
Повна назва: Спецкурс з етнології  

Мета: вивчення етнографічного матеріалу та оволодіння пам’ятками минулого 

українського народу, які свідчать про традиції українського суспільства 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Спецкурс з етнології» (3 кредитів ECTS – 90 год.) розроблений за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (18 годин), групові заняття (24 годин), 

самостійну роботу (48 годин), систему контролю та обліку знань. Викладається в 2-му 

триместрі. Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкової контрольної 

роботи за модулями й складання заліку. 

Структура навчальної дисципліни: 

Модуль 1. Етнографічні особливості українського народу 

Тема 1. Етногенез українців 

Тема 2. Етнопсихологія українців 

Тема 3. Історія формування національної мови українців 

Тема 4. Світоглядні уявлення українців 

Тема 5. Роль та особливості Традиційної (Архаїчної культури) 

Тема 6. Звичаєво-правова народна культура 

Тема 7. Українська релігійна культура   

Тема 8. Етнографічне районування та особливості інших народів України 

Тема 9. Господарська діяльність українців. Поселення і народне житло. 

Тема 10. Українське національне вбрання і народна їжа, народні музика і танці  

Тема 11. Сім’я та сімейний побут 

Тема 12. Свята і обряди народного календаря 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 Основні поняття й терміни загальної етнології та етнології України. 

 Джерела й праці українських і зарубіжних науковцівз галузі етнології. 

 Походження та етногенез українців та інших етносів (національних меншин України). 

 Основні світоглядні засади, традиції, звичаї українців та інших народів. 

 Основні конфліктогенні зони, що виникають між народами внаслідок етнічних, 

ментальних та світоглядних відмінностей.  

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 Давати наукові характеристики етносів на підставіздобутих емпіричних знань про 

етнічні спільноти, їхню культуру й менталітет. 

 Знаходити й пояснювати причини міжетнічних і міжрегіональних конфліктів, 

інтеграційні та дезінтеграційні процеси. 

 Організовувати самостійний пошук інформації та опрацьовувати джерельну та 

інформаційну базу. 

 Провадити індивідуально-дослідну роботу: написання статей, підготовку наукових 

доповідей. 

 Систематизувати й узагальнювати зміст етнології, порівнювати, оцінювати наукові 

факти на основі здобутих із різних джерел знань. 

 Вміти вести пошук вирішення міжетнчних конфліктів, сприяти встановленню 

допустимих норм толерації між народами. 

 

Викладач: Лозко Галина Сергіївна – доктор філософських наук, професор. 

 


