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Зміст курсу базується на працях корифеїв українського народознав-

ства (М.Грушевського, Ф.Вовка, В.Гнатюка, С.Рудницького, 

І.Огієнка, Г.Ващенка та ін., а також на працях авторів і посібників з 

народознавства, виданих у незалежній Україні (Інституту народо-

знавства НАН України, Г.Лозко, А.Пономарьова, С.Макарчука, 

В.Білінського, Є.Наконечного та ін.), які філологам допомагають 

поглибити і синтезувати знання з фахових дисциплін; синтезуюче 

значення народознавства як предмета базового змісту в системі на-

ціональної освіти і виховання; спростовують міфи ворожої імпер-

ської ідеології. 

– знати різні аспекти дослідження етногенезу (археологічний, лінг-

вістичний, культурологічний, генетичний та ін.), які пов'язані з ви-

вченням фольклору, діалектології, літератури, філософії, релігієз-

навства, психології, мовознавства, історії); 

– вміти виявляти зв'язки у висвітленні різних явищ етнокультур-

ного змісту у дисциплінах філологічного комплексу; 

– знати енциклопедичні праці з українознавства, етапи етногене-

тичного й етнокультурного розвитку слов'ян, характеристику 

етнічної і державної території України, склад її населення, де-

мографічні процеси, етнографічні регіони, громадські і родинні 

традиції, релігійне життя, обрядову культуру, етноетикет; 

– знати концепції основних сучасних досліджень з народознавст-

ва, які відображаються у фольклористиці, мистецтвознавстві, 

філософії, культурології;  

– знати специфіку розвитку народознавства в різних соціально-

історичних умовах, зокрема а) розвинутих європейських країн; 

б) народів із дещо сповільненим соціально-культурним та полі-

тичним розвитком, які все ж зберегли тяглість етнокультурних 

традицій; в) народів, які тривалий час були позбавлені можли-

вості вільного й незалежного політичного та культурного розви-

тку; 

– вміти характеризувати основні проблеми народознавства євро-
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пейських народів в добу глобалізму, новітніх засобів комуніка-

ції; 

– знати особливості основних течій в європейському народознавс-

тві; 

– вміти виявляти типологічні й специфічні риси українського ме-

нталітету, національної етнокультурної самобутності;  

– вміти застосовувати основні концепції народознавства до аналі-

зу мовно-літературних, суспільно-політичних, етнокультурних 

явищ і процесів;  

– вміти аналізувати конкретні етнокультурні явища у контексті 

загальних тенденцій розвитку народознавства. 

 

Мета – комплексний розгляд змісту народознавства у зв'язках з 

контеніумом гуманітарних дисциплін, зокрема філологічних . 

 

Завдання  

– – осмислення сутності і тенденцій сучасного народознавства з 

проекцією на українознавство;  

– систематизація знань з дотичних до народознавства наук: лінг-

вістики, фольклористики, літературознавства, історії, етногра-

фії, філософії, психології; 

– осмислення ролі і місця українського етносу в європейському та 

світовому контексті; 

– поглиблення фахових знань філологів і розширення загального 

кругозору. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

– основні наукові осередки українського народознавства, націона-

льні енциклопедії, важливі дослідження з проблем народознавс-

тва;  

– етногенетичну й етнокультурну історію українців у контексті 

загального народознавства; 

– фізичні, економічні, геополітичні, етнографічні особливості те-

риторії України;  

– традиційні особливості громадського і родинного побуту украї-

нців; 

– особливості духовного світу українців, їх менталітету, етноети-

кету;  

вміти:  

– виявляти типологічні й специфічні риси національних особли-

востей українців в громадському, родинному побуті, в етноку-

льтурних надбаннях;  

– аналізувати конкретні етнокультурні явища і процеси у контекс-

ті загальних тенденцій цивілізаційного розвитку; 

– пояснити органічну єдність явищ і процесів, відображених у гу-

манітарній сфері життя етносу. 

Коротка анотація 

курсу 

Курс народознавства призначений для студентів четвертого року 

навчання як частина обов'язкової програми і передбачає інтегрова-

не вивчення основних відомостей про етнокультурні особливості 

українців у контексті загального цивілізаційного процесу, почина-

ючи з доби Трипілля. Охоплює теми: «Розвиток народознавства в 

Україні і його головні центри», «Етногенез українців», «Етнічна 

територія України та її етнографічне районування», «Населення 



України. Типологічні прикмети українців», «Українська родина і 

родинний побут», «Світоглядні уявлення, вірування та релігійна 

культура українців», «Українська символіка та священні знаки», 

«Обрядова культура українців і народний етикет», «Національний 

характер і національний виховний ідеал українців» та ін.. 

Курс базується системному інтегруванні сучасних здобутків 

фольклористики, етнографії, етнології, історії, психології. 

Мета та цілі курсу Мета курсу – комплексний розгляд змісту народознавства у зв'яз-

ках з контеніумом гуманітарних дисциплін, зокрема філологічних . 

– Завдання  

– осмислення сутності і тенденцій сучасного народознавства з 

проекцією на українознавство;  

– систематизація знань з дотичних до народознавства наук: лінг-

вістики, фольклористики, літературознавства, історії, етногра-

фії, філософії, психології; 

– осмислення ролі і місця українського етносу в європейському та 

світовому контексті; 

– поглиблення фахових знань філологів і розширення загального 

кругозору. 

Література для ви-

вчення дисципліни 

Основна 

1. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – Пра-

га, 1916 (перевидання в Україні: ) 

2. Михайло Грушевський. Ілюстрована історія України. – Київ-

Львів, 1913 (перевидання: 1990 р.). 

3. Володимир Гнатюк. Нарис української міфології. – Львів, 2000. 

4. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського 

народу. – Вінніпег, 1965 (перевидання: К., 1994). 

5. Степан Рудницький. Огляд національної території України // 

Степан Рудницький. Чому ми хочемо самостійної України. – 

Львів: Вид-во "Світ", 1994. – С. 209-270  

6. Галина Лозко. Українське народознавство. Видання друге, до-

повнене та перероблене. – Харків, 2005. – С. 94-114. 

7. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – 

С. 49 – 78; 599-603 (а також відповідний розділи у 2-му видан-

ні). 

8. Українська фольклористика. Словник-довідник. – Тернопіль. 

2008 (довідки про етнографічні реґіони на відповідну літеру).  

9. Понаморьов А. Українська етнографія. – К., 1994. – С. 167. 

10. Півторак Григорій. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993. 

Або його ж: Походження українців, росіян, білорусів та їхніх 

мов. – К., 2001.  

11. Макарчук С.А. Етнічна історія України. Навчальний посібник. – 

К., 2008. – С. 15-91. 4. Макарчук С.А. Етнічна історія України. 

Навчальний посібник. – К., 2008. – С. 15-91.  

12. Географічні і політико-адміністративні карти України. 

 

Додаткова 

1. Лозко Галина. Етнологія України. – К., 2001. – С. 12-24, 287-

295.  

2. Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. – К., 1994. – 

С. 17-29 (Положення, границі й територія України).  

3. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина: У 10 т. – 

Львів, 1993-2000 (статті на відповідні літери).  

4. Малий етнополітологічний словник. – К., 2005.  



5. Проф. Степан Килимник. Український рік. Кн. І-ІІ. – К., 1994. 

6. Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Т. І-ІІ. – К., 1991. 

7. Наконечний Євген. Украдене ім'я. Чому русини стали українця-

ми. – Львів, 2001 (3-є вид.). 

Тривалість курсу Два семестри (7, 8) 

Обсяг курсу Загальний обсяг 56 годин, у т. ч. 28 годин лекційних, 28 годин 

практичних занять і 34 години самостійної роботи. 6 кредитів 

ЄКТС. 3 модулі. 

 

Очікувані резуль-

тати навчання 

В результаті вивчення курсу студент повинен  

знати:  

– основні наукові осередки українського народознавства, націона-

льні енциклопедії, важливі дослідження з проблем народознавс-

тва;  

– етногенетичну й етнокультурну історію українців у контексті 

загального народознавства; 

– фізичні, економічні, геополітичні, етнографічні особливості те-

риторії України;  

– традиційні особливості громадського і родинного побуту украї-

нців; 

– особливості духовного світу українців, їх менталітету, етноети-

кету;  

вміти:  

– виявляти типологічні й специфічні риси національних особли-

востей українців в громадському, родинному побуті, в етноку-

льтурних надбаннях;  

– аналізувати конкретні етнокультурні явища і процеси у контекс-

ті загальних тенденцій цивілізаційного розвитку; 

– пояснити органічну єдність явищ і процесів, відображених у гу-

манітарній сфері життя етносу. 

Ключові слова етногенез, етнічна територія, етноетикет, етнокультура 

Формат курсу Очний, заочний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий конт-

роль, форма 

Іспит 

Пререквізити Курси української мови, української діалектології, загального мо-

вознавства, вступу до слов’янської філології, фольклористики, іс-

торії літератури, України 

Навчальні методи 

та техніки, які бу-

дуть використову-

ватися під час ви-

кладання курсу 

Історичні мапи, ілюстрації з історичних, етнографічних музеїв 

 

Необхідне облад-

нання 

Проектор 

Критерії оцінюван-

ня (окремо для ко-

жного виду нав-

чальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються так:  

– практичні: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

20; 

– модулі: 30 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

– екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 

50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до екза- 1. Пояснити зміст народознавства як навчальної інтегральної 



мену. дисципліни взагалі й українського народознавства зокрема в систе-

мі національної освіти і виховання. 

2. Розповісти про Південно-Західний Відділ Імператорського 

Російського Географічного Товариства як осередок українознавст-

ва, його діячів і наукові видання. 

3. Розповісти про Наукове Товариство ім. Шевченка як україно-

знавчий осередок, його діячів і наукові видання. 

4. Розповісти про енциклопедії українознавства до і після Другої 

світової війни. 

5. Пояснити етапи етногенетичного й етнокультурного процесу 

розвитку слов’ян, особливість формування східнослов’янських ет-

носів – українців, білорусів, росіян. 

6. Дати характеристику фізичних, економічних і геополітичних 

особливостей території України в порівнянні з територіями найбі-

льших європейських країн. 

7. З'ясувати Етнографічне районування України, пояснити геог-

рафічне розміщення історико-етнографічних реґіонів України, роз-

різнення історичного та етнографічного регіонів, розповісти про 

компактні поселення українців поза межами державної території. 

8. Буковина як етнографічний регіон: особливість території, на-

селення, господарства, мовно-культурних традицій. 

9. Гуцульщина як етнографічний регіон: особливість території, 

населення, господарства, мовно-культурних традицій. 

10. Бойківщина як етнографічний регіон: особливість території, 

населення, господарства, мовно-культурних традицій. 

11. Лемківщина як етнографічний регіон: особливість території, 

населення, господарства, мовно-культурних традицій, політичного 

розчленування після Другої світової війни. 

12. Закарпаття як етнографічний регіон: особливість території, 

населення, господарства, мовно-культурних традицій, історичного 

минулого до Другої світової війни. 

13. Покуття й Опілля як етнографічні регіони: особливість тери-

торії, населення, господарства, мовно-культурних традицій. 

14. Волинь і Полісся як етнографічні регіони: особливість тери-

торії, населення, господарства, мовно-культурних традицій. 

15. Центральна і Нижня Наддніпрянщина як етнографічні регіо-

ни: особливість території, населення, господарства, мовно-

культурних традицій. 

 16. Слобожанщина і Донщина (Подоння) як етнографічні регіо-

ни: особливість території, населення, господарства, мовно-

культурних традицій. 

17. Бессарабія і Крим (Таврія) як етнографічні регіони: особли-

вість території, історичного минулого, населення, господарства, 

мовно-культурних традицій.  

18. Пояснити історичну колю компактних поселень українців 

поза межами державної території: Кубань, Зелений Клин, Поволжя 

та ін. 

19. Дати характеристику сучасного населення України, фальшу-

вання його перепису окупантами у минулому, наслідків етноциду 

та штучного зросійщення. 

20. Пояснити традиційні типи громадських спільнот в Україні, 

засади їх творення за різних умов свого часу і роль у національно-

культурному житті краю. 

21. Пояснити особливості традиційного громадського самовря-



дування в Україні і його роль у розвитку демократичних традицій 

на різних засадах, а також існування традиційних молодіжних гро-

мад і їх значення у вихованні молоді, створенні умов для повноцін-

ного морального і культурного розвитку; 

22. З'ясувати різні типи сім'ї, функції сім'ї та особливості тради-

ційних взаємин в українській родині; стан родинного життя у су-

часних умовах. 

23. Традиційна українська календарна і родинна обрядовість, її 

цикли, семантика, етнозберігаючий чинник та культурно-виховне 

значення. 

24. Розповісти про астрономічні знання та народний календар 

українців, на чому він ґрунтувався, його самобутні національні 

особливості. 

25. Розповісти про традиційне житло, домашнє господарство і 

побут українців, характерні особливості традиційної селянської ха-

ти та їжі українців. 

26. Дати характеристику реґіонарних особливостей хліборобст-

ва та народних промислів України. 

27. Пояснити особливості світоглядних уявлень, вірувань та ре-

лігійної культури українців, наявність у них дифузії (міксації) язи-

чницького і християнського світоглядів. 

28. Пояснити семантику знаків-символів з доби Трипілля і їх 

трансформацію в українській символіці, орнаменті та національних 

символах Української Держави (тризуб, прапор, барви). 

29. Традиційний народний етикет українців у родині, громаді, 

публічних місцях, гостині, приятельських, товариських стосунках. 

30. З'ясувати особливості визначальних рис національного хара-

ктеру українців, пояснити соціопсихічний зміст понять «менталь-

ність», "кордіоценризм".  

31. Пояснити значення української мови як етнозбегіраючого, 

націотворчого, культуротворчого чинника, потреби її захисту від 

ворожих посягань обмежити її функціювання у постколоніяній Ук-

раїні. 

 

Увага: виконання кожного завдання пов'язане з використанням 

термінологічного словника. 

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

вершенню курсу. 

 



СХЕМА КУРСУ 

 

ЛЕКЦІЇ 

Змістовий модуль 1. Етапи етногенетичного й етнокультурного розвитку слов'ян. Про-

цес формування протоукраїнського етномовного масиву і поява етнополітоніма 

“Україна”  

Тема 1. Предмет і завдання народознавства, наукові джерела (2 год.)  

Тема 2. Етапи етногенетичного й етнокультурного розвитку українців у контексті загаль-

ноцивілізаційного розвитку (4 год.)  

Тема 3. Етнічна і державна територія України, її географічна, економічна геополітична й ет-

нографічна характеристика (2 год.)  

Тема 4. Населення України, його етнічні й антропологічні особливості; значення перепису 

населення (2 год.).  

 

Змістовий модуль 2. Українська громада, родина, традиційне господарство, його регіо-

нальні особливості, народні промисли і ремесла, сучасний стан їх збереження  

Тема 5. Українська громада, історія її розвитку, форми громадських спільнот і сучасний стан 

(4 год.). 

Тема 6. Українська родина, історія її розвитку, типи, сучасні трансформації (2 год.). 

Тема 7. Традиційне господарство українців, його галузі і регіональні особливості (2 год.). 

 

Змістовий модуль 3. Духовна культура українців: традиційна річно-календарна, родин-

на обрядовість, сучасний стан її збереженості, виховні ідеали української родини, 

етноетикет, етнічні складники і соціопсихічні риси характеру, відображення їх у на-

родному мистецтві 

Тема 8. Світогляд українців, його еволюція, світоглядні нашарування, релігійна дифузія і су-

часний світоглядний круговид (4 год.)  

Тема 9. Традиційні річно-календарні обряди та звичаї українців, їх цикли і функції (2 год.) 

Тема 10. Родинна обрядова культура українців, її особливості і сучасний стан збереженості 

(2 год.).  

Тема 11. Виховні ідеали української родини, традиційний етноетикет (2 год.). 



ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тематика практичних занять до курсу народознавства 

 

Тема № 1. Етнічна і державна територія України 

1) З’ясувати зміст понять "етнічна територія" і "державна територія", дати стислий історич-

ний коментар до визначення державної території після злуки українських земель в Українсь-

кій Народній Республіці й УРСР. 

2) Дати характеристику фізичних, економічних і геополітичних особливостей території Ук-

раїни в порівнянні з територіями найбільших європейських країн. 

3) Пояснити важливість території в історичній долі народу і його майбутнього. 

4) Сутність державного суверенітету; захист державою суверенітету сухопутного, морського 

і повітряного простору; характеристика сухопутного і морського кордону України, стан його 

делімітації і демаркації.  

 

 

Тема № 2. Етнографічне районування України 

Виписати з рекомендованих праць пояснення до географічного розміщення історико-

етнографічних реґіонів України і позначити їх на контурній карті:  

а) у Південно-Західній Україні: Поділля (Західне і Східне), Галичина (Західна і Східна), Бу-

ковина (Північна і Південна), Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Закарпаття (Мармаро-

щина, Пряшівщина), Покуття, Опілля; 

б) у Східному і Західному українському Поліссі: Сіверщина, Стародубщина, Волинь, Підля-

шшя, Холмщина; 

в) у Центральній і Східній Україні: Наддніпрянщина, Надросся, Надбужжя, Надпоріжжя, За-

поріжжя, Слобожанщина, Донщина (Подоння); 

г) у Південній Україні: Крим (Таврія), Нижня Наддніпрянщина (Причорномор’я), Бессарабія; 

д) пояснити компактні поселення українців поза межами державної території: Кубань, Зеле-

ний Клин, Поволжя та ін.  

е) Виписати і пояснити зміст народознавчих термінів: етнічна територія, державна тери-

торія, делімітація і демаркація кордону, історико-етнографічна область, історико-

етнографічний реґіон, етнографічна група, етнічна група, аборигени (автохтони), асиміля-

ція етнічна, національна меншина, етнос, субетнос, суперетнос, міґрація, діаспора, етно-

нім, титульна нація. 

 

Література (до тем № 1 і № 2) 

а) Основна 

1. Степан Рудницький. Огляд національної території України // Степан Рудницький. Чому ми 

хочемо самостійної України. – Львів: Вид-во "Світ", 1994. – С. 209-270  

2. Галина Лозко. Українське народознавство. Видання друге, доповнене та перероблене. – 

Харків, 2005. – С. 94-114. 

3. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – С. 49 – 78; 599-603 (а також 

відповідний розділи у 2-му виданні). 

3. Українська фольклористика. Словник-довідник. – Тернопіль. 2008 (довідки про етнографі-

чні регіони на відповідну літеру).  

4. Географічні і політико-адміністративні карти України. 

б) Додаткова 

1. Лозко Галина. Етнологія України. – К., 2001. – С. 12-24, 287-295.  

2. Енциклопедія Українознавства. Загальна частина. – К., 1994. – С. 17-29 (Положення, гра-

ниці й територія України).  

3. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина: У 10 т. – Львів, 1993-2000 (статті на 

відповідні літери).  

4. Малий етнополітологічний словник. – К., 2005.  



Увага: Відсутність відповідних записів до кожного завдання у робочому зошиті та негото-

вність вільно пояснювати зміст – підстава для негативної атестації студента. 

 

 

Тема 3. Населення України: автохтони і національні меншини 

Завдання 1. 

З наукової літератури виписати і пояснити: 

а) наявність у сучасному розселенні 3-х головних груп українців – основний етнічний масив, 

етнічні групи поза сучасним державним кордоном, українська діаспора (див.: Понаморьов А. 

Українська етнографія. – К., 1994. – С. 167); 

б) результати перепису населення 2001 р., його етнічний склад з показниками кількості укра-

їнців та інонаціональних меншин (див.: Макарчук С.А. Етнічна історія України. Навчальний 

посібник. – К., 2008. – С. 312-329; Лозко Галина. Етнологія України. – К., 2001. – С. 166-275); 

в) факти фальшування показників переписів населення України окупаційними режимами – 

російським, австрійсько-польським, угорським та ін. (див.: Рудницький С. Чому ми хочемо 

самостійної України. – Львів, 1994. – С. 214-219 та ін.); 

г) зміст понять "абориґени", "автохтони", "титульна нація", "національна меншина", "реґіо-

нальна меншина", "екзогамні шлюби", "ендогамні шлюби", "марґінальні особи" (див.: Лозко 

Г. Етнологія України. – К., 2001. – С. 166-172). 

Завдання 2. 

З довідкових видань і наукових праць виписати і пояснити: 

а) визначення понять "етноцид", "лінгвоцид" та найважливіші факти, документи таких зло-

чинів проти українців під імперською окупацією (див.: Українська фольклористика. Слов-

ник-довідник. – Тернопіль, 2008. – С. 75). 

б) визначення поняття "ґеноцид" і факти та документи про цей злочин у планах ліквідації 

українського етносу московсько-більшовицьким окупаційним режимом (див.: Відлуння го-

лодомору-ґеноциду 1932-1933. – Львів, 2005. – С. 8-40; Наконечний Є. Украдене ім’я. Вид. 3-

є. – Львів, 2001. – С. 11-18); 

в) чому проросійські корпоративні групи ("Партія реґіонів", КПУ та ін.) всупереч 

об’єктивним документальним джерелам і переконанням світової громадськості не визнають 

голодомору-ґеноциду в Україні 1932-1933 р. та в інші роки. 

Література названа в тексті завдань. 

Увага: Відсутність відповідних записів до кожного завдання у робочому зошиті та негото-

вність вільно пояснювати зміст – підстава для негативної атестації студента. 

 

 

Тема № 4. Походження та етнічна історія українців 

Завдання 1. 

Дати письмово визначення й пояснити усно етапи етногенетичного й етнокультурного про-

цесу розвитку слов’ян: 

а) трипільська доба, 

б) арійська (після трипільська) доба, 

в) кіммерійсько-скіфо-сарматська доба, 

г) слов’янська доба, 

д) доба України-Руси. 

Завдання 2. 

1. Виписати основні мовні ознаки поділу праслов’янської спільноти на західних і східних 

слов’ян. 

2. Пояснити особливість формування східнослов’янських етносів – українців, білорусів, ро-

сіян. 

3. Виписати і пояснити характерні особливості та географію розміщення східнослов’янських 

союзів племен на території України: дулібів, волинян, полян, дреговичів, тиверців, білих хо-

рватів, сіверян. 



4. Виписати і пояснити найдавніші характерні етнографічні і народно-діалектні мовні риси 

українців. 

5. Пояснити, чому поняття "давньоруська народність", "спільна колиска", "давньоруська мо-

ва" не історична реальність, а ідеологічна вигадка. 

6. Пояснити появу етнонімів "русини", "українці", "москвини" ("московити", "москвитяни", 

«москалі») та політонімів "Русь", "Україна", "Московія", "Великоросія", "Малоросія", "Росія" 

та політичні спекуляції ними окупантів України. 

Завдання 3. 

Виписати і пояснити зміст народознавчих термінів: етногенез, етнокультурний процес, по-

літонім, етнічна консолідація, народна мова, діалект, писемно-літературна мова. 

 

Література 

а) Основна 

1. Галина Лозко. Українське народознавство. Видання друге, доповнене та перероблене. – 

Харків, 2005. – С. 7-25. 

2. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994 (а також 2-е видання).  

3. Півторак Григорій. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993. Або його ж: Походження 

українців, росіян, білорусів та їхніх мов. – К., 2001.  

4. Макарчук С.А. Етнічна історія України. Навчальний посібник. – К., 2008. – С. 15-91.  

б) Додаткова 

1. Наконечний Євген. Украдене ім’я. Чому русини стали українцями. – К., 2001.  

2. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні: В 2-х т. (фактич-

но в 3-х) . – К., 1994. – Т. І. – С. 12-16.  

3. Білінський Володимир. Україна-Русь. Книга перша. Споконвічна земля. – К.: Вид-во ім. 

Олени Теліги, 2013. – 383 К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 422 с. с. 

Увага: Відсутність відповідних записів до кожного завдання у робочому зошиті та негото-

вність вільно пояснювати зміст – підстава для негативної атестації студента. 

 

 

Тема 5. Українська громада і громадський побут 

Завдання 1. 

Дати письмово визначення і пояснити усно такі поняття: 

а) що таке громада; 

б) традиційні типи громадських спільнот в Україні; 

в) засади утворення громад; 

г) громади на засадах землекористування, їх історичний розвиток, особливості в різних реґі-

онах України, теперішній стан. 

Завдання 2. 

а) з’ясуйте типи середньовічних міських ремісничих громад в Україні, їх самоврядування та 

організацію виробничого і культурно-громадського життя; 

б) назвіть церковні братства в Україні, поясніть причини їх виникнення і роль у національно-

культурному житті краю; 

в) поясніть особливості виникнення козацтва і чумацтва як унікальних форм військового та 

соціально-політичного життя українців свого часу. 

 

Література 

1. Пономарьов А. Українська етнографія. – К., 1994. – С. 200-226.  

2. Українське народознавство / Заг. ред. С. Павлюка. – К., 1994. – 241-268 (а також 2-е ви-

дання). 

3. Галина Лозко. Українське народознавство. Видання друге, доповнене та перероблене. – 

Харків, 2005. – С. 407-423. 

4. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. – К., 1991. – Ч. І. – С. 39-41, 51-56 (а також інші 

видання цієї праці). 

5. Енциклопедія Українознавства. – Львів, 1993. – С. 442-443. 



Увага: Відсутність відповідних записів до кожного завдання у робочому зошиті та негото-

вність вільно пояснювати зміст – підстава для негативної атестації студента. 

 

 

Тема 6. Традиційне громадське самоврядування в Україні 

Завдання 1. 

Поясніть особливості традиційного громадського самоврядування в Україні і його роль у ро-

звитку демократичних традицій: 

а) на засадах звичаєвого права; 

б) громадських форм праці; 

в) взаємодопомоги; 

г) побратимства та кумівства. 

Завдання 2. 

Поясніть: 

а) існування традиційних молодіжних громад в Україні; 

б) особливості їх організації; 

в) роль у вихованні молоді, створенні умов для повноцінного морального і культурного роз-

витку; 

г) сучасний стан організаційних молодіжних форм. 

 

Література 

1. Пономарьов А. Українська етнографія. – К., 1994. – С. 200-226.  

2. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – 241-268 (а також 2-е видан-

ня). 

3. Галина Лозко. Українське народознавство. Видання друге, доповнене та перероблене. – 

Харків, 2005. – С. 407-423. 

4. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. – К., 1991. – Ч. І. – С. 39-41, 51-56 ( а також інші 

видання цієї праці). 

5. Енциклопедія Українознавства. – Львів, 1993. – С. 442-443. 

Увага: Відсутність відповідних записів до кожного завдання у робочому зошиті та негото-

вність вільно пояснювати зміст – підстава для негативної атестації студента. 

 

 

Тема 7. Українська родина і родинний побут 

Завдання 1. 

а) виписати повне визначення сім’ї; 

б) визначити історичні типи моногамної сім’ї і пояснити їх склад; 

в) пояснити структуру родинного дерева і схематично зобразити її в письмовій формі. 

Завдання 2.  

З’ясувати: 

а) типи сім’ї за соціальним складом; 

б) історичні процеси розвитку української сім’ї в умовах соціального, національного і релі-

гійного гніту окупаційними режимами (російським, польським, угорським, румунським); 

в) особливості традиційних взаємин в українській родині; 

г) функції сім’ї; 

д) традиційні весільні обряди; 

е) традиційні українські пологові і христинні обряди; 

є) традиційну похоронну і поминальну обрядовість; 

ж) виховну роль традиційної родинної обрядовості. 

Завдання 3. 

Виписати і пояснити зміст народознавчих термінів: полігамія, моногамія, звичаєве право, на-

ціональна ендогамія, проста сім’я, складна сім’я, неповна сім’я, патріархальна сім’я, звичай 

майорату, мінорату, дідизни, материзни. 

 



Література 

1. Пономарьов А. Українська етнографія. – К., 1994. – С. 241-254.  

2. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – С. 204-240 (Або відповідно 

2-е видання). 

3. Лозко Галина. Українське народознавство. Видання друге, доповнене і перероблене. – Ха-

рків, 2005. – С. 391- 406 (Або вид. перше: К., 1995. – С. 293-308). 

4. Українська родина. Родинний і громадський побут. Посібник для вчителів та викладачів 

народознавства. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 422 с. 

Увага: Відсутність відповідних записів до кожного завдання у робочому зошиті та негото-

вність вільно пояснювати зміст – підстава для негативної атестації студента. 

 

 

Тема 8. Астрономічні знання та народний календар українців 

Завдання 1. 

а) пояснити процес становлення теперішнього нашого літочислення; 

б) тиждень як найдавніша календарна одиниця; 

в) українські особливості місячного календаря. 

Завдання 2. 

а) хліборобська основа народного календаря; 

б) космогонічні та метеорологічні відображення у народному календарі; 

в) виписати 10 прикладів народних передбачень на погоду чи врожай. 

Література 

1. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – С. 170-185 (Або відповідно 

2-е видання). 

2. Лозко Галина. Українське народознавство. Видання друге, доповнене і перероблене. – Ха-

рків, 2005. – С. 213- 224.  

3. Василь Скуратівський. Вінець – К., 1994. 

4. Степан Килимник. Український рік у народних звичаях. – К., 1994.  

 

 

Тема 9. Світоглядні уявлення, вірування та релігійна культура українців 

Завдання 1. 

З`ясувати: 

а) народні уявлення про людину, долю і душу та їх історичні зміни; 

б) багатство української демонології; 

Завдання 2. 

а) довколишній світ, явища природи і стихії у народних уявленнях; 

в) дифузія (міксація) язичницького і християнського світоглядів. 

 

 Література 

1. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – С. 80-96 (Або відповідно 2-е 

видання). 

2. Лозко Галина. Українське народознавство. Видання друге, доповнене і перероблене. – Ха-

рків, 2005. – С. 117- 164. 

3. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992. 

 

 

Тема 10. Українська символіка та священні знаки 

Завдання 1. 

Пояснити: 

а) семантику знаків-символів з доби Трипілля і їх трансформацію в українському орнаменті 

(вишивка, ткання, писанка та ін..); 

б) родові знаки та символи феодальних родів. 

Завдання 2. 



а) герби міст України відповідно до Магдебурзького права та володарів землями; 

б) історія герба Києва; 

в) козацька символіка; 

г) українська національна символіка ХХ ст.. (тризуб, прапор, барви). 

 

Література 

1. Лозко Галина. Українське народознавство. Видання друге, доповнене і перероблене. – Ха-

рків, 2005. – С. 271-288; 

2. Сергійчик В. Національна символіка України – К., 1991; Герби та землі України. – К., 

2001. 

 

 

Тема11. Обрядова культура і народний етикет українців 

Завдання 1. 

Пояснити: 

а) процес формування календарної обрядовості; 

б) зміст обрядовості зимового циклу; 

в) весняний цикл обрядовості; 

г) літні звичаї та обряди. 

Завдання 2. 

З`ясувати у річно-календарній обрядовості поєднання давніх народних традицій із християн-

ськими.  

 

Література 

1. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – С. 122-167 (Або відповідно 

2-е видання). 

2. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992. 

3. Василь Скуратівський. Вінець – К., 1994. 

4. Степан Килимник. Український рік у народних звичаях – К., 1994.  

 

 

Тема 12. Національний характер і виховний ідеал українців 

Завдання 1. 

а) пояснити зміст поняття «ментальність» і процес формування українського характеру; 

б) визначальні риси національного характеру і їх деформація під тривалим національним по-

неволенням. 

Завдання 2. 

а) з`ясувати соціопсихічні риси українського характеру; 

б) мовне відображення тривалого лінгвоциду й насильної асиміляції. 

 

Література 

1. Лозко Галина. Українське народознавство. Видання друге, доповнене і перероблене. – Ха-

рків, 2005. – С. 80-93; 

2. Лозко Галина. Етнологія України. – К., 2001. – С. 50-90. 

 

 

Тема 13. Житло, домашнє господарство і побут українців 

Завдання 1. 

а) характерні особливості традиційної селянської хати в інтер`єрі, начинні, меблях; 

б) традиційна їжа українців. 

Завдання 2. 

Характерні особливості традиційного селянського подвір`я до його знищення колгоспним 

рабством, господарські будівлі і реманент. 



 

Література 

1. Галина Лозко. Українське народознавство. Видання друге, доповнене та перероблене. – 

Харків, 2005. – С. 424-439. 

2. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – С. 438– 453; 456-488 (а та-

кож відповідний розділи у 2-му виданні). 

 

 

Тема 14. Регіональні особливості хліборобства та народних промислів 

Завдання 1. 

а) дати характеристику реґіонарних особливостей господарства України: 

б) рільництво; 

в) тваринництво; 

г) городництво, садівництво, рибальство. 

Завдання 2. 

Характерні народні промисли у різних місцевостях України. 

 

Література 

1. Галина Лозко. Українське народознавство. Видання друге, доповнене та перероблене. – 

Харків, 2005. – С. 309–321. 

2. Українське народознавство / Заг. ред. С.Павлюка. – К., 1994. – С. 270–436 (а також відпо-

відний розділи у 2-му виданні). 

 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Етапи етногенетичного й етнокультурного розвитку слов'ян. Про-

цес формування протоукраїнського етномовного масиву і поява 

етнополітоніма “Україна”  

8 год. 

2.  Українська громада, родина, традиційне господарство, його регіо-

нальні особливості, народні промисли і ремесла, сучасний стан їх 

збереження  

12 год. 

3.  Духовна культура українців: традиційна річно-календарна, родин-

на обрядовість, сучасний стан її збереженості, виховні ідеали ук-

раїнської родини, етноетикет, етнічні складники і соціопсихічні 

риси характеру, відображення їх у народному мистецтві 

8 год. 

4.  Традиційні річно-календарні обряди та звичаї українців, їх цикли і 

функції  

2 год. 

5.  Виховні ідеали української родини, традиційний етноетикет  2 год. 

6.  Світогляд українців, його еволюція, світоглядні нашарування, ре-

лігійна дифузія і сучасний світоглядний круговид.  

2 год. 

 Разом  34 год.  

 

Методи контролю 

Контроль за успішністю студентів відбувається через опитування на семінарських за-

няттях, написання колоквіумів, рефератів та міні-дослідницьких робіт.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти (для екзамену)  

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (екза-

мен) 

Сума 



Змістовий мо-

дуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  Т8  Т9  

6  6  6  6  5  6  5  5  5  

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна 

 
 
 

 

 © Чорнопиский М.Г., 2022 

 © ЛНУ ім. Івана Франка, 2022 


