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Мета курсу — засвоєння знань щодо виникнення і формування 

українського етносу, визначення його місця в етнічній картині світу; 
ознайомлення з матеріальною і духовною культурою українського етносу, його 
психологічними особливостями. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Історія України», «Історія української культури», 
«Філософія», «Історія української музики», «Історія мистецтв», «Історія 
зарубіжної музики», «Аналіз музичних творів». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: оволодіння фаховими компетентностями, що формуються 
під час вивчення дисципліни «Історія України та української культури». 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: основні джерела з курсу; етапи розвитку етнології в Україні; теорії 

та етапи етногенезу та етнічної історії українців; особливості історико-
етнографічного районування України; етнографічно-регіональні групи 
українців; етнічний склад населення України; основні характеристики 
культурно-побутових традицій українців; 

 вміти: здійснювати історичний і етнологічний аналіз явищ та процесів; 
застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми і сучасні технічні засоби 
вивчення дослідницького матеріалу; застосовувати здобуті знання, навички і 
уміння для реконструкції окремих елементів та обрядів традиційної культури, 
для дослідження етнічних явищ та процесів;  

володіти: використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій 
з питань української етнології; співпрацювати з носіями різних історичних і 
культурних цінностей; створювати умови для комунікації із представниками 
наукових, громадських і релігійних організацій.  

Зміст навчальної дисципліни 
Становлення української етнології як самостійної галузі знань. Місце 

етнології серед гуманітарних дисциплін. Предмет і об’єкт української етнології. 
Джерела етнологічних досліджень. Археологічні матеріали. Пам’ятки 
писемності (офіційні матеріали, матеріали приватного походження). 
Етнографічні та фольклорні матеріали. Дані антропології, історії, географії, 
психології. Методи етнологічних досліджень: філософські, загальнонаукові, 
спеціально-наукові і конкретно наукові. Метод реконструкції пережитків. Роль 
польових досліджень в українській етнології. Види польових досліджень: 
спостереження, опитування старожилів (бесіда, інтерв’ю, анкетування), 
фотографування. Польові записи.  

Історія української етнології. Передумови становлення української 
етнології. Г. Калиновський. М. Цертелєв. Внесок Зоріана Доленги-
Ходаковського у розвиток етнології. Описи Чернігівського намісництва. Роль 
Ф. Туманського у формуванні наукових засад методики польових досліджень. 



Місце Г. Сковороди й І. Котляревського в розвитку української етнології. 
Південно-західний відділ Російського географічного товариства – перша 
академічна наукова установа в Україні. «Записки» ПЗВ. Етнографічна 
діяльність НТШ. М. Грушевський. «Записки НТШ». «Етнографічний збірник». 
Діяльність Етнографічної комісії. «Матеріали до українсько-руської етнології», 
«Матеріали до української етнології». Експедиційна робота НТШ. Ф. Вовк. 
Створення етнографічного музею. Етнологічна діяльність ВУАН. Етнографічна 
Комісія, Музей антропології та етнології ім. Ф. Вовка, Кабінет Примітивної 
Культури та Кабінет Музичної етнографії. Видавнича діяльність ВУАН. 
Видання «Етнографічного Вісника». Згортання етнографічної діяльності ВУАН 
в 1930-х рр., репресії. Особливості розвитку етнології у радянський період: 
досягнення і втрати. Основні наукові центри у даний період: Інститут 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Рильського, Музей 
етнографії та художнього промислу, Інститут народознавства НАН України (м. 
Львів). Видавнича діяльність. Журнал «Народна творчість» (з 1957 р. «Народна 
творчість та етнографія»). Розвиток української етнології в кінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. Провідні центри з вивчення етнології. Відновлення діяльності 
НТШ. Роль періодичних видань («Народна творчість і етнографія», «Наукові 
записки Київського університету. Серія: Етнологія», «Берегиня», «Київська 
старовина», «Карпатіка», «Карпати: людина, етнос, цивілізація», «Народознавчі 
зошити») в етнологічних дослідженнях.  

Концепції походження українського етносу. Основні концепції 
україногенезу: аматорсько-романтична трипільська, пострадянська пізньо-
середньовічна та ранньосередньовічна. Трипільська та арійська концепції 
етногенезу українців, цивілізації, їх оцінки в історіографії. Ранньосередньовічна 
версія походження українського етносу (М. Грушевський). Пізньо-
середньовічна концепція. Проблема давньоруської народності в науковій 
літературі. Походження етноніму «Русь». Основні теорії походження Русі: 
норманська (варязька); слов’янська (автохтонна); кельтська; хозарська. 
Походження назви «Україна».  

Етнонаціональна структура населення України. Особливості 
етнонаціональної структури України. Чинники (політичні, конфесійні, 
економічні, географічні, військові, культурні), що впливають на формування 
етнонаціональної структури населення України. Українські етнографічні групи: 
бойки, лемки, гуцули, поліщуки, литвини. Етнічні групи і національні 
меншини. Основні тенденції щодо змін в складі її населення України. Вплив 
міграцій на етнонаціональну структуру населення України. Етнолінгвістична 
структура населення України. Розбіжність етнічної і етнолінгвістичної 
структури населення. Іншими словами: самовизначення етнічної приналежності 
не завжди збігається з ідентифікацією за мовною ознакою. Рівень володіння 
державною мовою українцями та іноетнічним населенням України. Білінгвізм. 
Інтеграція різних етнічних груп в українське культурне середовище. 
Етноконфесійна структура населення України. Православ’я. Утвердження 
українському суспільстві конфесійного плюралізму. Релігійна толерантність в 
Україні.  

Українці в світі. Чисельність та розселення українців у інших країнах. 
Основні етапи еміграції: 1. Остання третина ХІХ – початок ХХ ст. 2. 1920-1930-



ті рр. 3. 1940-1980-ті рр. Соціальна адаптація та громадсько-політичне життя 
української діаспори. Українські громадські осередки в еміграції. Український 
конгресовий комітет Америки. Конгрес українців Канади (КУК). Наукові 
центри у діаспорі. Українські Наукові центри в США: Українська Вільна 
Академія Наук, НТШ, Українське Історичне Товариство та інші. Український 
вільний університет у Мюнхені. Збереження і розвиток етнокультурної 
самобутності українців у діаспорі. Роль сім'ї у збереженні української 
національної культури. Роль музеїв, бібліотек, галерей у збереження 
української спадщини.  

Особливості матеріальної культури українців. Господарська 
діяльність. Сутність матеріальної культури українців. Господарський комплекс 
українців. Роль землеробства в традиційному господарстві. Основні 
сільськогосподарські культури. Зернові культури. Технічні культури. Знаряддя 
праці. Садівництво, виноградарство, городництво. Тваринництво. 
Тваринницький комплекс. Типи утримання худоби. Розведення великої рогатої 
худоби. Вівчарство. Конярство. Свинарство. Птахівництво. Регіональна 
специфіка розвитку тваринництва. Роль промислів у господарському комплексі. 
Рибальство. Полювання. Бортництво. Бджільництво. Чумацький промисел. 
Ремесла. Гончарство. Прядіння. Ткацтво. Шевське ремесло. Обробка вовни. 
Металургійне виробництво та обробка заліза. Обробка дерева та каменю. 
Ювелірне ремесло.  

Поселення, двір, житло. Поселення, двір, житло українців. Основні типи 
сільських поселень: Головні споруди в українському селі. Церква, громадські 
споруди. Виробничо-побутові споруди. Культурно-освітні об’єкти. Типи 
забудови поселень. Поняття «двір». Типи забудови дворів. Загальноукраїнський 
тип житла. Регіональна специфіка. Українська хата. Символіка української 
хати. Елементи інтер'єру української хати. Піч – символ домашнього вогнища. 
«Божий кут». Рушник в інтер'єрі.  

Народна їжа. Народна їжа – важлива складова традиційної матеріальної 
культури. Система харчування українців. Щоденна; святкова; обрядова їжа. 
Основні маркери української кухні. Хліб в українській кухні. Символіка хліба. 
Xліб – один із найважливіших атрибутів української обрядовості. Традиційні 
напої. Режим і сезонність харчування. Дитяче харчування. Пости. Харчові 
заборони. Обрядова їжа.  

Український народний одяг. Український народний одяг – яскраве, 
самобутнє етносоціальне явище. Формування українського народного одягу. 
Традиційний народний костюм. Головні складники традиційного костюму. 
Характерні риси українського одягу. Функції народного одягу. Локальні 
особливості народного одягу. Український жіночий святковий одяг ХІХ – 
початку XX ст. Доповнення костюма. Пояси, головні убори, взуття, прикраси – 
невід’ємні складові народного одягу. Дівочі зачіски та головні убори. Зачіски та 
головні убори заміжніх жінок. Еволюція головного убору. Чоловічий одяг. 
Дитячий одяг. Символіка народного костюма. Костюм як знакова система. 
Етнічна символіка костюма. Регіональна специфіка костюма. Статева 
знаковість. Вікова градація. Обрядова символіка костюма.  

Громадський побут українців. Сільська громада в повсякденному 
побуті українців. Структура громади. Громадський побут сільського 



українського населення. Церковна громада. Територіальна громада. Роль і 
функції громади. Громадська рада. Сільські старшини. «Сільський схід». 
Обов’язки війта. Осередки громадського спілкування. Церква – головний 
громадський осередок традиційного села. Корчма (шинок) – невід’ємний 
компонент традиційного українського села. Молодіжна громада та закони її 
функціонування. Ритуали, пов‘язані з ініціацією. Дівочі й парубочі громади. 
Функції громади. Толока. Супряга. Важелі впливу на членів громади. Звичаєве 
право в сільських общинах. Обрядовість – характерна особливість звичаєвого 
права українців. Жіноче право. Копний суд. Свята громадських об‘єднань. 
Храмове свято (храм). Свята й обряди календарного циклу. Трудова 
обрядовість.  

Традиційна українська сім’я й родинна обрядовість. Поняття 
традиційна українська сім’я. Соціальні типи сімей та їхні функції. Структура 
сім’ї. Основні показники. Мала сім'я, велика сім'я: спільне і відмінне. Соціальні 
типи сімей: селянські, заробітчанські, робітничі, сім’ї інтелігенції. Відмінність 
між ними. Шлюб. Проблема внутрішньо сімейних взаємин. Тип авторитету. 
Роль жінки в сім‘ї. Розподіл справ на «чоловічі», «жіночі», «спільні». Стосунки 
батьків і дітей. Дуалізм у ставленні до дітей. Функції сім’ї (економічна, 
виховна, етнічного, природного відтворення, сексуально-емоційна, 
експресивно-рекреаційна, соціально-статусна), їх роль у формуванні стійкої, 
стабільної сім'ї як соціального інституту і середовища розвитку особистості. 
Сімейна обрядовість. Основні її елементи — родильні, весільні та поховальні й 
поминальні обряди.  

Етнопсихологія українців. Поняття ментальність та національний 
характер. Етнічні установки і стереотипи. Особливості національного характеру 
та ментальності українців. Питання українського національного характеру в 
літературі (М. Костомаров, І. Нечуй-Левицький («Світогляд українського 
народу»), В. Антонович (праця «Три національні типи народні»), І. Франко, М. 
Грушевський, М. Міхновський, В. Липинський, Д. Донцов, М. Шлемкевич В. 
Петров, І. Лисяк-Рудницький). Риси національного характеру українців. 
Інтровертність вищих психічних функцій у сприйнятті дійсності. Індивідуалізм 
українського менталітету. Кордоцентризм – підстава української духовності. 
Антеїзм як вияв тісного зв'язку українців з природою. Релігійність українців. 
Вплив родинного життя на формування ментальності українців.  

Народні знання, світоглядні уявлення, вірування, мораль. Народна 
астрономія, народна метрологія, народна ботаніка та зоологія, народна 
медицина та ветеринарія. Світоглядні уявлення та вірування. Народна 
педагогіка. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 години – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


