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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Метою викладання освітньої компоненти «Етнографія» є формування у 
здобувачів вищої освіти фундаментальних знань про походження українського 

етносу та етносів, що населяють територію сучасної України. Системне 
вивчення і засвоєння знань з історії українського етносу, його походження та 
розселення, основних проявів етнічних звичаїв та традицій, культури, 

фольклору, психології забезпечує формування цілісного уявлення про 
традиційну українську культуру, її генезу та сучасні прояви. Вивчення етнічної 

картини України, особливостей взаємодії різних етнічних груп та основних 
етапів формування українського народу сприяє популяризації знання про 

українську культуру, формує громадянську та професійну позицію.   
 

Завданнями освітньої компоненти є: 
- ознайомлення здобувачів вищої освіти з розвитком етнографії та етнології, 

формуванням самостійного напряму – українознавства; 
- визначення основних етапів етногенезу українців та особливостей цього 

процесу; 
- виокремлення національних особливостей та самобутностей української 

культури; 

- виявлення спадкоємності української традиційної культури у часі та 
просторі; 

- визначення ролі традиційної культури в сучасному українському 
суспільстві; 

- встановлення особливостей взаємодії між різними етносами на теренах у 
країни в різні історичні періоди; 

- з'ясування значення української культурної спадщини та її ролі у 
самоідентифікації українців. 

 
Предмет - наукові знання про етногенетичні та етнокультурні процеси в 

їхньому зв’язку з теорією етносу та історією народів України. 
 

У результаті вивчення освітньої компоненти  здобувач вищої освіти 
досягає наступних результатів навчання: 
- знає та розуміє теоретичні підходи до визначення культури, її проявів та 

форм існування; 
- збирає, упорядковує та аналізує інформацію щодо культурних явищ, подій 

та історико-культурних процесів; 
- виявляє, перевіряє та узагальнює інформацію щодо різноманітних 

контекстів культурної практики, визначає ступінь їх актуальності із 
застосуванням релевантних джерел, інформаційних, комунікативних 

засобів та візуальних технологій; 
- інтерпретує культурні джерела (речові, друковані, візуальні, художні) з 

використанням спеціальної літератури та визначених методик, 
аргументовано викладає умовиводи щодо їх змісту; 
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- обґрунтовує, розробляє та реалізовує культурні події та проекти з 
дотриманням законодавства та у відповідності до визначених мети та 

завдань; 
- веде публічну дискусію та підтримує діалог з питань української культури з 

фахівцями та нефахівцями; 
- визначає, формулює та аргументує власну громадянську та професійну 

позицію щодо актуальних суспільних питань.  
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 
загальні: 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав  і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 
 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН9. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 

суспільства, представників громадянського суспільства. 
ПРН10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і досягнень. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: освітня компонента 

«Етнографія» відноситься до освітніх компонент загальної підготовки і 
орієнтована на підвищення гуманістичної складової при підготовці бакалаврів. 

Освітня компонента знаходиться в логічному і змістовно-методичному 
взаємозв’язку з іншими освітніми компонентами, такими, як: «Історія України», 

«Історія культури», «Філософія» та ін. 
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2. Структура освітньої компоненти 
 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

усього 

Аудиторні години 
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РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ 

1.1. Вступ до вивчення освітньої 

компоненти «Етнографія». 
Предмет, завдання, джерела та 

основні поняття курсу 

9 4     5 

1.2. Основні етапи становлення і 
розвитку етнографії України. 
Українська етнографія як 

самостійна галузь знань 

7 2     5 

1.3. Етногенез українців 9 4     5 

1.4. Історико-етнографічне 
районування України та його 

особливості 

7 2     5 

1.5. Формування української етнічної 
території та антропологія 

національного складу населення 
України 

8 2     6 

1.6. Антропологічне районування 

українців 
7 2     5 

1.7. Етнічний склад населення  
сучасної України 

7 2     5 

1.8. Українська діаспора 6 2     4 

 Разом за 1 розділ 60 20     40 

 Разом за 3-й семестр 60 20     40 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛЬНО-ДУХОВНА ТА СВІТОГЛЯДНА СИСТЕМА УКРАЇНЦІВ 

2.1. Традиційний господарський 

комплекс українців 
8 4     4 

2.2. Житло та засоби комунікації 8 2     6 

2.3. Традиційний український одяг: 
ґенеза та його роль  в сучасній 

культурі 

6 2     4 

2.4. Побут та соціальна взаємодія в 
українському суспільстві 

8 4     4 

2.5. Сімейні відносини та родинна 

обрядовість 
8 4     4 

2.6. Вірування, повір’я, звичаї і свята 
українського народу 

8 4     4 

2.7. Українська мова як визначальний 
чинник етнотворення. Народні 

знання, світоглядні уявлення,  
мораль 

6 2     4 

2.8. Усна народна творчість  8 4     4 

 Разом за 2 розділ 60 26     34 

 Разом за 4-й семестр 60 26     34 

 Всього 120 46     74 
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3. Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ 

 
ТЕМА 1.1. ВСТУП ДО ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

«ЕТНОГРАФІЯ». ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ОСНОВНІ 

ПОНЯТТЯ КУРСУ 
 

Етнографія, етнологія, народознавство – еволюція поглядів на вивчення 
етносу. Місце української етнографії серед інших гуманітарних наук та 

навчальних дисциплін. Предмет та об’єкт української етнографії. Складові 
етнографічної науки. Завдання курсу «Етнографія». Основні поняття та 

категорії курсу (етнос, нація, народ) та їх співвідношення. Джерела вивчення 
етнографії, основні методи етнографічних досліджень.  

 
ТЕМА 1.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 

 ЕТНОГРАФІЇ УКРАЇНИ. УКРАЇНСЬКА ЕТНОГРАФІЯ ЯК САМОСТІЙНА 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 

 

Етнографічні дані в історичних джерелах. Літописні джерела про 
східнослов’янські народи. Середньовічні літописи, козацькі хроніки, записки 

мандрівників та полемічна література про традиції українців.  
Передумови становлення української етнографії наприкінці ХVIIІ ст.  

Етнографічні дані в топографічних описах. Художня література як джерело 
етнографічного матеріалу (Г. Сковорода, І. Котляревський, Г. Квітка-

Основ'яненко).  
Розвиток науки у ХІХ: від етнографії до етнології. Основні наукові 

осередки (Львів, Харків, Київ) та напрями досліджень. Етнографічні 
дослідження М. Максимовича, М. Костомарова, Т. Шевченка, М. Драгоманова, 

П. Чубинського та інших українських гуманітаристів. Південно-західний відділ 
Російського географічного товариства та Наукове товариство ім. Шевченка – 

перші етнологічні наукові осередки в Україні. Антропологічна школа Ф. Вовка.  
Просвітницька діяльність українських етнографів. Етнологічна діяльність 
ВУАН та НТШ. Українська етнографічна наука 1920 – 1980-х рр. Інститут 

мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Розвиток української етнології 
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (наукова та музейна робота). Етнологія 

сучасності. Вивчення української етнології у дослідженнях науковців діаспори. 
Сучасні виклики перед етнологічною наукою, перспективи народознавчих 

досліджень.  
 

ТЕМА 1.3. ЕТНОГЕНЕЗ УКРАЇНЦІВ 
 

Поняття «етногенезу». Пошук методологічних основ встановлення 
походження українців. Природно-географічні фактори етногенезу. Залюднення 

території України. Індоєвропейська спільнота. Формування слов’янської 
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спільності. Літописні східнослов’янські племена. Виокремлення українського 
етносу з давньоруської спільноти. Різноманітність поглядів на походження 

українського народу. Історичні етапи розвитку українського народу.  
Демографічні процеси на території України та їх вплив на формування 

українського етносу. Міграційні процеси. Культурна дифузія.  
 
ТЕМА 1.4. ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ  

ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ  
 

Історико-етнографічного районування України та його особливості. 
Поняття про «історико-етнографічний регіон (район / область)» у науковій 

літературі. Особливості формування історико-етнографічних регіонів, їх 
типологія. Етапи етнографічної регіоналізації України. Етнографічні групи 

українців. Етнічний склад населення України. Історико-етнографічні райони 
України (Середня Наддніпрянщина, Поділля, Полісся та Волинь, Карпати, 

Слобожанщина, Південь (Степова) Україна). Регіональні особливості культури 
та побуту українців. Українські етнічні землі за межами сучасних кордонів 

України.  
 

ТЕМА 1.5. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА 

АНТРОПОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

Походження назви «Україна» та «українці» та їх ґенеза. Етнічна та 
національна культура. Традиційна культура. Етнічні стереотипи. Національна 

самосвідомість. Виміри національної самобутності (давньоруський, козацький, 
сучасний). Побутовий та ідеологічний рівень етнічної самосвідомості. 

Національна, етнічна та регіональна самосвідомість.  
Історія формування національного складу населення України. Населення 

українських земель періоду неоліту та енеоліту. Кочові народи на території 
України. Велике переселення народів. Населення українських земель періоду 

Київської русі. Навали кочовиків та їхній вплив на етнічний склад населення. 
Українські землі у складі іноземних держав та українська етнічність. 

Антропологічні впливи іноетнічних спільнот. 
Формування етнічного складу населення новітнього періоду. Динаміка зміни 

етнічного складу населення. Зміни національного складу населення на сучасному 

етапі.  
 
ТЕМА 1.6. АНТРОПОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНЦІВ 

  

Предмет вивчення антропології. Етнологія та антропологія (соціальна 
антропологія). Перші спроби антропологічного районування України Ф. Вовка. 

Антропологічні типи, їх різновиди та особливості. Методи антропологічної 
класифікації. Різноманітність підходів до антропологічного районування 

України. Основні антропологічні райони. Характерні антропологічні риси 
українців.   
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ТЕМА 1.7. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 

Етнічне різноманіття населення України. Історичний контекст появи 
представників різних етносів на українських землях, їх вплив на українську 

культуру. Сучасні особливості міжетнічних відносин в Україні. Культурна та 
мовна асиміляція етносів. Державна політика у сфері міжетнічних відносин та 
захисту прав національних меншин.   

 
ТЕМА 1.8. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА 

 

Українці в світі: міграційні процеси, еміграційні хвилі, їх причини та 

чисельність. Особливості адаптації до життя в новому середовищі. Особливості 
самоідентифікації та збереження культурних традицій. Зв’язок з Батьківщиною 

та його значення у збереженні традиційної культури. Об’єднання діаспори та ї ї  
завдання. Найбільші центри зарубіжного українства. Західна і східна українська 

діаспора. Українці Канади і США. Українська діаспора європейських країн. 
Культурно-мистецькі установи середовища української діаспори. Іван 

Бернадський та Ukrainian Drama Theater of New York. Капела бандуристів ім. Т. 
Шевченка. Видатні світові митці та культурні діячі з українським корінням 
(Леонард Бернстайн, Володимир Горовиць, Боб Ділан, Юліан Китастий, Ленні 

Кравіц, Квітка Цисик, Девід Коперфілд, Стівен Спілберг, Мілла Йовович, Міла 
Куніс та ін.) 

  

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛЬНО-ДУХОВНА  

ТА СВІТОГЛЯДНА СИСТЕМА УКРАЇНЦІВ 
 

ТЕМА 2.1. ТРАДИЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС 
УКРАЇНЦІВ 

 

Поняття «господарського комплексу» в етнографії. Господарського-

культурний тип та фактори, що визначають його формування. Традиційні 
галузці господарства та їх еволюція (землеробство, скотарство, мисливство, 
збиральництво, рибальство, бджільництво тощо). Еволюція господарської 

діяльності. Традиційні промисли та ремесла (гончарство, деревообробка, 
ковальство, ткацтво тощо). Господарювання та народні звичаї. Прояв 

господарських традицій в обрядовості.   
 

ТЕМА 2.2. ЖИТЛО ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Традиційне поселення та житло в українській культурі. Регіональна 
специфіка житла. Будівництво, оздоблення та утримання житла. Символіка 

житла. Образ домівки в усній народній творчості. Обряди та вірування 
пов’язані із житлом. Будівлі соціального та культового призначення.  

Різновид шляхів сполучення та засобів пересування. Засоби комунікації  в 
традиційних уявленнях та звичаях.  
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ТЕМА 2.3. ТРАДИЦІЙНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОДЯГ: 
ҐЕНЕЗА ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ 

 

Основні елементи традиційного українського одягу. Походження, 

значення та ґенеза окремих елементів одягу. Регіональна специфіка одягу, її 
особливості. Технології виготовлення одягу. Повсякденний та святковий одяг. 
Дитячий одяг. Супутні елементи та аксесуари.  

Елементи традиційного одягу в сучасній українській культурі. Одяг як 
самоідентифікатор українців.  

 
 

ТЕМА 2.4. ПОБУТ ТА СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ  
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ  

 

Особливості традиційного побуту. Облаштування житла та двору. 

Інтер'єр. Система харчування та особливості народної кулінарії.  Обробка та 
зберігання продуктів. Повсякденні та святкові страви. Поняття «традиційної 

української кухні». Образ хліба у народній культурі.  
Сільська та міська громади, особливості внутрішньої та зовнішньої 

взаємодії. Функції громади, громадський побут. Звичаєве право. Роль релігії у 

громадському житті. Поняття «ініціація». Прояви ідентичності громади «ми» – 
«вони».  

 
ТЕМА 2.5. СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ ТА РОДИННА ОБРЯДОВІСТЬ 

 

Сімейна спорідненість та її значення. Історичні типи та форми 

української сім’ї. Відносини між членами родини, сімейна ієрархія, статева і 
вікова стратифікація. Проблема внутрішньо сімейних взаємин. Функції сім’ї. 

Дошлюбні відносини, сім’я та шлюб.  
Звичаї та обряди української родини. Особливості обрядової культури 

народження, хрещення, шлюбу. Традиції кумівства. Поховальні традиції та 
культ пращурів. Сімейні цінності.  

 
ТЕМА 2.6. ВІРУВАННЯ, ПОВІР’Я, ЗВИЧАЇ І СВЯТА 

 УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

Першооснова українських традицій. Пережитки язичництва у 

християнській культурі (демонологія, міфологія, анімізм, тотемізм). 
Дуалістичні та синкретичні ідеї у народних віруваннях. Пантеон та 

пандемоніум. Роль християнства у формуванні традиційного буття. Народні 
символи.  

Народно-обрядовий календар. Найважливіші свята зимового, весняно-
літнього та осіннього циклу свят.   
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ТЕМА 2.7. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК 
ЕТНОТВОРЕННЯ. НАРОДНІ ЗНАННЯ, СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ 

МОРАЛЬ 
 

Мова як форма духовного і культурного буття етносу, його ментальності. 
Українська мова – головний чинник формування національної самосвідомості. 
Витоки української мови, формування української літературної мови. Наступ на 

українську мову та спроби її викорінення. Сучасний стан української мови, 
державна політика у сфері застосування мов. Мова як засіб самоідентифікації 

та консолідації суспільства. Різноманітність поглядів на роль мови в 
етнонаціональних процесах. 

Традиційні уявлення про навколишній світ. Релігійний фактор у 
формуванні світогляду українців. Господарська діяльність та її вплив на 

світогляд. Прикмети та прогностичні традиції суспільства. Індивідуальна та 
колективна мораль.    

 
ТЕМА 2.8. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ  

 

Різноманітність підходів до визначення поняття «фольклор», його основні 
ознаки. Джерела формування фольклорних традицій. Основні різновиди усних 

народних творів (поезія, дума, казка, притча, анекдот, загадка, приказка та інші) 
їх ідейно-художній зміст, функції та значення. Музичний фольклор (обрядовий 

(календарно-обрядовий, родинно-обрядовий), необрядовий (епічні жанри (дума, 
балада, історична пісня), ліричні жанри). Дитячий фольклор і фольклор для 

дітей. Інструментальна традиція українського народу. Народна хореографія. 
Усна народна творчість і сучасність. Фольклор і фольклоризм. 

 
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Вступ до вивчення освітньої компоненти «Етнографія».  
Предмет, завдання, джерела та основні поняття курсу 

План 
1. Поняття «етнографія», «етнологія», «народознавство» та особливості їх 

застосування.  

2. Місце української етнографії серед інших гуманітарних наук та 
навчальних освітніх компонент. 

3. Предмет та об’єкт української етнографії. Завдання курсу «Етнографія». 
4. Основні поняття та категорії курсу. 

5. Джерела та методи вивчення етнографії.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 8 – 24; 8, с. 7 – 146; 9, с. 8 – 15. 
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Тема 1.2. Основні етапи становлення і розвитку етнографії України. 
Українська етнографія як самостійна галузь знань   

План 
1. Етнографічні дані в історичних джерелах. 

2. Передумови становлення української етнології наприкінці ХVIIІ ст.  
3. Розвиток науки у ХІХ: від етнографії до етнології .  
4. Етнологічна діяльність ВУАН.  

5. Українська радянська етнографічна наука.  
6. Розвиток української етнології в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 45 – 58. 
 

Тема 1.3. Етногенез українців 

План 
1. Поняття «етногенезу» та основні підходи до вивчення етногенезу.  

2. Залюднення території України.  
3. Формування слов’янської спільності.  

4. Етнічний розвиток Русі-України. 
5. Історичні етапи розвитку українського народу. 
6. Демографічні процеси і етногенез.   

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 14 – 24; 9, с. 16 – 26.  

 
Тема 1.4. Історико-етнографічне районування України  

та його особливості  

План 

1. Поняття про «історико-етнографічний регіон», особливості їх 
формування. 

2. Історико-етнографічного районування України та його етапи. 
3. Етнографічні групи українців та етнічний склад населення України.  

4. Етнографічні особливості окремих історико-етнографічних регіонів.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 25 – 31; 9, с. 44 – 59. 
 

Тема 1.5. Формування української етнічної території та антропологія  

національного складу населення України 

План  

1. Походження назви «Україна» та «українці». 
2. Українські етнографічні території за межами України 

3. Українські землі у складі іноземних держав та українська етнічність.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 14 – 24; 10; 11. 
 

Тема 1.6. Антропологічне районування українців  

План 

1. Предмет вивчення антропології. 
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2. Антропологічні типи, їх різновиди та особливості. Методи 
антропологічної класифікації. 

3. Перші спроби антропологічного районування України Ф. Вовка.  
4. Основні антропологічні райони. Характерні антропологічні риси 

українців. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 10; 23. 

 
Тема 1.7. Етнічний склад населення сучасної України 

План 
1. Історичні передумови формування етнічної карти України 

2. Особливості міжетнічних взаємин.  
3. Самобутність етносів, культурна та мовна дифузія. 

4. Державна політика у сфері міжетнічних відносин та захисту прав 
національних меншин.   

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 32 – 44; 9, с. 60 – 69. 
 

Тема 1.8. Українська діаспора 

План 

1. Історичні передумови міграції українців: причини та етапи. 
2. Особливості адаптації до життя в новому середовищі. 

3. Збереження традиційної культури в середовищі мігрантів.  
4. Найбільші центри зарубіжного українства.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 254 – 264. 

 
Тема 2.1. Традиційний господарський комплекс українців 

План  
1. Поняття «господарського комплексу» в етнографії. 

2. Господарського-культурний тип. Традиційні галузці господарства та їх 
еволюція. 

3. Традиційні промисли та ремесла. 
4. Прояв господарських традицій в обрядовості.   

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 60 – 94. 
 

Тема 2.2. Житло та засоби комунікації 

План 

1. Традиційне поселення та житло в українській культурі. 
2. Будівництво, оздоблення та утримання житла. Регіональна специфіка 

житла. 
3. Обряди та вірування пов’язані із житлом. 

4. Різновид шляхів сполучення та засобів пересування. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 95 – 101, с. 102 – 115. 
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Тема 2.3. Традиційний український одяг: 

ґенеза та його роль в сучасній культурі 

План 

1. Основні елементи традиційного українського одягу. 
2. Регіональна специфіка одягу, її особливості. 
3. Технології виготовлення одягу. 

4. Супутні елементи та аксесуари. 
5. Традиційний одяг як самоідентифікатор українців. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 116 – 135. 

 
Тема 2.4. Побут та соціальна взаємодія в українському суспільстві  

План 
1. Облаштування житла та двору. 

2. Система харчування та особливості народної кулінарії. 
3. Громада. Функції громади, громадський побут. 

4. Звичаєве право. 
5. Роль релігії у громадському житті. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 136 – 148, с. 149 – 174. 
 

Тема 2.5. Сімейні відносини та родинна обрядовість 

План 

1. Сімейна спорідненість та її значення. 
2. Відносини між членами родини, сімейна ієрархія, статева і вікова 

стратифікація. Проблема внутрішньо сімейних взаємин. 
3. Особливості обрядової культури народження, хрещення, шлюбу. 

4. Сімейні цінності. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 175 – 202. 
 

Тема 2.6. Вірування, повір’я, звичаї і свята українського народу 

План 
1. Дуалізм та синкретизм народних вірувань. 

2. Пережитки язичництва в традиційних обрядах.  
3. Народна символіка. 

4. Народно-обрядовий календар, особливості його формування. 
5. Найважливіші свята зимового, весняно-літнього та осіннього циклу свят.   

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 233 – 244. 

 
Тема 2.7. Українська мова як визначальний чинник етнотворення.  

Народні знання, світоглядні уявлення,  мораль 

План 

1. Мова як форма духовного і культурного буття етносу. 
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2. Витоки української мови, формування української літературної мови.  
3. Мова як засіб самоідентифікації та консолідації  суспільства. Сучасний 

стан української мови.  
4. Традиційні уявлення про навколишній світ. 

5. Прикмети та прогностичні традиції суспільства. 
6. Індивідуальна та колективна мораль.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 23 – 24; 9, с. 27 – 43. 
 

Тема 2.8. Усна народна творчість  

План 

1. Визначення поняття «фольклор». 
2. Фольклорна традиція українців. 

3. Різновиди усних народних творів їх ідейно-художній зміст, функції та 
значення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 203 – 218. 

 
5. Теми і завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1.1. Вступ до вивчення освітньої компоненти «Етнографія».  
Предмет, завдання, джерела та основні поняття курсу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Методи безпосереднього спостереження. 

2. Методи польової роботи етнографа та типи експедиційних досліджень.  
3. Використання в етнографії даних різних наук. 

4. Різні школи та напрями етнологічних досліджень. 
5. Поняття комплексного підходу в етнології. 

6. Етнічність як базова категорія етнографії . 
7. Сучасні концепції етносу та нації.   

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 8 – 24; 8, с. 7 – 146; 9, с. 8 – 15. 

 
Тема 1.2. Основні етапи становлення і розвитку етнографії України. 

Українська етнографія як самостійна галузь знань  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Етнографічні дані за літописними джерелами 

2. Етнографічні джерела про українських козаків. 
3. Ф. Туманський та його анкета-програма для опису України. 

4. Етнографічні дані у творах Г. Сковороди, І. Котляревського, Г. Квітки-
Основ’яненка). Етнографічна діяльність П. Куліша, Т. Шевченка, П. 

Чубинського, Д. Яворницького. 
5. Етнографічний напрям роботи Південно-Західного відділу Російського 

географічного товариства. 
6. Наукове товариств імені Шевченка та його надбання в галузі етнографії.  
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7. Видатні вчені-етнологи ВУАН та їхній спадок. Діяльність Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. 

8. Заснування та діяльність етнографічних музеїв під відкритим небом.  
9. Центри етнологічних досліджень незалежної України. Перспективи 

розвитку етнологічної науки в Україні.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 45 – 58. 

 
Тема 1.3. Етногенез українців 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Застосування різних методів при вивчення питання етногенезу українців.  

2. Схема етногенезу за енергетичною (пасіонарною) концепцією. 
3. Різноманітність підходів до проблеми етногенезу українців. 

4. Індоєвропейська проблема та етногенез українців. 
5. Населення України в добу неоліту та енеоліту. 

6. Кочові народи на території України 
7. Поняття давньоруської народності та проблеми її вивчення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 14 – 24; 9, с. 16 – 26.  
 

Тема 1.4. Історико-етнографічне районування України  
та його особливості  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Методи та принципи історико-етнографічного районування. 

2. Формування основних історико-етнографічних регіонів України. 
3. Характерні особливості історико-етнографічних регіонів України. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 25 – 31; 9, с. 44 – 59. 

 
Тема 1.5. Формування української етнічної території 

та антропологія національного складу населення України  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

1. Населення України в епоху неоліту. Населення України в епоху енеоліту. 
2. Кочові народи на українських теренах. Велике переселення народів. 
3. Вплив іноземних держав на формування етнічного складу населення 

України. 
4. Переписи населення та їх дані. 

5. Політика радянської влади щодо знищення національних проявів.  
6. Сучасний етнічний склад населення України.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 14 – 24; 10; 11. 

 
Тема 1.6. Антропологічне районування українців  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Місце антропології в етнологічних дослідженнях. 

2. Ф. Вовк – видатний український антрополог. 
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3. Критерії антропологічного опису. 
4. Формування сучасних антропологічних рис українців. Антропологічне 

районування України. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 10; 23. 
 

Тема 1.7. Етнічний склад населення сучасної України 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Особливості та причини появи різних етносів на українських теренах.  

2. Історія міжетнічних взаємне на українських землях. 
3. Культурні впливи іноетнічних елементів.  

4. Асиміляція етносів на українських територіях.  
5. Захист прав національних меншин в Україні.  

6. Функціонування діаспор та етнічних об’єднань в Україні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 32 – 44; 9, с. 60 – 69. 
 

Тема 1.8. Українська діаспора 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Українська міграція наприкінці ХІХ століття. 

2. Становлення радянської влади та міграція за кордон. 
3. Сучасний стан міграційних процесів. 

4. Найбільші світові центри українства. 
5. Культурно-просвітницька діяльність в українській діаспорі. 

6. Роль діаспори в культурному обміні. 
7. Світовий конгрес українців.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 254 – 264. 

 
Тема 2.1. Традиційний господарський комплекс українців 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Землеробство в традиційній українській культурі. 

2. Скотарство в традиційній українській культурі. 
3. Рибальство в традиційній українській культурі. 
4. Мисливство в традиційній українській культурі. 

5. Гончарство в традиційній українській культурі. 
6. Обробка природних матеріалів та їх господарське значення.  

7. Агрокультурні комплекси різних регіонів України. Еволюція традиційних 
знарядь праці.  

8. Народні вірування, звичаї та традиції пов’язані із господарюванням. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 60 – 94. 
 

Тема 2.2. Житло та засоби комунікації 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

1. Типи сільських поселень. 
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2. Особливості використання будівельних матеріалів. 
3. Способи будівництва та конструктивні особливості житла. 

4. Прикмети, повір’я та звичаї пов’язані з будівництвом житла. 
5. Звичаї та обряди новосілля. 

6. Традиційні способи пересування. 
7. Засоби пересування та їх виготовлення. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 95 – 101, с. 102 – 115. 
 

Тема 2.3. Традиційний український одяг: 
ґенеза та його роль  в сучасній культурі 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Традиційні матеріали для виготовлення одягу. 

2. Компоненти традиційного українського одягу. 
3. Особливості жіночого одягу. 

4. Особливості чоловічого одягу. 
5. Одяг різних суспільних верств та його еволюція. 

6. Головні убори українців. 
7. Взуття українців. Особливості його виготовлення. 
8. Аксесуари та прикраси у традиційному вбранні.  

9. Сакралізація окремих елементів одягу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 116 – 135. 
 

Тема 2.4. Побут та соціальна взаємодія в українському суспільстві  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

1. Селянське повсякдення на українських землях. 
2. Давні способи обробки продуктів.  

3. Хліб – головний компонент традиційного харчування українців.  
4. Повсякденний та святковий раціон. 

5. Релігійні заборони у харчовому раціоні.  
6. Звичаєве право як регулятор відносин в українському суспільстві.  

7. Громадські місця в системі суспільних відносин.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 136 – 148, с. 149 – 174. 

 
Тема 2.5. Сімейні відносини та родинна обрядовість 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Ступені родинної спорідненості. Родинне коло. 

2. Шанування старших в традиційному українському суспільстві. 
3. Шлюбні дохристиянські обряди та їх пережитки. 

4. Шлюбні угоди та звичаї. 
5. Традиції заручин та сватання. 

6. Українські весільні пісні. 
7. Виховання дітей. 

8. Кумівство в українському суспільстві, його витоки та пережитки. 
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9. Поховальна обрядовість. Культ померлих.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 175 – 202. 
 

Тема 2.6. Вірування, повір’я, звичаї і свята українського народу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Язичницькі впливи на християнську культуру в Україні. 

2. Демонологія та міфологія. 
3. Вшанування культу пращурів.  

4. Зимовий цикл народних свят. 
5. Весняний цикл народних свят. 

6. Літній цикл народних свят. 
7. Осінній цикл народних свят. 

8. Народні символи та їх походження. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 233 – 244. 
 

Тема 2.7. Українська мова як визначальний чинник етнотворення.  
Народні знання, світоглядні уявлення,  мораль 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

1. Витоки та ґенеза української мови. 
2. Етапи формування української літературної мови. 

3. Заборони української мови та їх наслідки. 
4. Законодавче забезпечення охорони та розвитку української мови.  

5. Суспільна мораль та суспільний осуд. 
6. Повір’я та прикмети. Прогнозування майбутнього.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 23 – 24; 9, с. 27 – 43. 

 
Тема 2.8. Усна народна творчість  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
1. Фольклористичні школи, течії та напрями. 

2. Традиційний український фольклор.  
3. Жанровість фольклору. 
4. Фольклор в сучасні культурі.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, с. 203 – 218. 
 

6. Питання до заліку  
 

1. Предмет і завдання української етнографії. 

2. Співвідношення поняття «етнос», «нація», «народ». 
3. Джерела української етнографії. 

4. Методика етнографічних досліджень. 
5. Етнографія України і суміжні дисципліни. 
6. Етнографічні дані в історичних джерелах. 
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7. Зародження та розвиток української етнографії (кінець XVIII – середина 
ХІХ сторіччя). 

8. Українська етнографічна наука в другій половині ХІХ – на початку ХХ 
сторіччя. 

9. Етнографічна діяльність НТШ. 
10. Етнографічні дослідження ВУАН. 
11. Українська етнографія радянського періоду. 

12. Провідні етнографічні школи в Україні, їхні представники. 
13. Сучасний стан етнографічних досліджень в України. Перспективи 

розвитку. 
14. Внесок дослідників з діаспори у розвиток української етнографії.  

15. Перші відомості про українців як народ. 
16. Концепції етногенези українців. 

17. Етнічні спільноти на території України.  
18. Історія формування етнічного різноманіття України. 

19. Історико-етнографічне районування України. 
20. Характеристика історико-етнографічного регіону (за вибором здобувача). 

21. Антропологічна типологія та її різновиди. 
22. Антропологічний тип українців.  
23. Ментальні риси українців. 

24. Українські етнічні архетипи. 
25. Етнічні стереотипи українців. 

26. Етнопсихологічний портрет українців. 
27. Міграція українців за кордон. 

28. Збереження культурних традицій в українській діаспорі. 
29. Іноетнічні спільноти в сучасній Україні. 

30. Збереження культурних традицій іноетнічних спільнот в Україні.  
 

7. Питання до іспиту 
 

1. Предмет і завдання української етнографії. 
2. Співвідношення поняття «етнос», «нація», «народ». 

3. Джерела української етнографії. 
4. Методика етнографічних досліджень. 
5. Етнографія України і суміжні дисципліни. 

6. Етнографічні дані в історичних джерелах. 
7. Зародження та розвиток української етнографії (кінець XVIII – середина 

ХІХ сторіччя). 
8. Українська етнографічна наука в другій половині ХІХ – на початку ХХ 

сторіччя. 
9. Етнографічна діяльність НТШ. 

10. Етнографічні дослідження ВУАН. 
11. Українська етнографія радянського періоду. 

12. Провідні етнографічні школи в Україні, їхні представники. 
13. Сучасний стан етнографічних досліджень в України. Перспективи 

розвитку. 
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14. Внесок дослідників з діаспори у розвиток української етнографії.  
15. Перші відомості про українців як народ. 

16. Концепції етногенезу українців. 
17. Етнічні спільноти на території України.  

18. Історія формування етнічного різноманіття України. 
19. Історико-етнографічне районування України. 
20. Характеристика історико-етнографічного регіону (за вибором здобувача). 

21. Антропологічна типологія та її різновиди. 
22. Антропологічний тип українців.  

23. Землеробство в традиційному господарстві українців. 
24. Садівництво та городництво в українців. 

25. Тваринництво в українців. 
26. Народні звичаї та обряди пов’язані з господарським життям.  

27. Обряди та звичаї, пов’язані з тваринництвом. 
28. Допоміжні види господарської діяльності українців: мисливство, 

рибальство, бджільництво. 
29. Гончарство та гутництво. 

30. Ткацтво та обробка тканин. 
31. Деревообробні промисли та ремесла. 
32. Прикмети, обряди та звичаї, пов’язані з мисливством, рибальством, 

бджільництвом. 
33. Основні типи традиційного житла українців. 

34. Екстер’єр та інтер’єр української хати. 
35. Звичаї та обряди та вірування пов’язані з будівництвом житла. 

36. Основні типи селянської садиби. 
37. Громадські споруди традиційного українського села.  

38. Формування комплексів традиційного одягу українців. 
39. Чоловічий традиційний одяг. 

40. Жіночий традиційний одяг. 
41. Особливості козацького одягу. 

42. Роль елементів одягу (пояс, сорочка, шапка, вінок, кожух тощо) в 
українській обрядовості. 

43. Роль української мови як визначального чинника етнотворення.  
44. Ґенеза української мови. Діалекти. 
45. Становлення української літературної мови. 

46. Народні прикмети та повір’я.  
47. Режим харчування українців. Харчові заборони. 

48. Хліб у традиціях і обрядах українців. 
49. Основа харчування українців. 

50. Повсякденні та святкові страви українців. 
51. Історичні та регіональні форми української традиційної громади.  

52. Функції та структура української громади в ХІХ ст. 
53. Вплив громади на сім’ю та індивідуальність.  

54. Традиційні засоби пересування та зв’язку. 
55. Побут і звичаї українського козацтва. 

56. Чумацтво як українське соціокультурне явище. 
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57. Значення та форми ініціації (посвячення) в традиційних українських 
спільнотах. 

58. Українське звичаєве право. 
59. Давні традиції та форми шлюбів в Україні. 

60. Традиції дошлюбного спілкування молоді. 
61. Обряд сватання. 
62. Традиційна українська родина та сімейні відносини. 

63. Родинна обрядовість. 
64. Поховальні та поминальні обряди в Україні. 

65. Весільна обрядовість. 
66. Типи і структура традиційної української сім’ї. 

67. Українська система спорідненості. Родинне дерево. 
68. Громадські форми спілкування та дозвілля. 

69. Норми народного етикету. 
70. Обряди при народженні дитини.  

71. Звичаї кумівства в Україні. 
72. Роль дівочих і парубоцьких громад в соціалізації молоді. 

73. Ментальні риси українців. 
74. Дуалізм вірувань і повір’їв українців. 
75. Український пантеон та пандемоніум. 

76. Українські етнічні архетипи. 
77. Етнічні стереотипи українців. 

78. Етнопсихологічний портрет українців. 
79. Український народний календар зимових свят. 

80. Український народний календар весняних свят. 
81. Український народний календар літніх свят. 

82. Український народний календар осінніх свят. 
83. Історія вивчення українського народного календаря. 

84. Сучасне святкування традиційних свят.  
85. Жанрова особливість українського фольклору.  

86. Народна творчість як віддзеркалення історії України.  
87. Міграція українців за кордон. 

88. Збереження культурних традицій в українській діаспорі. 
89. Іноетнічні спільноти в сучасній Україні. 
90. Збереження культурних традицій іноетнічних спільноти в Україні.  

 
 

8.Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

Компетентності, знання та вміння здобувача вищої освіти з даної освітньої 
компоненти оцінюються за 100-бальною шкалою. Планомірна та систематична 

навчальна робота здобувача вищої освіти впродовж навчального року 
оцінюється від 0 до 25 балів. 

Завдання на іспит (залік) включає 50 тестів (правильна відповідь на 
кожний тест оцінюється в 1,5 бали). 
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Підсумкова кількість балів розраховується за формулою: 1,5 * Х + У, де Х 
– кількість правильних відповідей на тестові запитання під час заліку, Y – 

кількість балів зароблених здобувачем вищої освіти впродовж навчального 
року. 

Індивідуальне завдання з освітньої компоненти «Етнографія» – творче 
завдання з презентацією в електронному форматі. 

Індивідуальне завдання подається у визначений викладачем термін.  

 
Оцінка А (90–100 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, 

який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, відповідає на залікові 
питання, а також: робить власні висновки та узагальнення, має навички 

самостійної підготовки презентаційних матеріалів із зазначеної тематики; 
здобувач вищої освіти проявляв активність, виконував передбачені програмою 

завдання самостійної роботи, творчо підходив до підготовки індивідуальних 
завдань. 

Оцінки В (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, який 
достатньо повно володіє навчальним матеріалом, відповідає на залікові 

питання, а також: робить власні висновки та узагальнення, має навички 
самостійної підготовки презентаційних матеріалів із зазначеної тематики; 
здобувач вищої освіти проявляв активність, виконував передбачені програмою 

завдання самостійної роботи, творчо підходив до підготовки індивідуальних 
завдань. 

Оцінки С (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на 
залікові питання з деякими неточностями, помилками, неповнотою 

аргументації у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, нечіткими 
характеристиками, а також: робить власні висновки та узагальнення, має 

навички самостійної підготовки презентаційних матеріалів із зазначеної 
тематики; водночас здобувач вищої освіти не проявляв особливої активності, 

підготовка індивідуальних завдань здійснювалась без творчого підходу.  
Оцінки D (66–73 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на 

залікові запитання, яка є поверхневою, недостатньо аргументованою, 
демонструє не повною мірою розуміння суті теоретичних питань і свідчить про 

наявність прогалин у знаннях, а також: не здатний до глибоких висновків, має 
деякі навички самостійної підготовки презентаційних матеріалів із зазначеної 
тематики; здобувач вищої освіти частково виконав передбачені програмою 

завдання самостійної роботи, не проявляв активності на заняттях, пропускав їх; 
індивідуальне завдання виконане на низькому рівні.  

Оцінки Е (61–65 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на 
залікові запитання, які значною мірою демонструють незнання навчального 

матеріалу в межах програми навчального курсу; низький рівень здобувача 
вищої освіти значною мірою викликаний частою відсутністю на лекціях та 

несистематичним виконанням передбаченого програмою обсягу самостійної 
роботи; індивідуальне завдання виконане на низькому рівні. 

Оцінка FХ (21–60 балів) виставляється здобувачеві вищої освіти, який не 
продемонстрував належного рівня знань навчального матеріалу в межах 

програми курсу; припустився грубих змістовних помилок, які свідчать про 
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відсутність відповідних знань або їх поверховість; не виконав самостійного 
завдання, передбаченого навчальною програмою, не вміє сформулювати власну 

думку та викласти її, однак може бути допущений до повторного складання 
заліку. 

Оцінка F (0–20 балів) виставляється здобувачеві вищої освіти, який не 
орієнтується в теоретичних питаннях навчального матеріалу в межах програми 
курсу; не виконав самостійного завдання, передбаченого навчальною 

програмою, не відвідав жодного заняття, а тому обов’язково зобов’язаний 
повторно прослухати та вивчити навчальний курс.  

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового проєкту 

(роботи), практики 
для заліку 

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням освітньої 
компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

освітньої компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1. Вівчарик М. М., Капелюшний В. П. Українська нація: витоки, становлення, 

сьогодення. Київ, 2003.  
2. Глушко М. Історія народної культури українців: навч. посіб. Львів : ЛНУ, 

2018.  

3. Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 3 т./  за ред. В. 
Кубійовича. Київ, 1995. http://history.org.ua/LiberUA/EU1_1955/EU1_1955.pdf 

(дата звернення 26.06.22). 
4. Етнографія України /  за ред. С. А. Макарчука. Львів, 1994.  

5. Кафарський В., Савчук Б. Етнологія: підручник. Київ, 2006.   
6. Культура і побут населення України : навч. посіб. для вузів. В. І. Наулко 

(кер.), Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін.; голов. ред. С. В. Головко. Вид. 2-
ге, допов. та переробл. Київ : Либідь, 1993. 284 с. 

7. Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ, 2004.  
8. Тиводар М. Етнологія. Київ, 2004. https://clio.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2014/11/%d0%a2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d
1%80-%d0%9c.-
%d0%95%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f-

2004.pdf (дата звернення 26.06.22). 
9. Українська етнологія: навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. Київ, 2007. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&

S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000857 (дата звернення 26.06.22). 

10. Сегеда С. Антропологічний склад українського народу. 
http://litopys.org.ua/segeda/se03.htm (дата звернення 26.06.22). 

 
Допоміжна література 

11. Вовк Ф. К. Студії з української етнографії та антропології. Харків, 2015. 
https://diasporiana.org.ua/folklor/1043-vovk-f-studiyi-z-ukrayinskoyi-etnografiyi-

ta-antropologiyi/ (дата звернення 26.06.22). 
12. Войнович В. Українська міфологія. Київ, 2003. 
13. Гримич М. В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи 

українців. Київ, 2000. 
14. Ігнатенко І. Етнологія для народу. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, 

вірування українців. КСД, 2016. 320 с. 
15. Колодюк І. Народна медицина у традиційній культурі українців 

Центрального Полісся (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття). Київ, 
2006.  

16. Лозко Г.С. Українське народознавство. Київ : Укр. письменник, 2004. 222 с. 
17. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник. Київ,1996.  

18. Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України. Київ, 
1992. 

http://history.org.ua/LiberUA/EU1_1955/EU1_1955.pdf
https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/%d0%a2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%9c.-%d0%95%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f-2004.pdf
https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/%d0%a2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%9c.-%d0%95%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f-2004.pdf
https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/%d0%a2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%9c.-%d0%95%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f-2004.pdf
https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/%d0%a2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%9c.-%d0%95%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f-2004.pdf
https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/%d0%a2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%9c.-%d0%95%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f-2004.pdf
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