 
Тривалість курсу  120 год. 

Обсяг курсу  

 

48 години авдиторних занять ( 24 годин лекційних занять і 24 годин 

практичних занять) та 72 години самостійної роботи 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

Фахові компетентності: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до 

розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.  

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища української 

історії у контексті світової історії. СК 4. Здатність до експозиційної, 

науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі 

професійно профільованих знань.  

СК 6. Здатність до атрибуції й експертизи об’єктів історико-культурної 

спадщини.  

СК 8. Здатність забезпечувати ефективне використання та 

популяризацію об’єктів історико-культурної та природної спадщини 

відповідно до пам’яткоохоронного законодавства. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у 

певній системі.  

ПР 18. Виконувати комплексні завдання протягом певного періоду часу 

та представляти результат вчасно  

ПР 21. Робити презентації усно із візуальним супроводом, електронні 

презентації, відео-презентації, презентації в письмовій формі 

державною та іноземною мовами. 
Ключові слова  

 

етнографія, етнос, Україна, український народ, історико-історичний 

район, язичництво, дуалістичний світогляд, християнство. 

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру 

письмовий 



Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, які отримує 

студент в результаті вивчення взаємопов’язаних навчальних дисциплін 

«Історія України» та «Історії української культури» і сприяє набуттю 

компетенцій після завершення навчання на освітньому ступені 

бакалавра зі спеціальності 027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальна дисципліна  є нормативною навчальною дисципліною циклу 

загальної підготовки бакалаврів ОПП Музеєзнавство, пам᾽яткознавство. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовувати

ся 

під час 

викладання 

курсу 

Лекція з елементами пояснення; проблемна лекція; дискусія; 

презентації, семінар-опитування; творче індивідуальне завдання, 

самостійна робота. 

Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як 

простору прояву пізнавальних ініціатив. 

Необхідне 

обладнання 

персональний комп’ютер, проектор, особисті ґаджети студентів. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового 

контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну 

успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів. 

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з 

наступних компонентів: 

- результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). 

Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті 

визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові 

відповіді студента (2 бали х 11 = 22 бали); 

- трьох модульних контрольних робіт (6 балів + 6 балів + 16 балів 

= 28 балів), що проводиться за результатами вивчення частини 

навчального курсу (змістового модуля 1, змістового модуля 2 та 

змістового модуля 3). Оцінювання самостійної роботи студента 

здійснюється під час проведення модульної контрольної роботи. 

Іспит (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, 

студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на 

платформі  Moodle. 

Під час складання іспиту на платформі  Moodle студент протягом 60 

хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове 

завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох 

запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за 

іспит – 50. 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність 

суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без 



права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання 

також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 
 

Семінарські заняття: 

1. Історичні та етнічні основи розвитку української нації. 

2. Тема 3. Етнічний склад населення України. 

3. Українська мова – державна мова України. 

4. Тема 6. Народні ремесла та художні промисли. Транспорт та 

засоби пересування 

5. Хата в системі традиційної культури українців  

6. Святкова та обрядова їжа української традиційної кухні. 

7. Обряди життєвого циклу українців. 

8. Тема 12. Звичаєве право українського народу. 

9. Дуалізм світоглядних уявлень українців. Демонологія. 

10. Народні знання 

11. Новорічно-різдвяна обрядовість. 

Питання до 

екзамену. 

 

1. Етнографія України: предмет, завдання, поняттєво-термінологічний 

апарат 

2. Накопичення етнографічних знань за часів Київської Русі. Українські 

літописи XV – середини XVII ст. Полемічна література. 

3. Становлення української етнографії як науки (кінець XVIII – 

середина XIX ст.).  

4. Розвиток української етнографії в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. Південно-Західний відділ Російського Географічного Товариства 

5. Українські письменники як етнографи: Т.Шевченко, М. Вовчок, І. 

Нечуй-Левицький, Л. Українка, І. Франко та ін. 

6. Українська етнографія в ХХ ст. Розвиток української етнографії в 

діаспорі. О. Воропай. С. Килимник. 

7. Українська етнографія за доби незалежності. Етнографічні музеї 

України 

8. Етапи етногенезу українців. 

9. Основні концепції україногенезу: аматорсько-романтична 

трипільська, пострадянська пізньосередньовічна та 

ранньосередньовічна 

10. Етапи процесу становлення історико-етнографічного районування 

України.  

12. Історико-етнографічні регіони: Наддніпрянщина. Слобожанщина. 

Південь України, Полісся,  Поділля,  Волинь. 

13. Історико-етнографічні землі: Прикарпаття (Опілля, Бойківщина, 

Покуття), Буковина, Гуцульщина, Закарпаття, Лемківщина. 

14. Етнографічні групи українців: бойки, лемки, гуцули, поліщуки, 

литвини. 

15. Етнічні групи і національні меншини. Основні тенденції щодо змін в 

складі населення України. 

16. Основні теорії походження Русі. Походження назви «Україна» 

17. Історія українських національних прапорів. Державний Прапор 

України 

18. Історія державного гімну, його символічна характеристика. 

Державний Гімн України. 

19. Походження та значення тризуба. Державний Герб України 

20. Українська мова – Державна Мова України 

21. Основні заняття українців ‒ землеробство та тваринництво. 



22. Допоміжні види господарської діяльності українців. Розвиток 

ремесел. 

23. Транспорт та засоби пересування українців 

24. Основні типи сільських поселень. Господарський двір. Садиба 

25. Типи житлових споруд. Загальноукраїнський тип житла. 

26. Хата в системі традиційної культури українців. 

27. Головні складники традиційного костюму.Символіка народного 

костюма.  

28. Український жіночий святковий одяг ХІХ – початку XX ст. 

Чоловічий одяг. Дитячий одяг. 

29. Пояси, головні убори, взуття, прикраси – невід’ємні складові 

народного одягу. 

30. Національна кухня українців. Основні харчові заборони. Піст. 

31. Особливості національного характеру та ментальності українців. 

Риси національного характеру українців. 

32. Українська етнопедагогіка. 

33. Походження імен. Імена українців. Прізвища українців. 

34. Формування української родини: рід, розширена сім’я, велика сім’я 

патріархального типу, розширена (нероздільна сім’я), нуклеарна сім’я. 

35. Звичаї та обряди, пов’язані з народженням дитини. 

36. Весільні звичаї та обряди. 

37. Похоронні та поминальні обряди в Україні. 

38. Громада та громадський побут українців. Дозвілля. Народні розваги 

39. Правові традиції і звичаї українців: питання власності, торгівля, 

обмін, позики. Сімейні взаємини в звичаєвому праві, право спадковості. 

40. Світоглядні уявлення, вірування, повір’я. Космогонічні уявлення 

давніх слов’ян. 

41. Овочі, фрукти, квіти, плодові дерева й зернові культури у 

віруваннях українців. 

42. Хліб: народні традиції, звичаї та прикмети. 

43. Худоба та свійська птиця в народних віруваннях українців. 

44. Предмети побуту, посуд, знаряддя праці: обрядові та сакральні 

функції. 

45. Народна астрономія. Народна метеорологія. 

46. Народна математика. Народна термінологія. 

47. Народна ботаніка та зоологія. Народна медицина та ветеринарія. 

48. Зимовий цикл народного календаря. Новорічно-різдвяна 

обрядовість. 

49. Весняні народні обряди і свята. 

50. Прикмети, повір’я й звичаї, пов’язані з літніми святами. Обжинки. 

 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу на сайті: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади етнографії  України 

1. 

2. 

Тема 1. Етнографія України: предмет, 

завдання, джерела, становлення. Історичні 

та етнічні основи розвитку української 

нації 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 5 год 

02.09 

09.09 

2. Тема 2. Історико-етнографічне 

районування України 

Лекція – 2 год,  

самостійна робота – 

6 год 

10.09 

3. Тема 3. Етнічний склад населення 

України 

Семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 6 год 

13.09 

3. 

4. 

Тема 4. Державна символіка і мова 

України 

Модульна контрольна  робота 1 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 1 год,  практичне 

заняття  – 1 год 

16.09 

23.09 

Змістовий модуль ІІ. Традиційна матеріальна культура українців 

5. Тема 5. Основні галузі господарство і 

заняття українців 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

6 год. 

27.09 

5. Тема 6. Народні ремесла та художні 

промисли. Транспорт та засоби 

пересування 

Семінарське заняття 

– 2 год 

30.09 

5. 

6. 

 

Тема 7. Народна архітектура сільських 

житлових комплексів. Українська хата 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

01.10 

07.10 

7. Тема 8. Традиційне вбрання українців. 

Жіночі прикраси 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

6 год 

11.10 

 

7. 

8. 

 

Тема 9.  Національна кухня українців 

Модульна контрольна  робота 2 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 1 год,  практичне 

заняття  – 1 год. 

14.10 

21.10 

 

Змістовий модуль ІІІ. Духовна культура українського етносу 

9. Тема 10. Сім’я і шлюб. Родинна 

обрядовість 

Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

25.10 

28.10 

10. Тема 11. Громада та громадський побут 

українців 

Лекція – 2 год,    

самостійна робота – 

6 год 

04.11 

10. Тема 12. Звичаєве право українського 

народу 

Семінарське заняття 

– 2 год 

05.11 

 

11. 

 

Тема 13. Світоглядні уявлення та 

вірування українців 
Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

08.11 

11.11. 

 



12. Тема 14. Народні знання Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

18.11 

19.11 

 

13. Тема 15. Свята та обряди народного 

календаря 
Лекція – 2 год,  

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 6 год 

22.11 

25.11 

14. Модульна контрольна  робота 3 Практичне заняття  – 

2 год. 

29.11 

 

  

 

 


