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Головним завданням курсу «Народознавство» є розкриття та 

характеристика основних відомостей з етнографії українського 

народу, що стосуються його походження, процесу формування, 

розселення, характерних риси побуту, галузей традиційної 

матеріальної та духовної культури, що визначають його як окремий 

самобутній етнос. Цей курс забезпечує всебічне розуміння 

народознавчих явищ на сучасному рівні розвитку, принцип 

історизму під час викладання дисципліни, готує студента-філолога 

до усвідомленого засвоєння таких наступних курсів: «Історія 

української літератури», «Слов’янський фольклор» та інших 

дисциплін. 

«Народознавство» – важливий компонент програми професійної 

філологічної освіти. Слухаючи цю необхідну дисципліну, студенти 

вчаться диференціювати та осмислювати різні за походженням 

етнічні явища; розпізнавати сфери духовної та матеріальної 

культури; здійснювати аналіз та інтерпретувати предмети та реалії, 

які належать до української традиційної етнокультурної спадщини. 

Окрім того, студент опановує та навчається оперувати складними 

історичними термінами, сприймає найважливіші відомості з 

етнології та народознавства, знайомиться з видатними 

особистостями, які зробили значний внесок у збереження 

української етнокультури.  

Коротка анотація 

курсу 
Курс української усної народної словесності призначений для 

студентів-славістів другого року навчання. Як частина обов’язкової 

програми він спрямований подати студентові системні знання про 

походження та етнічну історію українців; етнічну територію, склад 

населення та світогляд українців; релігійні уявлення та вірування 

українського народу; звичаї, обряди та народні знання українців; 

традиційне хліборобство та тваринництво, допоміжні заняття та 



промисли українського народу; сільські поселення, господарський 

двір, народну архітектуру та традиційний транспорт українців; 

українське національне вбрання та народну їжу. Дисципліна 

передбачає коротке ознайомлення з історією етнографії, навчає 

студентів усебічно аналізувати етнічні явища, розуміти їх і вміти 

науково пояснити. 

Мета та цілі курсу Мета курсу – 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. 

Дисципліна «Народознавство» має загальнотеоретичні і практичні 

цілі. Загальнотеоретичні цілі цього курсу полягають в тому, щоб: 

• зрозуміти роль народознавства в системі гуманітарних 

дисциплін, основні етапи його формування та розвитку; 

• глибоко осмислити етнічні явища традиційної матеріальної та 

духовної культури українського народу; 

• усвідомити зв’язок між окремими поняттями традиційної 

культури та етнічними процесам в історії України; 

• зрозуміти народознавство як цілісну систему знань про етнічні 

особливості українців. 

Практичні цілі курсу «Української усної народної словесності» 

вбачаємо в тому, що він допоможе: 

• 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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Основна 

1. Українське народознавство / За заг. ред. С. Павлюка. – Львів, 

1994. 2. Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К.: 

Либідь, 1993. – 285 с. 3. Пономарьов А. Українська етнографія. 

Курс лекцій. – К.: Либідь,1994. – 318 с. 4. Лозко Г.С. Українське 

народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с. 5. Ковальчук О.В. 

Українське народознавство: Кн. для вчителя. – К.: Освіта, 1994. – 

174 с. 6. Етнографія України: Навчальний посібник / За ред. 

С.А.Макарчука. – Львів, 1994. 

2. Додаткова 

1. Балушок В. Коли ж народився український народ / В. Балушок  // 

Дзеркало тижня. - 2005.- № 15.  

2. Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навч. посібник / 

М.М. Вівчарик.  – К.: Вища школа, 2004. 

3. Балушок В. Коли ж народився український народ / В. Балушок  // 

Дзеркало тижня. - 2005.- № 15.  

4. Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навч. посіб. / М.М. 

Вівчарик.  – К.: Вища шк., 2004.  

5. Вудвуд Л.Ф. З батьківської криниці. – Донецьк: Центр 



підготовки абітурієнтів, 2000. – 256 с. 

6. Галушко К. Народи, етноси, нації: популярне видання. – К.: 

Темпора, 2008.  

7. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про 

ідентичність. - К.: Критика, 2005.  

8. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т. 1. 

9. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. 

– 240 с.  

10.  Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне 

України. Націогенез - національне відродження - національна 

свідомість українців на зламі XVI-XVII ст. // Україна. Наука і 

культура. - К., 1993.- Вип. 26/27. 

11. Дністрянський М.С. Кордони України. – Львів, 1992. 

12. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі.– Львів, 1993. 

13. Ісаєвич Я. Проблема походження українського народу: 

Історіографічний і політичний аспект // Україна: Культурна 

спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1995. – 

Вип. 2. 

14. Крип’якевич І. Історія української культури.– К., 1994. 

15. Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К.: 

Либідь, 1993. – 285 с. 

16. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Ред. 

О.Купчинський та ін. – Київ; Львів; Тернопіль, 2012. – Т. 1. 

17. Скуратівський В.Т. Місяцелік: Укр. нар. календар. – К.: 

Мистецтво, 1993. – 207 с. 

18. Супруненко В.П. Ми – українці. У 2 кн.: Енцикл. українознав. 

Кн. 1. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1999. – 410 с. 

19. Супруненко В.П. Народини: Витоки нації: Символи, вірування, 

звичаї та побут українців. – Запоріжжя: Берегиня, 1993. – 135 с. 

20. Українська минувшина: Ілюстр. етнограф. довід. – К.: Либідь, 

1994. – 255 с. 

21. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / Упоряд. 

А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк; вступ. ст. 

А.П.Пономарьова. – К.: Либідь, 1992. – 638 с. 

Тривалість курсу Один семестр (3). 

 

Обсяг курсу «Народознавство». 

Загальний обсяг 90 годин, у т. ч. 16 годин лекційних, 16 годин 

практичних занять і 58 годин самостійної роботи. 3 кредити ЄКТС. 

2 модулі. 

Очікувані 

результати 

навчання 

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.  

Ключові слова Народознавство, етнічна історія, матеріальна та духовна культура; 

етнічна територія, склад населення, світогляд; релігійні уявлення; 

звичаї, обряди та народні знання; традиційне хліборобство, 

тваринництво, допоміжні заняття і промисли; сільське поселення, 

господарський двір, народна архітектура, традиційний транспорт; 

національне вбрання, народна їжа. 

Формат курсу Очний. 

Теми * СХЕМА КУРСУ. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік. 

Пререквізити Курс української усної народної словесності, слов’янського 

фольклору, вступу до літературознавства, цикл курсів з історії 

української літератури, теорії літератури, історії української 

культури.  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

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. 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютер, підключений до мережі Інтернету, проектор. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

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. 

Питання до заліку. 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.  

9) Фактори соціальної єдності українського етносу (мова, побутова 

культура, спільна територія).  

10) Поняття «народ», «етнос», «етногенез», «рід», «плем’я» та 

передумови формування українського народу.  

11) Етногенез і найдавніші археологічні культури неолітичної доби 

та доби раннього заліза на території України.  

12) Формування східного слов’янства у рамках Зарубинецької, 

Зубрицької культур та військова експансія готів.  

13) Основні племінні осередки нащадків українців у 

докиєворуський період.  

14) Ознаки існування українського народу в державну епоху 

Київської Русі. Імперсько-радянська теорія про «колиску» трьох 

східнослов’янських народів.  

15) Історичні події ХVІІ століття як початок національної 

державності українського народу.  

16) Доба УНР та остаточне формування української нації в ХХ 

столітті та в часи революцій початку ХХІ століття.  

17) Етнічна територія і географія розселення українського народу.  

18) Поділ українських земель на регіони та історико-етнографічні 

райони.  

19) Південно-східний регіон та його характеристика.  

20) Поліський або північний етнічний регіон та його три складові 

частини.  

21) Південно-західний регіон та його історико-етнографічні райони.  

22) Етнічний склад населення України.  

23) Світогляд українського народу та його основні духовні 

архетипи.  

24) Народні демонологічні уявлення українців.  

25) Дохристиянські вірування українців.  

26) Вища міфологія та пантеон богів князя Володимира.  

27) Нижча міфологія або демонологія як система вірувань у 

навколишніх духів.  

28) «Непрості»: волхви, знахарі, мольфарі, відьми.  

29) Людина і наколишній світ у народних уявленнях українців.  

30) Християнізація народних вірувань.  

31) Народна релігія і матеріальна етнокультура українського 

народу.  

32) Духовна культура (обряди, звичаї, фольклор) і народні 

вірування.  

33) Етнічні архетипи та стереотипи в релігійному житті 

українського народу. 

34) Календарно-річна обрядовість: загальна характеристика, етапи 

формування.  

35) Обряди і звичаї зимового циклу.  

36) Обряди і звичаї весняного циклу.  



37) Обряди і звичаї літньо-осіннього циклу.  

38) Родинно-сімейна обрядовість (хрестини, весілля, похорон).  

39) Народний календар.  

40) Народна космогонія, астрономія.  

41) Етномедицина, ветеринарія.  

42) Народна педагогіка, етика і мораль. 

43) Хліборобство в системі матеріальної культури українського 

народу.  

44) Знаряддя оранки та вирощування злаків.  

45) Удобрення поля, сівба та догляд за рослинами.  

46) Особливості проведення жнив.  

47) Молотьба та очищення зерна. Зберігання плодів.  

48) Хліборобські обряди та трудові традиції.  

49) Вівчарство як галузь тваринництва.  

50) Птахівництво і розведення свійської птиці в українців.  

51) Бджільництво як найдавніше заняття українців.  

52) Мисливство, рибальство, збиральництво, чумацтво та 

візникування.  

53) Лісорубство та лісосправ. Виробництво вугілля, поташу, смоли, 

дьогтю, драниці та гонту.  

54) Ткацтво та килимарство. Вишивка, в’язання. Писанкарство та 

витинанки.  

55) Доревообробництво, художнє плетіння.  

56) Основні типи сільських поселень. 

57) Форми сільських поселень.  

58) Селянський двір та його характеристика.  

59) Народне житло в система матеріальної культури українців.  

60) Господарські будівля та їх призначення.  

61) Будівлі громадського центру.  

62) Господарські виробничі споруди.  

63) Характеристика водного транспорту.  

64) Сухопутні шляхи сполучення та транспорт. 

65) Загальні відомості про одяг. Найдавніший одяг на теренах 

України.  

66) Вбрання в Україні-Русі Х – ХІІІ ст.  

67) Український народний стрій ХІV – ХVІІІ ст.  

68) Регіональні риси традиційного вбрання українців ХІХ – ХХ ст.  

69) Щоденна їжа та її характеристика.  

70) Традиційні святкові страви українців. 

Опитування Анкету оцінки з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершення курсу. 



СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ дата 

/ год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

вико-

нання 

 МОДУЛЬ І     

1 т. 

06.09. 

2019 

2 год. 

Народознавство в системі гуманітарних дисциплін, основні 

етапи його формування та розвитку. 

 

Лекція Українське народознавство / За заг. 

ред. С. Павлюка. – Львів, 1994. 

 

  

2 т. 

13.09. 

2019 

2 год. 

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.  

Практичне 

заняття 

Культура і побут населення 

України: Навч. посібник. – К.: 

Либідь, 1993. Пономарьов А. 

Українська етнографія. Курс 

лекцій. – К.: Либідь,1994. Лозко 

Г.С. Українське народознавство. – 

К.: Зодіак-ЕКО, 1995. Ковальчук 

О.В. Українське народознавство: 

Кн. для вчителя. – К.: Освіта, 1994. 

– 174 с. Етнографія України: 

Навчальний посібник / За ред. 

С.А.Макарчука. – Львів, 1994. 

Дністрянський М.С. Кордони 

України. – Львів, 1992. Заставний 

Ф.Д. Українські етнічні землі.– 

Львів, 1993. Крип’якевич І. Історія 

української культури.– К., 1994. 

Культура і побут населення 

України / За ред. В.І. Наулка. – К., 

1993. Українська минувшина: 

Ілюстр. етнограф. довід. – К.: 

Либідь, 1994. Наукове товариство 

імені Шевченка. Енциклопедія / 

ред. О.Купчинський та ін. – Київ; 

Львів; Тернопіль, 2012. – Т. 1. 

1) Розвиток 

народознавчих 

досліджень за 

межами України 

в діаспорі. 

2) Народознавст

во на сучасному 

етапі розвитку. 

6 год. 

20. 09. 

2019 

3 т. 

20.09. 

Походження та етнічна історія українців. 

 

Лекція Українське народознавство / За заг. 

ред. С. Павлюка. – Львів, 1994. 
 

  



2019 

2 год. 

4 т. 

27.09. 

2019 

2 год. 

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.  

Практичне 

заняття 

Пономарьов А. Українська 

етнографія. Курс лекцій. – К.: 

Либідь,1994. Лозко Г.С. 

Українське народознавство. – К.: 

Зодіак-ЕКО, 1995. Етнографія 

України: Навчальний посібник / За 

ред. С.А.Макарчука. – Львів, 1994. 

Горленко В., Кирчів Р. Історія 

української етнографії (ХІІ – 

середина ХІХ ст.). – К., 2005. 

Дністрянський М.С. Кордони 

України. – Львів, 1992. Етногенез 

та етнічна історія населення 

Українських Карпат / За ред. С. 

Павлюка. – Львів, 2006. Заставний 

Ф.Д. Українські етнічні землі.– 

Львів, 1993. Наконечний Є. 

Украдене ім’я. Чому русини стали 

українцями. – К., 2001. Півторак 

Г. Українці: звідки ми і наша мова. 

– К., 1993. Українська минувшина: 

Ілюстр. етнограф. довід. – К.: 

Либідь, 1994.  

1) До історії 

етнонімів 

«Русь», 

«Україна». 

2) Виникнення 

етнічної 

території 

українців. 

6 год. 

11.10. 

2019 

 

5 т. 

04.10. 

2019 

2 год. 

Етнічна територія, склад населення та світогляд українців. 

 

 

Лекція Українське народознавство / За заг. 

ред. С. Павлюка. – Львів, 1994. 
 

  

6 т. 

11.10. 

2019 

2 год. 

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.  

Практичне 

заняття 

Пономарьов А. Українська етно-

графія. – К., 1994. Українське 

народознавство / За заг. ред. С. 

Павлюка. – Львів, 1994. Лозко Г. 

Українське народознавство. – К., 

1995. Етнографія України: 

Навчальний посібник / За ред. 

С.Макарчука. – Львів, 1994. 

Заставний Ф. Українські етнічні 

землі.– Львів, 1993. Крип’якевич І. 

Історія української культури.– К., 

1) Тваринний 

світ у 

світоглядному 

вияві 

українського 

народу. 

2) Рослини в 

системі 

міфологічних 

25.10. 

2019 



 
 

1994. Культура і побут населення 

України / За ред. В.Наулка. – К., 

1993. Півторак Г. Українці: звідки 

ми і наша мова. – К., 1993. Україн-

ці: народні вірування, повір'я, 

демонологія / упоряд. А.Понома-

рьова та ін. – К., 1992.  

вірувань 

українців. 

6 год. 

7 т. 

18.10. 

2019 

2 год. 

Релігійні уявлення та вірування українського народу  Лекція Українське народознавство / За заг. 

ред. С. Павлюка. – Львів, 1994. 

 

  

8 т. 

25.10. 

2019 

2 год. 

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. 

Практичне 

заняття 

Пономарьов А. Українська етно-

графія. – К., 1994. Українське 

народознавство / За заг. ред. С. 

Павлюка. – Львів, 1994. Лозко Г. 

Українське народознавство. – К., 

1995. Етнографія України: 

Навчальний посібник / За ред. 

С.Макарчука. – Львів, 1994. 

Заставний Ф. Українські етнічні 

землі.– Львів, 1993. Крип’якевич І. 

Історія української культури.– К., 

1994. Культура і побут населення 

України / За ред. В.Наулка. – К., 

1993. Півторак Г. Українці: звідки 

ми і наша мова. – К., 1993. Україн-

ці: народні вірування, повір'я, 

демонологія / упоряд. А.Понома-

рьова та ін. – К., 1992. 

1. Народні 

вірування і 

«Велесова книга». 

2. Двоєвір’я в 

міфологічній 

системі уявлень і 

вірувань. 

6 год. 

08.11. 

2019 

 МОДУЛЬ ІІ     

9 т. 

01.11. 

2019 

2 год. 

Звичаї, обряди та народні знання українців. 

 

Лекція Українське народознавство / За заг. 

ред. С. Павлюка. – Львів, 1994. 
 

  



10 т.  

08.11. 

2019 

2 год. 

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. 

 

Практичне 

заняття 

Пономарьов А. Українська етно-

графія. – К., 1994. Українське 

народознавство / За заг. ред. С. 

Павлюка. – Львів, 1994. Лозко Г. 

Українське народознавство. – К., 

1995. Етнографія України: 

Навчальний посібник / За ред. 

С.Макарчука. – Львів, 1994. 

Заставний Ф. Українські етнічні 

землі.– Львів, 1993. Крип’якевич І. 

Історія української культури.– К., 

1994. Культура і побут населення 

України / За ред. В.Наулка. – К., 

1993. Півторак Г. Українці: звідки 

ми і наша мова. – К., 1993. Україн-

ці: народні вірування, повір'я, 

демонологія / упоряд. А.Понома-

рьова та ін. – К., 1992. 

1. Народна 

метрологія в 

Україні. 

2. Етноботаніка 

та зоологія в 

народному 

побуті українців. 

6 год. 

22.11. 

2019 

 

11 т. 

15.11. 

2019 

2 год. 

Традиційне хліборобство та тваринництво. Допоміжні заняття 

та промисли українського народу. 

 

 

Лекція Українське народознавство / За заг. 

ред. С. Павлюка. – Львів, 1994. 
 

  

12 т. 

22.11. 

2019 

2 год. 

 

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.  

Практичне 

заняття 

Культура і побут населення 

України. – К.: Либідь, 1993. 

Пономарьов А. Українська 

етнографія. – К.: Либідь,1994. 

Лозко Г. Українське 

народознавство. – К., 1995. 

Ковальчук О. Українське 

народознавство. – К.: Освіта, 1994. 

Етнографія України / За ред. 

С.Макарчука. – Львів, 1994. 

Дністрянський М., Крип’якевич І. 

Історія української культури.– К., 

1994. Культура і побут населення 

України / За ред. В.Наулка. – К., 

1993. Українська минувшина. – К.: 

Либідь, 1994. 

1. Гончарство та 

гутництво в 

Україні.  

2. Художній 

метал, іграшки в 

етнокультурній 

традиції 

українців. 

3. Етнічні 

традиції 

художньої 

обробки шкіри 

16 год. 

06.12. 

2019 

 

13 т. 

29.11. 

Сільські поселення, господарський двір, народна архітектура та 

традиційний транспорт українців. 

Лекція Українське народознавство / За заг. 

ред. С. Павлюка. – Львів, 1994. 
  



2019 

2 год. 

 

14 т. 

06.12. 

2019 

2 год. 

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. 

Практичне 

заняття 

Культура і побут населення 

України. – К.: Либідь, 1993. 

Пономарьов А. Українська 

етнографія. – К.: Либідь,1994. 

Лозко Г. Українське 

народознавство. – К., 1995. 

Ковальчук О. Українське 

народознавство. – К.: Освіта, 1994. 

Етнографія України / За ред. 

С.Макарчука. – Львів, 1994. 

Дністрянський М., Крип’якевич І. 

Історія української культури.– К., 

1994. Культура і побут населення 

України / За ред. В.Наулка. – К., 

1993. Українська минувшина. – К.: 

Либідь, 1994.  

1. Особливості 

народної 

архітектури 

Полісся та 

Карпат. 

2. Сакральні 

дерев’яні будівлі 

та їх особливості 

в Україні. 

6 год. 

20.12. 

2019 

 

15 т. 

13.12. 

2019 

2 год. 

Українське національне вбрання та народна їжа. Лекція Українське народознавство / За заг. 

ред. С. Павлюка. – Львів, 1994. 

. 

 

  
 

16 т. 

20.12. 

2019 

2 год. 

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. 

Практичне 

заняття 

Культура і побут населення 

України. – К.: Либідь, 1993. 

Пономарьов А. Українська 

етнографія. – К.: Либідь,1994. 

Лозко Г. Українське народознав-

ство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. 

Ковальчук О.В. Українське народо-

знавство. – К.: Освіта, 1994. – 

174 с. Етнографія України / За ред. 

С.Макарчука. – Львів, 1994. 

Дністрянський М., Крип’якевич І. 

Історія української культури.– К., 

1994. Культура і побут населення 

України / За ред. В.І. Наулка. – К., 

1993. Українська минувшина. – К.: 

Либідь, 1994. 

1. Особливості 

регіонального 

народного одягу 

Полісся. 

2. Народні 

страви 

Бойківщини, 

Гуцульщини та 

Лемківщини. 

6 год. 

21.12. 

2019 

 


