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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувач вищої освіти повинен 

дотримуватися академічної доброчесності: пошук істини й знання 

через інтелектуальну та особисту чесність у процесі навчання, 

наукових досліджень; посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших осіб; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надання достовірної інформації про методики і результати 
Відвідування занять. Лекції передбачають системний і 

послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій 

для студентів є обов’язковим. Відвідування та активна участь 

студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою 

умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні 

форми роботи на семінарських заняттях: виступ, участь у дискусії. 

При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані виступи, 

альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична 

підтримка тези виступаючого, коментар чи доповнення, що дійсно 

сприятиме розгляду проблеми. Обов’язковим є написання 

запланованих письмових (контрольних, самостійних, 

індивідуальних) робіт.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Активна 

участь у процесі вивчення дисципліни передбачає пошук нових 

джерел із проблематики курсу, здійснювати пошук та генерувати 

ідеї. 

Що будемо вивчати?  Український народ, його походження, етнічну історію, 

традиційно-побутову культуру та характер міжетнічних відносин. 

Чому це треба вивчати?  Сформувати цілісну систему знань про традиційний 

український етнос, спрямувати інтерес до етнічної історії, витоків 

нації, її матеріальної та духовної культури, озброїти методикою 

етнографічних досліджень; сформувати історичне та етнологічне 

мислення, вміння давати етнографічну характеристику етносу; 

виховною метою курсу є сприяння формуванню в молоді етнічної 

ідентичності, прищеплення поваги до етнічної культури українців, 

етнічних меншин України, вироблення культури міжнаціональних 



взаємин та міжконфесійної терпимості. Отримані знання 

допоможуть студентам у проведенні уроків з українознавства, 

суспільствознавства, краєзнавства, історії України, у позаурочній 

роботі з учнями (факультативній, гуртковій). 

Яких результатів можна 

досягнути?  
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: – 

основні етнографічні терміни та поняття; – етнографічні школи і 

напрями; – етапи становлення української етнографії; – джерела та 

методи етнографічних досліджень; – найбільш визначні персоналії 

української етнографії; – традиційний побут українського народу 

та його трансформацію. вміти: проводити польові дослідження та 

систематизувати й аналізувати зібрані етнографічні матеріали; – 

писати ре реферати та доповідати їх перед аудиторією; – 

орієнтуватися в етнічній історії українського народу, в сучасних 

етнічних процесах; – вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні 

проблеми етнографії. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
Поінформованість про інновації в галузі етнографії, 

використання різноманітних освітніх технологій і засобів 

навчання; використання мови як засобу для усної та письмової 

комунікації, обміну знаннями, ідеями, в тому числі іншої мови, 

окрім рідної; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; здатність визначати основні поняття і 

категорії (етноси, субетноси, етнічні групи) та принципи їх 

класифікації; здатність аналізувати проблеми етногенези та 

основних етапів етнічної історії українців з найдавніших часів до 

сьогодення; здатність характеризувати комплекси традиційної 

матеріальної, духовної  культури українського етносу; здатність 

брати участь у дискусіях на суспільно-політичні теми, 

користуватися понятійно-категорійним апаратом етнографічної 

науки, джерелами та довідниковими матеріалами.  

Зміст дисципліни 
 

Встановлення і розвиток української етнографії. 

Походження і розвиток українського народу. Антропологічні 

риси  українців. 

Українська етнічна територія та її населення. 

Громада і громадський побут. 

Господарство і заняття населення. 

Транспорт.  

Народна архітектура сільських житлових комплексів. 

Народний одяг. 

Система харчування та народна кулінарія. 

Сімейні відносини. 

Родинна обрядовість. 

Вірування, міфологія, демонологія українців. 

Народні знання. 

Обов’язкові завдання Завдання до семінарів, самостійної і контрольної робіт; 

тестування, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Археологія, антропологія, історія України, 

географія, фольклористика, мовознавство. 

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
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Поточний контроль Виконання завдань практичних, лабораторних і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ. 
Підсумковий контроль Екзамен. 
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