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1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг із робочої програми навчальної дисципліни 

“Народознавство”) 

 

Найменування показників 

 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

03 «Гуманітарні науки» 
Денна форма навчання 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

035 «Філологія» 

Обов’язкова 

Блоків змістових модулів 

– 2 
Рік підготовки – другий 

Загальна кількість годин – 

90 

Спеціалізація: 

035.033 «Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), 

перша – польська (сербська, 

словенська, словацька, чеська)» 

Семестр – 3 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 3,5 

Лекції – 16 год 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Практичні – 16 год 

Самостійна робота – 58 год 

Вид контролю – залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить – 1,8. 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – допомогти студентові вивчити і засвоїти 

систему знань про традиційну культуру, історичне буття українського народу, спосіб його 

життя та діяльності, характер, психологію, моральні цінності, які виражені в матеріальній 

(будівлях, знаряддях праці, ремеслах, транспорті, одязі, їжі) та духовній (звичаях, обрядах, 

народних знаннях, мистецьких виробах, фольклорі, віруваннях) формах. 

 

Основні завдання дисципліни «Народознавство» полягають в тому, що вона допоможе 

студентам: 

 зрозуміти роль народознавства в системі гуманітарних дисциплін, основні етапи його 

формування та розвитку; 

 глибоко осмислити етнічні явища традиційної матеріальної та духовної культури 

українського народу; 

 з’ясувати зв’язок між окремими поняттями традиційної культури та етнічними процесам в 

історії України; 

 зрозуміти народознавство як цілісну систему знань про етнічні особливості українців. 

 осмислено сприймати курс народознавства; 

 усвідомити різноманітність традиційної духовної та матеріальної культури українського 

народу як цілісну систему; 

 глибоко засвоїти найважливіші поняття та терміни дисципліни; 

 фахово аналізувати народознавчі явища, виокремлювати їх ознаки та особливості; 

 правильно розуміти зміст традиційних та нових етнічних явищ і процесів; 

 пояснювати, інтерпретувати етнокультурні особливості українського народу. 

У результаті вивчення цього курсу студент повинен 

знати: 

 предмет і завдання народознавства, його методологічну основу, джерела розвитку, основні 

етапи його становлення, відповідну літературу з питань курсу;  

 походження й основні етапи етнічної історії, систему матеріальної та духовної культури;  

 загально-теоретичні відомості про етнічну територію, склад населення та світогляд 

українців;  

 основні відомості про систему релігійних уявлень і вірувань українського народу; 

 звичаї, обряди та народні знання українців;  

уміти:  

 проаналізувати особливості традиційного хліборобства та тваринництва, допоміжних 

занять і промислів українського народу; 

 дати характеристику реаліям та предметам сільських поселень, господарського двору, 

народної архітектури та традиційного транспорту українців; 

 інтерпретувати основні відомості, пов’язані з українським національним вбранням та 

народною їжею. 

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 16 год лекційних 

занять, 16 год практичних занять та 58 год самостійної роботи. Тижневе навантаження 

студента складає 2 год аудиторних занять та 3,5 год самостійної роботи. 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. 

Народознавство в системі гуманітарних дисциплін, основні етапи його формування та 

розвитку. 

1) Зміст і визначення понять «етнографія», «етнологія» , «народознавство». Народознавство 

як наукова галузь і навчальна дисципліна. 2) Етап накопичення народознавчих відомостей 

про Україну від найдавніших часів до початку ХІХ століття. 3) Харківський, Київський і 

Львівський осередки науково-літературного розвитку в добу романтизму. 4) Народознавча 

діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства на чолі з 

Павлом Чубинським. 5) Уплив університетських наукових центрів на розвиток 

народознавчої науки в Україні у ХІХ столітті. 6) Народознавча діяльність Наукового 

товариства імені Шевченка (1892): персоналії, історія підрозділів, друковані видання. 

7) Всеукраїнська Академія наук (1918) і розвиток народознавства в Україні на початку 

ХХ століття у добу визвольних змагань. 8) Радянський період розвитку народознавства. 

Діяльність Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського та 

його Львівське відділення (1983) на базі Державного музею етнографії та художнього 

промислу.  

 

Тема 2. 

Походження та етнічна історія українців. 

1) Фактори соціальної єдності українського етносу (мова, побутова культура, спільна 

територія). 2) Поняття «народ», «етнос», «етногенез», «рід», «плем’я» та передумови 

формування українського народу. 3) Етногенез і найдавніші археологічні культури 

неолітичної доби та доби раннього заліза на території України. 4) Формування східного 

слов’янства у рамках Зарубинецької, Зубрицької культур та військова експансія готів. 

5) Основні племінні осередки нащадків українців у докиєворуський період. 6) Ознаки 

існування українського народу в державну епоху Київської Русі. Імперсько-радянська теорія 

про «колиску» трьох східнослов’янських народів. 7) Історичні події ХVІІ століття як початок 

національної державності українського народу. 8) Доба УНР та остаточне формування 

української нації в ХХ столітті та в часи революцій початку ХХІ століття.  

 

Тема 3. 

Етнічна територія, склад населення та світогляд українців. 

1) Етнічна територія і географія розселення українського народу. 2) Поділ українських 

земель на регіони та історико-етнографічні райони. 3) Південно-східний регіон та його 

характеристика. 4) Поліський або північний етнічний регіон та його три складові частини. 

5) Південно-західний регіон та його історико-етнографічні райони. 6) Етнічний склад 

населення України. 7) Світогляд українського народу та його основні духовні архетипи. 8) 

Народні демонологічні уявлення українців.  

 

Тема 4. 

Релігійні уявлення та вірування українського народу  

1) Дохристиянські вірування українців. 2) Вища міфологія та пантеон богів князя 

Володимира. 3) Нижча міфологія або демонологія як система вірувань у навколишніх духів. 

4) «Непрості»: волхви, знахарі, мольфарі, відьми. 5) Людина і наколишній світ у народних 

уявленнях українців. 6) Християнізація народних вірувань. 7) Народна релігія і матеріальна 

етнокультура українського народу. 8) Духовна культура (обряди, звичаї, фольклор) і народні 

вірування. 9) Етнічні архетипи та стереотипи в релігійному житті українського народу.  

 

Тема 5. 

Звичаї, обряди та народні знання українців. 

1) Календарно-річна обрядовість: загальна характеристика, етапи формування. 2) Обряди і 

звичаї зимового циклу. 3) Обряди і звичаї весняного циклу. 4) Обряди і звичаї літньо-



осіннього циклу. 5) Родинно-сімейна обрядовість (хрестини, весілля, похорон). 6) Народний 

календар. 7) Народна космогонія, астрономія. 8) Етномедицина, ветеринарія. 9) Народна 

педагогіка, етика і мораль. 

 

Тема 6. 

Традиційне хліборобство та тваринництво. Допоміжні заняття та промисли українського 

народу. 

1) Хліборобство в системі матеріальної культури українського народу. 2) Знаряддя оранки та 

вирощування злаків. 3) Удобрення поля, сівба та догляд за рослинами. 4) Особливості 

проведення жнив. 5) Молотьба та очищення зерна. Зберігання плодів. 6) Хліборобські обряди 

та трудові традиції. 7) Вівчарство як галузь тваринництва. 8) Птахівництво і розведення 

свійської птиці в українців. 9) Бджільництво як найдавніше заняття українців. 

10) Мисливство, рибальство, збиральництво, чумацтво та візникування. 11) Лісорубство та 

лісосправ. Виробництво вугілля, поташу, смоли, дьогтю, драниці та гонту. 12) Ткацтво та 

килимарство. Вишивка, в’язання. Писанкарство та витинанки. 13) Доревообробництво, 

художнє плетіння.  

 

Тема 7. 

Сільські поселення, господарський двір, народна архітектура та традиційний транспорт 

українців. 

1) Основні типи сільських поселень 2) Форми сільських поселень 3) Селянський двір та його 

характеристика. 4) Народне житло в система матеріальної культури українців. 

5) Господарські будівля та їх призначення. 6) Будівлі громадського центру. 7) Господарські 

виробничі споруди. 8) Характеристика водного транспорту. 9) Сухопутні шляхи сполучення 

та транспорт. 

 

Тема 8. 

Українське національне вбрання та народна їжа. 

1) Загальні відомості про одяг. 2) Найдавніший одяг на теренах України. 3) Вбрання в 

Україні-Русі Х – ХІІІ ст. 4) Український народний стрій ХІV – ХVІІІ ст. 5) Регіональні риси 

традиційного вбрання українців ХІХ – ХХ ст. 6) Щоденна їжа та її характеристика. 

7) Традиційні святкові страви українців. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лк пр лаб ср 

МОДУЛЬ 1 

1 
Народознавство в системі гуманітарних дисциплін, основні 

етапи його формування та розвитку. 
2 2 – 6 

2 Походження та етнічна історія українців. 2 2 – 6 

3 Етнічна територія, склад населення та світогляд українців. 2 2 – 6 

4 Релігійні уявлення та вірування українського народу  2 2 – 6 

МОДУЛЬ 2 

5 Звичаї, обряди та народні знання українців. 2 2 - 6 

6 
Традиційне хліборобство та тваринництво. Допоміжні заняття 

та промисли українського народу. 
2 2 - 16 

7 
Сільські поселення, господарський двір, народна архітектура 

та традиційний транспорт українців. 
2 2 - 6 

8 Українське національне вбрання та народна їжа. 2 2 - 6 

 ВСЬОГО 16 16 – 58 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1 Народознавство в системі гуманітарних дисциплін, основні етапи його 

формування та розвитку. 

1) Зміст і визначення понять «етнографія», «етнологія», 

«народознавство». Народознавство як наукова галузь і навчальна 

дисципліна. 2) Етап накопичення народознавчих відомостей про Україну 

від найдавніших часів до початку ХІХ століття. 3) Харківський, 

Київський і Львівський осередки науково-літературного розвитку в добу 

романтизму. 4) Народознавча діяльність Південно-Західного відділу 

Російського географічного товариства на чолі з Павлом Чубинським. 5) 

Уплив університетських наукових центрів на розвиток народознавчої 

науки в Україні у ХІХ столітті. 6) Народознавча діяльність Наукового 

товариства імені Шевченка (1892): персоналії, історія підрозділів, 

друковані видання. 7) Всеукраїнська Академія наук (1918) і розвиток 

народознавства в Україні на початку ХХ століття у добу визвольних 

змагань. 8) Радянський період розвитку народознавства. Діяльність 

Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені 

М. Т. Рильського та його Львівське відділення (1983) на базі Державного 

музею етнографії та художнього промислу.  

2 

2 Походження та етнічна історія українців. 

1) Фактори соціальної єдності українського етносу (мова, побутова 

культура, спільна територія). 2) Поняття «народ», «етнос», «етногенез», 

«рід», «плем’я» та передумови формування українського народу. 3) 

Етногенез і найдавніші археологічні культури неолітичної доби та доби 

раннього заліза на території України. 4) Формування східного 

слов’янства у рамках Зарубинецької, Зубрицької культур та військова 

експансія готів. 5) Основні племінні осередки нащадків українців у 

докиєворуський період. 6) Ознаки існування українського народу в 

2 



державну епоху Київської Русі. Імперсько-радянська теорія про 

«колиску» трьох східнослов’янських народів. 7) Історичні події ХVІІ 

століття як початок національної державності українського народу. 8) 

Доба УНР та остаточне формування української нації в ХХ столітті та в 

часи революцій початку ХХІ століття.  

3 Етнічна територія, склад населення та світогляд українців. 

1) Етнічна територія і географія розселення українського народу. 2) Поділ 

українських земель на регіони та історико-етнографічні райони. 3) 

Південно-східний регіон та його характеристика. 4) Поліський або 

північний етнічний регіон та його три складові частини. 5) Південно-

західний регіон та його історико-етнографічні райони. 6) Етнічний склад 

населення України. 7) Світогляд українського народу та його основні 

духовні архетипи. 8) Народні демонологічні уявлення українців.  

2 

4 Релігійні уявлення та вірування українського народу  

1) Дохристиянські вірування українців. 2) Вища міфологія та пантеон 

богів князя Володимира. 3) Нижча міфологія або демонологія як система 

вірувань у навколишніх духів. 4) «Непрості»: волхви, знахарі, мольфарі, 

відьми. 5) Людина і наколишній світ у народних уявленнях українців. 

6) Християнізація народних вірувань. 7) Народна релігія і матеріальна 

етнокультура українського народу. 8) Духовна культура (обряди, звичаї, 

фольклор) і народні вірування. 9) Етнічні архетипи та стереотипи в 

релігійному житті українського народу. 

2 

МОДУЛЬ 2 

5 Звичаї, обряди та народні знання українців. 

1) Календарно-річна обрядовість: загальна характеристика, етапи 

формування. 2) Обряди і звичаї зимового циклу. 3) Обряди і звичаї 

весняного циклу. 4) Обряди і звичаї літньо-осіннього циклу. 5) Родинно-

сімейна обрядовість (хрестини, весілля, похорон). 6) Народний календар. 

7) Народна космогонія, астрономія. 8) Етномедицина, ветеринарія. 9) 

Народна педагогіка, етика і мораль. 

2 

6 Традиційне хліборобство та тваринництво. Допоміжні заняття та 

промисли українського народу. 

1) Хліборобство в системі матеріальної культури українського народу. 2) 

Знаряддя оранки та вирощування злаків. 3) Удобрення поля, сівба та 

догляд за рослинами. 4) Особливості проведення жнив. 5) Молотьба та 

очищення зерна. Зберігання плодів. 6) Хліборобські обряди та трудові 

традиції. 7) Вівчарство як галузь тваринництва. 8) Птахівництво і 

розведення свійської птиці в українців. 9) Бджільництво як найдавніше 

заняття українців. 10) Мисливство, рибальство, збиральництво, чумацтво 

та візникування. 11) Лісорубство та лісосправ. Виробництво вугілля, 

поташу, смоли, дьогтю, драниці та гонту. 12) Ткацтво та килимарство. 

Вишивка, в’язання. Писанкарство та витинанки. 13) Доревообробництво, 

художнє плетіння.  

2 

7 Сільські поселення, господарський двір, народна архітектура та 

традиційний транспорт українців. 

1) Основні типи сільських поселень 2) Форми сільських поселень 3) 

Селянський двір та його характеристика. 4) Народне житло в система 

матеріальної культури українців. 5) Господарські будівля та їх 

призначення. 6) Будівлі громадського центру. 7) Господарські виробничі 

споруди. 8) Характеристика водного транспорту. 9) Сухопутні шляхи 

сполучення та транспорт. 

2 

8 Українське національне вбрання та народна їжа. 

1) Загальні відомості про одяг. 2) Найдавніший одяг на теренах України. 

3) Вбрання в Україні-Русі Х – ХІІІ ст. 4) Український народний стрій ХІV 

2 



– ХVІІІ ст. 5) Регіональні риси традиційного вбрання українців ХІХ – ХХ 

ст. 6) Щоденна їжа та її характеристика. 7) Традиційні святкові страви 

українців. 
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6. Методи навчання 

 

Дисципліна «Народознавство» передбачає застосування порівняльно-історичного 

методу, що виявляється у таких прийомах: зіставлення або паралельне вивчення 

народознавчого матеріалу, який розглядають в історичному розвиткові; вивчення не окремих 

етнічних явищ, а їх системи в рамках етнічної історії та матеріальної, духовної культури 

українського народу; реконструювання реалій традиційної культури, та ін. 

Інші методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного 

викладання, евристичний метод, дослідницький метод. Методи викладу навчального 

матеріалу – лекція, розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, консультація; реферати. 

Наочні методи навчання – ілюстрування (художні тексти), демонстрування з використанням 

технічних засобів (слайди). Педагогічні техніки: навчальної дискусії, створення проблемно-

пошукової ситуації, інтелектуального експерименту. 

 

7. Розподіл балів 

 

Контроль знань здійснюється за результатами практичних занять, модулів, заліку. 

Оцінювання відбувається за 100-бальною шкалою. Бали нараховують так:  

• практичні – 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30; 

• модулі – 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20; 

• залік – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 

 

 

8. Рекомендована література 

 

Основна 
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9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

Форма підсумкового контролю успішності – залік. 

 


