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Інформація про 
курс 

Щоби по-справжньому пізнати свій рідний народ та інші народи, необхідно 
вивчати їхню історію, мову, культуру. І не тільки культуру, що створена та-
лановитими архітекторами, художниками, музикантами, акторами, письмен-
никами, вченими, але й ту, що впродовж багатьох століть творилася і плека-
лася в народному середовищі, передавалася від покоління до покоління, без-
перервно розвивалася і водночас зберігала певні стійкі свої риси, які утвер-
джувалися, й поширювалися, себто ставали традиційними. 
Ця традиційна культура тісно пов'язана з природними умовами, історичним 
буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією. 
Вона виражена в різних формах: матеріальній (будівлях, знаряддях праці, ре-
меслах, саморобних засобах транспорту, одязі, їжі) і духовній (звичаях, обря-
дах, традиційних знаннях, мистецьких виробах, творах усної народної твор-
чості тощо). 
Вивчення традиційної культури дуже важливе для пізнання загальної історії 
розвитку кожного народу і людства загалом. Адже явища традиційної культу-
ри (звичаї, обряди, будівлі, предмети побуту тощо) здатні зберігати дуже дав-
ні ідеї і практики, які дають нам можливість зрозуміти зародження людської 
цивілізації. На основі традиційної культури згодом (у кожного народу у різ-
ний час) розвинулися професійні мистецтва (література, театр, музика), філо-
софія, наука. З того часу розвиток культури народів ішов двома шляхами: 
шляхом професійної культури і шляхом традиційної або народної культури. І 
ці обидва шляхи завжди перепліталися, взаємодоповнюючи один одного. 
Осмислення цієї спадщини активізує національну самосвідомість, котра є чи 
не найважливішою передумовою поступального розвитку народу не лише у 
культурній царині.

Коротка анотація 
курсу 

Курс "Українська етнологія (народознавство)" покликаний систематизувати 
вже наявні у студентів уявлення про українську традиційну культуру й випо-
внити їх у цілісну систему знань і компетентностей про український етнос. 
Під час курсу студенти матимуть змогу ознайомитися з основними етапами 
етнічної історії українців від найдавніших часів до сьогодення, а також торк-
нутися теоретико-методологічних й ідеологічних проблем вивчення етногене-
зу українського народу.  
Теоретичний аналіз й практичне оперування статистичними матеріалами Все-
українського перепису населення України 2001 та Державної служби статис-
тики дасть змогу охарактеризувати сучасні процеси етногенезу українського 
народу: окреслити динаміку чисельності населення країни, його національно-
го й мовного складу, зрозуміти методики прогнозування актуальних етнічних 
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процесів. 
Особливою популярністю у слухачів курсу користується проблематика етног-
рафічного районування України: історія формування, особливості традиційної 
культури і побуту етнографічних регіонів і районів країни. Ознайомлення з 
етнографічним розмаїттям України завжди викликає у слухачів курсу бажан-
ня чіткіше окреслити власну етнографічну ідентичність. Водночас розуміння 
регіональної специфіки традиційної культури є невід’ємною складової її все-
бічного глибокого наукового вивчення. Власне крізь призму етнографічної 
регіональності у курсі розглянуто основні комплекси української традиційної 
духовної і матеріальної культури, які активно присутні й у сучасному житті 
українського народу (традиційний світогляд; календарна й родинна обрядо-
вість і звичаєвість; народна архітектура; народний іконопис; традиційне 
вбрання та народна їжа). 
Лекційне засвоєння пропонованої у курсі теоретичної інформації, поєднане з 
практичним осягненням явищ і феноменів традиційної культури під час семі-
нарських занять в етнографічних музеях та інституціях дасть змогу студенто-
ві поповнити набір необхідних сучасній цивілізованій людині ціннісних конс-
тант усвідомленням належності до багатогранної культурної спадщини, пова-
гою до окремої людини й усього народу як творців й носіїв цих культурних 
надбань, розумінням необхідності підтримувати високу культуру внутрішньо- 
та міжнаціональних взаємин і міжкультурної терпимості, відповідальністю 
наступними поколіннями за збереження і плекання рідної етнокультурної 
традиції. 

Мета та цілі курсу Мета курсу 
– сформувати у студентів комплекс знань про традиційну духовну та матеріа-
льну культуру, побут українців (ХІХ – першої половини ХХ століття). 
– сформувати у студентів розуміння ролі традиційної культури в історичному 
розвитку українського народу та становленні його національної ідентичності. 
– акцентувати на потрібності і корисності залучення народнотрадиційних ку-
льтурних надбань у сучасні процеси розвитку різних галузей життєдіяльності 
народу і держави (побут, культура, освіта, бізнес, політика) для формування 
нових граней національної ідентичності, впізнаваних, перспективних і конку-
рентоспроможних контексті глобалізаційних зміг. 
– розвинути у студентів уміння самостійно добирати й опрацьовувати джере-
льні матеріали й теоретичну літературу з народознавства; на основі здобутих 
знань порівнювати, узагальнювати й критично оцінювати відомі та нові фак-
ти, явища й події з царини народознавства.

Література для ви-
вчення курсу 

1. Артюх Л. Українська народна кулінарія. – Київ, 1977. 
2. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. – Київ, 1991. 
3. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1983. 
4. Вовк Федір. Одежа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Пе-

троград, 1916. 
5. Всеукраїнський перепис населення 2001 – 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ general/ 
6. Гарасим Ярослав. Культурно-історична школа в українській фольклорис-

тиці. – Львів, 1999. 
7. Гонтар Т. Народне харчування українців Карпат. – Київ, 1979. 
8. Грушевський Михайло. Звичайна схема "руської" історії й спроба раціона-

льного укладу історії східного слов’янства // Статьи по славяноведению. – 
СПб, 1904. – Т. 1. 

9. Грушевський Михайло. Історія України-Руси. – Київ, 1994. – Т. І. 
10. Грушевський Михайло. Хто такі українці і чого вони хочуть. – Київ, 1991. 
11. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1987. 
12. Данилюк Архип. Українська хата. – Київ, 1991. 
13. Дашкевич Ярослав. Основні етапи етнічної історії української нації // Ро-

довід. – Черкаси, 1991. 
14. Дорошенко Дмитро. Нарис історії України. – Львів, 1991. 
15. Етнографічна спадщина і національне відродження. – Київ, 1991. 
16. Етнографія України / Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. За ред. проф. 



3 

Степана Макарчука. – Львів, 2004. 
17. Етнографія. Історія і стан дослідів // Енциклопедія Українознавства: Зага-

льна частина. – Київ, 1994. – Т. 1. – С. 184-194. 
18. Етнокультура Рівненського Полісся. – Рівне, 2009. 
19. Жолтовський П. Український живопис XVII–XVIII ст. – Київ, 1978. 
20. Забужко О. Філософія національної ідеї в духовній культурі народу // Ет-

нічна самосвідомість і національна культура. – Київ, 1991. 
21. Кирчів Роман. Від чого залежала доля українського народознавства // На-

родна творчість та етнографія. – 1991. – № 4. 
22. Культура і побут населення України / За ред. В. Наулка. Вид. 2.– Київ, 

1993. 
23. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження. – Львів, 1999–2002. Т. 

1–2. 
24. Наливайко Дмитро. Очима Заходу. Рецепція України у Західній Європі ХІ-

XVIII ст. – Київ: Основи, 1998. 
25. Народознавство: Навчальний підручник / Вид. 2-ге, перероблене і допов-

нене. За заг. ред. Степана Павлюка. – Київ, 2004. 
26. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, со-

ціальні, економічні, етнічні аспекти / Електронна наукова публікація Ін-
ституту демографії та соціальних досліджень НАН України та Державного 
Комітету статистики України – http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/ 

27. Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. 
Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі «спільної колиски». – Київ, 
2001. 

28. Півторак Григорій. Українці. Звідки ми і наша мова. – Київ, 1993 (2014). 
29. Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1994. 
30. Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. – 

Львів, 1997–2003. – Вип. 1–3. 
31. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. 
32. Свєнціцька В., Откович В. Українське народне малярство XIII–XX століть. 

Світ очима народних майстрів: Альбом. Київ, 1991. 
33. Січинський В. Дзвіниці і церкви Галицької України XVI–XIX ст. – Львів: 

Збірки Національного музею, 1925. – С. 30–33. 
34. Українське народознавство / За загальною редакцією Степана Павлюка. – 

Львів: Фенікс, 1994. 
35. Український народний одяг XVII – початку XIX ст. в акварелях Ю. Глогов-

ського / Упор. Д. Крвавич, Г. Стельмащук. – Київ, 1988. 
36. Франко Іван. Найновіші напрямки в народознавстві // Франко Іван. Зіб-

ранні творів: У 50 т.– Київ, 1982.– Т. 37.– С. 216–221. 
37. Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1997. 
38. Щербаківський Д. Українські деревляні церкви (Короткий огляд розробки 

питання) // Збірник Секції мистецтв Українського наукового товариства в 
Києві. – Київ, 1921.

Тривалість курсу Один семестр
Обсяг курсу 16 год лекцій, 32 год практичних занять
Очікувані резуль-
тати навчання 

Студент повинен 
знати: 
– предмет і завдання народознавства, місце і роль народознавства у системі 

гуманітарних дисциплін; 
– основні концепції етногенезу українського народу; 
– основні етапи етнічної історії українців від найдавніших часів до сьогоден-

ня; 
– етнографічні регіони і райони України: їх межі, походження назви, історія 

формування, особливості традиційної культури і побуту; 
– основні комплекси традиційної духовної культури українського етносу 

(традиційний релігійний світогляд; народний календар; обрядовість і звича-
євість); 

– основні комплекси традиційної матеріальної культури українців (архітекту-
ра, одяг; їжа; традиційне мистецтво та ін.);
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– основні фахові джерела вивчення народознавчої проблематики. 
вміти: 
– критично добирати й опрацьовувати джерельні матеріали й теоретичну лі-
тературу з народознавчої проблематики;  
– аналізувати проблеми етногенези та основні етапи етнічної історії українсь-
кого народу; 
– характеризувати перебіг сучасних етнічних процесів в Україні, прогнозува-
ти їх розвиток; 
– характеризувати комплекси традиційної духовної та матеріальної культури 
українського народу; 
– на основі здобутих знань порівнювати, узагальнювати й критично оцінюва-
ти відомі та нові факти, явища й події з царини народознавства; 
– застосовувати набуті знання й навички у власній сфері діяльності для під-
вищення її фахового рівня, конкурентоспроможності тощо. 

Ключові слова етнологія, етнографія, народознавство, український народ, українці, етноге-
нез, національний склад, чисельність населення, етнографічна група, етнічна 
група, етнографічне районування, народний світогляд, міфологія, демоноло-
гія, християнство, народний календар, календарна обрядовість, родинна обря-
довість, фольклор, народна архітектура, народний іконопис; традиційне 
вбрання та народна їжа.

Формат курсу Очний 
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Схема курсу 
Тиждень / 
дата / к-
сть годин 

Тема, план, короткі тези 
Форма 

діяльності 
(заняття)

Література Завдання, год 
Термін 
вико-
нання 

 Змістовий модуль 1     
1 заняття 
 
1 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 1. Предмет і завдання українського народо-
знавства як науки 
1.1. Поняття про народознавство. 
1.2. Об’єкт, предмет і завдання народознавства. 
1.3. Регіональна термінологія народознавства. 
1.4. Джерела народознавства. 
1.5. Короткий нарис історії становлення українського 
народознавства. 

лекція Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповне-
не. За заг. ред. С.Павлюка. Київ, 2004. 
Етнографія України / Вид. 2-ге, переро-
блене і доповнене. За ред. проф. С.Ма-
карчука. Львів, 2004. 
Етнографія. Історія і стан дослідів // 
Енциклопедія Українознавства: Загаль-
на частина. Київ, 1994. Т. 1. С. 184-194. 
Культура і побут населення України / За 
ред. В.Наулка. Вид. 2. Київ, 1993. 
Пономарьов А. Українська етнографія. 
Курс лекцій. Київ, 1994.

Короткий нарис історії стано-
влення українського народо-
знавства як науки. Школи у 
напрями в українському на-
родознавстві. 

вересень 

2 заняття 
 
2 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 2. Походження та етнічна історія українського 
народу 
2.1. Проблема етногенезу українців у зв’язку з еволю-
цією історичних форм спільності українського народу. 
2.2. Найдавніші культури та племена, які в давні епохи 
заселяли етнічну територію сучасних українців і опо-
середковано причетні до генезису українського наро-
ду. 
2.3. Поява слов’ян. 
2.4. Початок історичного життя слов’ян. 
2.5. Спільнослов'янський (або праслов'янський) період. 
2.6. Поділ давніх слов’ян. 
2.7. Східнослов'янський ареал. 
2.8. Етногенез східнослов’янських народів. 
2.8.1. Витоки й особливості формування українського 
етносу: час, племена, територія. 
2.8.2. Особливості формування білоруського народу: 
час, племена, територія. 
2.8.3. Особливості формування російського народу: 
час, племена, територія. 

лекція Грушевський М. Історія України-Руси. 
Київ, 1994. Т. І. 
Грушевський М. Хто такі українці і чо-
го вони хочуть. Київ, 1991. 
Дорошенко Д. Нарис історії України. 
Львів, 1991. 
Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція 
України у Західній Європі ХІ-XVIII ст. 
Київ: Основи, 1998. 
Півторак Григорій. Походження украї-
нців, росіян, білорусів та їхніх мов. Мі-
фи і правда про трьох братів слов'ян-
ських зі «спільної колиски». Київ, 2001. 
Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією С. Павлюка. Львів, 1994. 

Ознайомитися: 
Найдавніші культури та пле-
мена, які в давні епохи засе-
ляли етнічну територію су-
часних українців і мали вплив 
на їхній етногенез. 
Східнослов’янські племена 
V–ІХ ст. – пращури українсь-
кого народу. 
 
4 год 

вересень 

3 заняття 
 

Тема 2. Походження та етнічна історія українського 
народу

практичне 
заняття 

Грушевський М. Історія України-Руси. 
Київ, 1994. Т. І. 

 вересень 
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2 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

 Грушевський М. Хто такі українці і чо-
го вони хочуть. Київ, 1991. 
Дорошенко Д. Нарис історії України. 
Львів, 1991. 
Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція 
України у Західній Європі ХІ-XVIII ст. 
Київ: Основи, 1998. 
Півторак Григорій. Походження украї-
нців, росіян, білорусів та їхніх мов. Мі-
фи і правда про трьох братів слов'ян-
ських зі «спільної колиски». Київ, 2001. 
Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією С. Павлюка. Львів, 1994.

4 заняття 
 
3 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 2. Походження та етнічна історія українського 
народу 
2.9. Держава Русь, "Руська земля" (VIII–XIII ст.). 
2.9.1. Питання етнічної та історичної приналежності 
Русі. 
2.10. Проблема історичної ономастики України й укра-
їнського народу. 
2.10.1. Утвердження самоназви держави і народу – 
"Русь", "Руська земля","руси", "руський" – у добу Ки-
ївської держави (VIII–XIII ст.). 
2.10.2. Час, причини, етапи і наслідки для українців 
втрати давньої назви "Русь". Історія закріплення назви 
"Русь" у формі "Росія" за Московською державою. 
2.10.3. Походження, значення й історія утвердження 
етноніму "Україна", "українці". 

лекція Грушевський М. Звичайна схема "русь-
кої" історії й спроба раціонального ук-
ладу історії східного слов’янства // 
Статьи по славяноведению. СПб, 1904. 
Т. 1. 
Грушевський М. Історія України-Руси. 
Київ, 1994. Т. І. 
Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція 
України у Західній Європі ХІ–XVIII ст. 
Київ: Основи, 1998. 
Півторак Григорій. Походження украї-
нців, росіян, білорусів та їхніх мов. Мі-
фи і правда про трьох братів слов'ян-
ських зі «спільної колиски». Київ, 2001. 

Основні етнополітичні конце-
пції етнічної та історичної 
приналежності Руської дер-
жави. 
 
2 год 

вересень 

5 заняття 
 
4 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 2. Походження та етнічна історія українського 
народу 
 

практичне 
заняття 

Грушевський М. Історія України-Руси. 
Київ, 1994. Т. І. 
Грушевський М. Хто такі українці і чо-
го вони хочуть. Київ, 1991. 
Дорошенко Д. Нарис історії України. 
Львів, 1991. 
Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція 
України у Західній Європі ХІ-XVIII ст. 
Київ: Основи, 1998. 
Півторак Григорій. Походження украї-
нців, росіян, білорусів та їхніх мов. Мі-
фи і правда про трьох братів слов'ян-
ських зі «спільної колиски». Київ, 2001.

 вересень 
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Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією С. Павлюка. Львів, 1994.

6 заняття 
 
4 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 3. Чисельність населення України 
3.1. Чисельність населення України та її регіонів. 
3.2. Динаміка чисельності населення України. 
3.3. Стан урбанізації населення України. 
3.3. Статево-віковий склад населення України. 

практичне 
заняття 

Всеукраїнський перепис населення 
2001. Результати – http://2001.ukrcensus. 
gov.ua/results/general/ 
Загальна кількість населення // Всеукра-
їнський перепис населення 2001 – 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/gener
al/estimated/ 
Міське і сільське населення // Всеукра-
їнський перепис населення 2001 – 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/gener
al/urban-rural/ 
Перший Всеукраїнський перепис насе-
лення: історичні, методологічні, соціа-
льні, економічні, етнічні аспекти / Елек-
тронна наукова публікація Інституту 
демографії та соціальних досліджень 
НАН України та Державного Комітету 
статистики України – http://2001. 
ukrcensus.gov.ua/publications/ – Розділ 
4.1. Чисельність населення України та її 
регіонів; Розділ 4.2. Статево-віковий 
склад населення 

Ознайомитися: 
Перший Всеукраїнський пе-
репис населення: історичні, 
методологічні, соціальні, еко-
номічні, етнічні аспекти / 
Електронна наукова публіка-
ція Інституту демографії та 
соціальних досліджень НАН 
України та Державного Комі-
тету статистики України – 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/pu
blications/ 
Аналіз статево-вікових піра-
мід населення України за да-
ними переписів населення 
1989 і 2001 років. Прогнози 
щодо динаміки статево-
вікового складу населення 
України: проблема «старіння 
населення» та її наслідки, 
«криза старіння». 
 
2 год

вересень 

7 заняття 
 
5 тиж-
день 
 
жовтень 
 
2 год 

Тема 4. Етнічний і мовний склад населення Украї-
ни 
4.1. Етнічний склад населення України. 
4.1.1. Кількість та етнічний склад населення України 
за підсумками Всеукраїнського перепису населення 
2001 року. 
4.1.2. Корінний народ. 
4.1.3. Етнічні групи (національні меншини). 
4.1.4. Розселення етнічних груп у регіонах. 
4.1.5. Класифікація етнічних груп за характером розсе-
лення та періодом проживання на території. 
4.1.6. Трансформації (зміни) етнічної структури насе-
лення України у другій половині ХХ століття – на по-
чатку ХХІ століття. 
4.2. Мовна ситуація в Україні. 
4.2.1. Мовний склад населення України за даними 

практичне 
заняття 

Національний склад населення // Всеук-
раїнський перепис населення 2001 – 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/gener
al/nationality/ 
Перший Всеукраїнський перепис насе-
лення: історичні, методологічні, соціа-
льні, економічні, етнічні аспекти / Елек-
тронна наукова публікація Інституту 
демографії та соціальних досліджень 
НАН України та Державного Комітету 
статистики України – http://2001.ukrcen 
sus.gov.ua/publications/ – Розділ 4.3. Ет-
нічний та мовний склад населення. 

Проаналізувати мовну ситуа-
цію за етносами; ситуацію з 
українською мовою (визнання 
рідною та рівень володіння) у 
регіональному представленні. 
 
4 год 

жовтень 
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Всеукраїнського перепису населення 2001 року. 
4.2.2. Рідна мова населення України (регіональна спе-
цифіка). 
4.2.3. Рівень володіння українською мовою (серед ук-
раїнців та етнічних груп). 

 Змістовий модуль 2     
8 заняття 
 
6 тиж-
день 
 
жовтень 
 
2 год 

Тема 5. Етнографічне районування України станом 
кінець XIX – початок XX століття 
5.1. Історико-етнографічні райони (регіони). Етногра-
фічні групи. 
5.2. Походження етнографічних груп. 
5.3. Історико-етнографічне районування України. Ет-
нографічні регіони і райони України: їх межі, похо-
дження назви, історія формування, особливості тради-
ційної культури і побуту. 

лекція Українське народознавство / За заг. ред. 
С. Павлюка та ін. – Львів, 1994. – С. 56–
71. 
Етнографія України / Вид. 2-ге, переро-
блене і доповнене. За ред. проф. С.Ма-
карчука. Львів, 2004. 
Бойківщина: Історико-етнографічне до-
слідження. Київ, 1983. 
Гуцульщина: Історико-етнографічне 
дослідження. Київ, 1987. 
Поділля: Історико-етнографічне дослі-
дження. Київ, 1994. 
Полісся України: Матеріали історико-
етнографічного дослідження. Львів, 
1997–2003. Вип. 1–3. 
Холмщина і Підляшшя: Історико-
етнографічне дослідження. Київ, 1997. 
Лемківщина: Історико-етнографічне 
дослідження. Львів, 1999–2002. Т. 1–2. 
Етнокультура Рівненського Полісся. 
Рівне, 2009. 

Підготувати й аналізувати 
карту етнографічних районів 
України (у формі презентації) 
 
4 год 

жовтень 

9 заняття 
 
6 тиж-
день 
 
жовтень 
 
2 год 

Тема 5. Етнографічне районування України станом кі-
нець XIX – початок XX століття 
Етнографічні регіони і райони України: їх межі, похо-
дження назви, історія формування, особливості тради-
ційної культури і побуту – візуалізований аналіз на 
основі карти етнографічних районів України (у формі 
презентації). 

практичне 
заняття 

Українське народознавство / За заг. ред. 
С. Павлюка та ін. – Львів, 1994. – С. 56–
71. 
Етнографія України / Вид. 2-ге, переро-
блене і доповнене. За ред. проф. С.Ма-
карчука. Львів, 2004. 

 жовтень 

10 занят-
тя 
 
7 тиж-
день 
 
жовтень 

Тема 5. Етнографічне районування України станом кі-
нець XIX – початок XX століття 
Етнографічні регіони і райони України: їх межі, похо-
дження назви, історія формування, особливості тради-
ційної культури і побуту – візуалізований аналіз на 
основі карти етнографічних районів України (у формі 

практичне 
заняття 

Українське народознавство / За заг. ред. 
С. Павлюка та ін. – Львів, 1994. – С. 56–
71. 
Етнографія України / Вид. 2-ге, переро-
блене і доповнене. За ред. проф. С.Ма-
карчука. Львів, 2004. 

Простежити регіональні (ло-
кальні) особливості традицій-
ної культури українців на 
прикладі традиційної органі-
зації сільських поселень, архі-
тектури та інтер’єру житло-
вих приміщень таких етног-

жовтень 
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2 год 

презентації). рафічних районів: Гуцульщи-
на, Бойківщина та Поділля

11 занят-
тя 
 
8 тиж-
день 
 
жовтень 
 
2 год 

Тема 6. Традиційна культура українців 
6.1. Традиційна культура: зміст та специфіка. 
6.1.1. Ознаки традиційної культури. 
6.1.2. Форми традиційної культури. 
6.1.3. Основні галузі традиційної культури. 
6.2. Традиційна обрядовість та звичаєвість українців 
6.2.1. Поняття звичай, обряд, обрядовість. 
6.2.2. Види традиційної обрядовості. 
6.3. Календарна обрядовість українців. 
6.3.1. Народний календар. 
6.3.2. Структура народного календаря українців. Осно-
вні цикли: зимовий, весняний, літній, осінній.

лекція Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Пономарьов А. Українська етнографія. 
Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. 
Культура і побут населення України / За 
ред. В.Наулка. Вид. 2.– Київ, 1993. 

 жовтень 

12 занят-
тя 
 
8 тиж-
день 
 
листопад 
 
2 год 

Тема 6. Традиційна культура українців 
6.1. Традиційна культура: зміст та специфіка 
6.1.1. Ознаки традиційної культури: загальна пошире-
ність, усталеність (типовість), варіативність, синкре-
тизм, колективність, анонімність. 
6.1.2. Форми традиційної культури: 1) матеріальна ку-
льтура; 2) духовна культура. 
6.1.3. Основні галузі традиційної культури. 
6.2. Традиційна обрядовість та звичаєвість українців 
6.2.1. Поняття звичай, обряд, обрядовість. 
6.2.2. Види традиційної обрядовості. 
6.3. Календарна обрядовість українців. 
6.3.1. Народний календар. 
6.3.2. Структура народного календаря українців. Осно-
вні цикли: зимовий, весняний, літній, осінній. 

практичне 
заняття 

Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Пономарьов А. Українська етнографія. 
Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. 
Культура і побут населення України / За 
ред. В.Наулка. Вид. 2.– Київ, 1993. 

Дати коротку характеристику 
основних галузей традиційної 
культури: 
1) духовна культура: світо-
глядні уявлення та вірування; 
обрядовість та звичаєвість; 
народні знання; фольклор 
(усна народна творчість); об-
разотворче мистецтво; 
2) матеріальна культура: хлі-
боробство, тваринництво, 
промисли і ремесла, транс-
порт, поселення, архітектура, 
вбрання, їжа. 

листо-
пад 

13 занят-
тя 
 
9 тиж-
день 
 
листопад 
 
2 год 

Тема 7. Календарна обрядовість українців. Зимо-
вий цикл 
7.1. Календарна обрядовість зимового циклу. 

лекція Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Колесса Філарет. Українська усна сло-
весність. – Львів, 1938. 
Культура і побут населення України / За 
ред. В.Наулка. Вид. 2.– Київ, 1993. 
Пономарьов А. Українська етнографія. 

Огляд основних обрядів кале-
ндарної обрядовості українців 
зимового циклу. 
 
4 год. 

листо-
пад 
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Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. 
Грушевський Михайло. Річний сільсь-
когосподарський круг і його обходи. 
Цикл новорічний // Грушевський Ми-
хайло. Історія української літератури: У 
6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 173–
193.

14 занят-
тя 
 
10 тиж-
день 
 
листопад 
 
2 год 

Тема 7. Календарна обрядовість українців. Зимовий 
цикл 
7.1. Календарна обрядовість зимового циклу. 

практичне 
заняття 

Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Колесса Філарет. Українська усна сло-
весність. – Львів, 1938. 
Грушевський Михайло. Річний сільсь-
когосподарський круг і його обходи. 
Цикл новорічний // Грушевський Ми-
хайло. Історія української літератури: У 
6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 173–
193.

Огляд основних обрядів кале-
ндарної обрядовості українців 
зимового циклу. 
 
4 год. 

листо-
пад 

15 занят-
тя 
 
11 тиж-
день 
 
листопад 
 
2 год 

Тема 7. Календарна обрядовість українців. Зимовий 
цикл 
7.1. Календарна обрядовість зимового циклу. 

практичне 
заняття 

Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Колесса Філарет. Українська усна сло-
весність. – Львів, 1938. 
Грушевський Михайло. Річний сільсь-
когосподарський круг і його обходи. 
Цикл новорічний // Грушевський Ми-
хайло. Історія української літератури: У 
6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 173–
193.

Огляд основних обрядів кале-
ндарної обрядовості українців 
зимового циклу. 
 
4 год. 

листо-
пад 

16 занят-
тя 
 
11 тиж-
день 
 
листопад 
 
2 год 

Тема 8. Календарна обрядовість українців. Весня-
ний цикл 
8.1. Календарна обрядовість весняного циклу. 

лекція Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Колесса Філарет. Українська усна сло-
весність. – Львів, 1938. 
Культура і побут населення України / За 
ред. В.Наулка. Вид. 2.– Київ, 1993. 
Пономарьов А. Українська етнографія. 
Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. 
Грушевський Михайло. Річний сільсь-

Огляд основних обрядів кале-
ндарної обрядовості українців 
весняного циклу. 
 
4 год. 

листо-
пад 



11 

когосподарський круг і його обходи. 
Цикл новорічний // Грушевський Ми-
хайло. Історія української літератури: У 
6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1.

17 занят-
тя 
 
12 тиж-
день 
 
листопад 
 
2 год 

Тема 8. Календарна обрядовість українців. Весняний 
цикл 
8.1. Календарна обрядовість весняного циклу. 

практичне 
заняття 

Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Колесса Філарет. Українська усна сло-
весність. – Львів, 1938. 
Культура і побут населення України / За 
ред. В.Наулка. Вид. 2.– Київ, 1993. 
Пономарьов А. Українська етнографія. 
Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. 
Грушевський Михайло. Річний сільсь-
когосподарський круг і його обходи. 
Цикл новорічний // Грушевський Ми-
хайло. Історія української літератури: У 
6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1.

Огляд основних обрядів кале-
ндарної обрядовості українців 
весняного циклу. 
 
4 год. 

листо-
пад 

18 занят-
тя 
 
13 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 9. Календарна обрядовість українців. Літній 
та осінній цикли 
9.1. Календарна обрядовість літнього та осіннього ци-
клів. 

лекція Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Колесса Філарет. Українська усна сло-
весність. – Львів, 1938. 
Культура і побут населення України / За 
ред. В.Наулка. Вид. 2.– Київ, 1993. 
Пономарьов А. Українська етнографія. 
Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. 
Грушевський Михайло. Річний сільсь-
когосподарський круг і його обходи. 
Цикл новорічний // Грушевський Ми-
хайло. Історія української літератури: У 
6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1.

Огляд основних обрядів кале-
ндарної обрядовості українців 
літнього та осіннього циклу. 
 
4 год. 

грудень 

19 занят-
тя 
 
13 тиж-

Тема 9. Календарна обрядовість українців. Літній та 
осінній цикли 
9.1. Календарна обрядовість літнього та осіннього ци-
клів. 

практичне 
заняття 

Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123. 
Народознавство: Навчальний підруч-

Огляд основних обрядів кале-
ндарної обрядовості українців 
літнього та осіннього циклу. 
 

грудень 
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день 
 
грудень 
 
2 год 

ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Колесса Філарет. Українська усна сло-
весність. – Львів, 1938. 
Культура і побут населення України / За 
ред. В.Наулка. Вид. 2.– Київ, 1993. 
Пономарьов А. Українська етнографія. 
Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994. 
Грушевський Михайло. Річний сільсь-
когосподарський круг і його обходи. 
Цикл новорічний // Грушевський Ми-
хайло. Історія української літератури: У 
6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1.

4 год. 

20 занят-
тя 
 
14 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 10. Родинна обрядовість українців. Обрядо-
вість українського традиційного весілля 
10.1. Родинна обрядовість. Основні цикли: народини, 
хрестини; весілля; похорон. 
10.2 Обрядовість українського традиційного весілля. 

лекція Вовк Хведір, проф. Шлюбний ритуал та 
обряди на Україні // Вовк Хведір, проф. 
Студії з української етнографії та ан-
тропології. – Прага: Український гро-
мадський видавничий фонд, [1928] – С. 
215–337. 
Колесса Філарет. Весільні пісні // Ко-
лесса Філарет. Українська усна словес-
ність. – Львів, 1938. – С. 71–72. 
Матеріали до української етнології. – 
Львів, 1919. – Том 19–20. 
Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123.

Огляд основних весільних 
обрядів: їх семантика; первіс-
на основа, характер і призна-
чення; різночасові нашару-
вання (зокрема відбитки різ-
них форм шлюбу), прояви 
історичних епох. 
 
4 год. 

грудень 

21 занят-
тя 
 
15 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 10. Родинна обрядовість українців. Обрядовість 
українського традиційного весілля 
10.1. Обрядовість українського традиційного весілля. 

практичне 
заняття 

Вовк Хведір, проф. Шлюбний ритуал та 
обряди на Україні // Вовк Хведір, проф. 
Студії з української етнографії та ан-
тропології. – Прага: Український гро-
мадський видавничий фонд, [1928] – С. 
215–337. 
Колесса Філарет. Весільні пісні // Ко-
лесса Філарет. Українська усна словес-
ність. – Львів, 1938. – С. 71–72. 
Матеріали до української етнології. – 
Львів, 1919. – Том 19–20. 
Народознавство: Навчальний підруч-

Огляд основних весільних 
обрядів: їх семантика; первіс-
на основа, характер і призна-
чення; різночасові нашару-
вання (зокрема відбитки різ-
них форм шлюбу), прояви 
історичних епох. 
 
4 год. 

грудень 
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ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123.

22 занят-
тя 
 
15 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 10. Родинна обрядовість українців. Обрядовість 
українського традиційного весілля 
10.1. Обрядовість українського традиційного весілля. 

практичне 
заняття 

Вовк Хведір, проф. Шлюбний ритуал та 
обряди на Україні // Вовк Хведір, проф. 
Студії з української етнографії та ан-
тропології. – Прага: Український гро-
мадський видавничий фонд, [1928] – С. 
215–337. 
Колесса Філарет. Весільні пісні // Ко-
лесса Філарет. Українська усна словес-
ність. – Львів, 1938. – С. 71–72. 
Матеріали до української етнології. – 
Львів, 1919. – Том 19–20. 
Народознавство: Навчальний підруч-
ник/ Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. 
За заг. ред. С.Павлюка. – Київ, 2004. 
Українське народознавство / За загаль-
ною редакцією Степана Павлюка. – 
Львів, 1994. – С. 122–123.

Огляд основних весільних 
обрядів: їх семантика; первіс-
на основа, характер і призна-
чення; різночасові нашару-
вання (зокрема відбитки різ-
них форм шлюбу), прояви 
історичних епох. 
 
4 год. 

грудень 

23 занят-
тя 
 
16 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 11. Родинна обрядовість українців. Обрядо-
вість родин і хрестин 
11.1. Обрядовість родин і хрестин. 
11.1.1. Система вірувань, звичаїв та обрядів, 
пов’язаних з вагітністю: їх зміст, первісна основа й за-
ховані культурні пережитки; функції. 
11.1.2. Система вірувань, звичаїв та обрядів, 
пов’язаних з народженням дитини: їх зміст, первісна 
основа й заховані культурні пережитки; функції. 
11.1.3. Система вірувань, звичаїв та обрядів по наро-
дженні дитини: зміст, первісна основа й заховані куль-
турні пережитки; функції: 

практичне 
заняття 

Г. Мр. [Грушевський Марко]. Вступні 
зауваги. А. Вагітність. Б. Порід. В. Об-
ряди і звичаї по уродженню дитини / 
Дитина в звичаях і віруваннях українсь-
кого народа. Матеріяли з Полудневої 
Київщини, зібрав Мр. Г. Обробив др. 
Зенон Кузеля // Матеріали до українсь-
ко-руської етнології. – Львів, 1906. – 
Том VIII. – С. 1–59. 
Малинка Олександр. Родини і хрестини 
(Матеріал зібрано в містечку Мринці 
Ніжинського повіту) // Пісні з родин і 
хрестин (збірник-реконструкція із тео-
ретичною розвідкою, коментарями, мо-
делями ритмоструктури, покажчиками) 
/ Упорядник Анатолій Іваницький. – 
Вінниця, 2013. – С. 82–115. 
Пісні з родин і хрестин (збірник-
реконструкція із теоретичною розвід-
кою, коментарями, моделями ритмо-

Система вірувань, звичаїв та 
обрядів, пов’язаних з вагітніс-
тю, народженням та хрести-
нами дитини: зміст, первісна 
основа й заховані культурні 
пережитки; функції. 
 
4 год. 

грудень 
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структури, покажчиками) / Упорядник 
Анатолій Іваницький. – Вінниця, 2013

24 занят-
тя 
 
16 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 12. Родинна обрядовість українців. Обрядо-
вість похоронів 
12.1. Світоглядна основа похоронної обрядовості. Ідея 
посмертного життя. Культ небіжчиків-предків. Форми 
поховальних обрядів в українців. 
12.2. Основні етапи похоронного обряду: їх зміст (пер-
вісна основа, заховані пережитки), функції 

практичне 
заняття 

Грушевський Михайло. Історія Украї-
ни-Руси: В 11 т., 12 кн. – Київ, 1994. – 
Т. 1. – С. 330–337. 
Грушевський Михайло. Похоронна об-
рядовість і голосіння над помершим // 
Грушевський Михайло. Історія україн-
ської літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 
1993. – Т. 1. – С. 145–156. 
Колесса Філарет. Похоронні голосіння 
// Колесса Філарет. Українська усна 
словесність. – Львів, 1938. – С. 74–76. 
Зубрицький Михайло, отець, парох. По-
хоронні звичаї й обряди в Мшанци і 
сусідніх селах Старосамбірського і 
Турчанського повіта // Етнографічний 
збірник. – Львів, 1912. – Т. 31–32. – С. 
211–226. 
Коломийченко Федір. Похоронні звичаї 
й обряди в селі Прохорах, Борзненсько-
го пов., Чернигівської ґубернії // Етног-
рафічний збірник. – Львів, 1912. – Т. 
31–32. – С. 392–403. 
Коваль-Фучило Ірина. Українське голо-
сіння: антропологія традиції, поетика 
тексту. – Київ, 2014.

 грудень 
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Підсумковий конт-
роль, форма 

Іспит у кінці першого семестру 
Іспит у формі електронного тестування

Пререквізити Курс української усної словесності
Навчальні методи 
та техніки, які бу-
дуть використову-
ватися під час ви-
кладання курсу 

За навчально-пізнавальною діяльністю студента: 
1) метод готових знань: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний; 
2) дослідницько-пошуковий метод: проблемне виконання. 
За формою: 
1) лекція (лекційний виклад теоретичного матеріалу); 
2) самостійна праця студентів з фольклорно-етнографічними матеріалами 
(практичний аналіз змісту і форми художніх творів, матеріальних об’єктів) і 
теоретичними дослідженнями; 
3) підготовка усних виступів та реферативних доповідей; 
4) презентація результатів дослідницько-пошукової роботи; 
5) диспути з проблемних питань.

Необхідне облад-
нання 

Комп’ютер, проектор, акустична система; підключення до мережі Інтернет 

Критерії оцінюван-
ня (окремо для ко-
жного виду нав-
чальної діяльності) 

Важливою запорукою освоєння матеріалу навчального курсу є належне від-
відування усіх лекційних та практичних занять навчального курсу. Студен-
ти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти повинні дотримуватися термінів виконання 
навчальних завдань, передбачених у курсі. 
Політика оцінювання: 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екза-
менів і заліків). 
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни 
становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 50 балів. 
При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таб-
лиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Питання (блоки пи-
тань) до заліку чи 
екзамену 

1. Поняття про народознавство. Регіональна термінологія народознавства. 
2. Предмет і завдання народознавства.  
3. Джерела й методи народознавства. Народознавство в системі інших дис-

циплін.  
4. Школи у напрями в українському народознавстві. 
5. Еволюція історичних форм спільності українського народу. 
6. Витоки українського етносу: найдавніші культури та племена, які в давні 

епохи заселяли етнічну територію сучасних українців і мали вплив на їх-
ній етногенез. 

7. Витоки українського етносу: східнослов’янські племена V–ІХ ст. – пра-
щури українського народу. 

8. Основні концепції етнічної, історичної та культурної приналежності Русі. 
9. Проблема історичної ономастики України й українського народу в часи 

Русі й у наступні періоди. 
10. Історія утвердження етноніму "Україна", "українці": його значення, 

зв’язок з етнічною та національною самосвідомістю українців. 
11. Чисельність населення України за даними Всеукраїнського перепису 

2001 року, станом на 2019 рік. Динаміка чисельності населення України. 
12. Стан урбанізації населення України; динаміка чисельності міського та 

сільського населення (на 2001, 2019 роки). 
13. Статево-віковий склад населення за даними Всеукраїнського перепису 

2001 року: загальна характеристика статево-вікового складу населення 
України. 

14. Статево-вікові піраміди населення України за даними переписів населен-
ня 1989 і 2001 років. 

15. Прогнози щодо динаміки статево-вікового складу населення України: 
проблема «старіння населення» та її наслідки, «криза старіння». 

16. Етнічний склад населення за даними Всеукраїнського перепису населен-
ня 2001 року: особливості етнічного складу, дані щодо найбільш числен-
них національностей, які мешкають в Україні.  

17. Розселення етнічних груп: історія, особливості розселення; найбільш чи-
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сленні національності за регіонами України (на 2001 рік). 
18. Мовний склад населення України за даними Всеукраїнського перепису 

населення 2001 року: мовна ситуація за етносами. 
19. Ситуація з українською мовою (визнання рідною та рівень володіння) у 

регіональному представленні (2001 рік). 
20. Поняття: «етнічна група», «національна меншина», «етнографічна гру-

па». Походження етнографічних груп. 
21. Етнографічні регіони і райони України: їх межі, походження назви, істо-

рія формування, особливості традиційної культури і побуту (аналіз одно-
го регіону/району). 

22. Календарна і родинна обрядовість: основні етапи формування, націона-
льна специфіка. 

23. Народний календар. Календарна обрядовість. Основні цикли: зимовий, 
весняний, літній, осінній (аналіз одного обрядового циклу, групи обря-
дів, обряду). 

24. Родинна обрядовість. Основні цикли: народини, весілля, похорон (аналіз 
одного обрядового циклу, групи обрядів, обряду). 

25. Сучасний стан та динаміка розвитку традиційної обрядовості українців.
Опитування – 
 


