
Програма підготовки фахівця ОКР «Магістр»  
8.030302 Етнологія 

 
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Етнологія 
здійснюється на основі нормативно-правової бази освіти: Закону України «Про 
вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах», Концепції педагогічної освіти в Україні, Національної 
доктрини розвитку освіти в Україні (ХХІ століття), Положення Міністерства освіти 
і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у вищих 
навчальних закладах», Положення «Про магістратуру Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича», Положення «Про організацію педагогічної 
практики в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича». 
Мета програми підготовки фахівця ОКР «Магістр» – забезпечення 
фундаментальної теоретичної, практичної та наукової підготовки 
висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання 
професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі 
сучасної етнології, здатності до самостійної науково-педагогічної діяльності в 
умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. 
У результаті виконання магістерської програми магістр має набути таких 
компетенцій: 
Знання теорії й методології етнологічної та історичної науки; сутності та 
закономірностей розвитку етнічних процесів, етапів та їх особливостей; методики 
історіографічного та джерелознавчого аналізу для виявлення етнологічних 
концепцій та ступеню вивчення певних етнокультурних процесів, явищ чи 
спільнот.  
Внесення елементів, що посилюють точність етнологічного дослідження, яке 
проводиться на основі знань історії, археології, демографії, соціології, політології, 
психології, філософії. Знання основних етнокультурних процесів та системи 
міжнаціональних відносин, що склалися в суспільстві на даний час. Виявлення 
основних факторів, етнічних, культурних, соціальних та політичних цінностей, що 
спричиняють даний політичний процес, їх історичну ретроспективу. Визначення 
адекватного підходу до вирішення проблем.  
Знання основ педагогіки вищої школи, психології та методики організації 
навчального процесу. Конкретне та предметне висвітлення суті питання чи 
проблеми під час викладання. Пошук найбільш оптимальних та ефективних 
методів подачі інформації, фактологічних матеріалів відповідно до проблеми, що 
вивчається.  
Вміння з’ясовувати сутність розвитку даного етнокультурного процесу, визначити 
його особливості. Вміння підвищувати професійний рівень і кваліфікацію; 
забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання 
дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; будувати 
логічно завершений педагогічний процес у навчальних закладах різного типу і 
рівня акредитації. Вміння збору та опрацювання інформації, яка дає можливість 
працювати з представниками національно-культурних, громадсько-політичних, 



культурно-просвітніх та духовно-релігійних об’єднань громадян, представниками 
ЗМІ тощо. Пошук найефективніших шляхів налагодження інформаційних зв’язків з 
державними і недержавними організаціями, їх представниками. Використання 
новітніх методик вивчення етнокультурних явищ і процесів. 
Призначення: Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
спеціальності «Етнологія» здійснюється 3 докторами наук і 8 кандидатами 
історичних наук не базі кафедри етнології, античної та середньовічної історії. 
Підготовка магістра є базою для продовження навчання в аспірантурі та підготовки 
професорсько-викладацького резерву для кафедр етнології вищих навчальних 
закладів різного рівня акредитації. 



Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця  
ОКР «Магістр» 

8.030302 Етнологія 
 

№ 
п/п 

Назва дисципліни К-сть 
годин 

К-сть 
кредитів

1. Педагогіка і психологія вищої школи 108 4 
2. Етнопсихологія у вищій школі 54 2 
3. Традиційна слов’янська духовна 

культура 
108 3 

4. Феномен влади в традиційному 
суспільстві 

108 3 

5. Теоретичні основи переконуючої 
комунікації в етнології 

81 3 

6. Календарна обрядовість населення 
України 

81 3 

7. Візантійська церковна обрядовість в 
традиційній культурі Південно-Східної 
Європи 

108 3 

8. Традиційна матеріальна культура 
східних слов’ян 

108 3 

9. Методика викладання етнології у 
вищій школі 

108 3 

10. Цивільна оборона 54 2 
11. Інтелектуальна власність 36 1 
12. Вища освіта і Болонський процес 36 1 

 



«ТРАДИЦІЙНА СЛОВ’ЯНСЬКА ДУХОВНА КУЛЬТУРА» 
108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни полягає у наданні студентам знань з основних 
компонентів традиційної слов’янської духовної культури, реконструйованої на основі 
комплексного аналізу писемних, етнографічних, лінгвістичних та топонімічних джерел.  
У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
знання основних компонентів, головних понять та об’єктів традиційної слов’янської 
духовної культури, божеств та міфологічних персонажів. Розуміння синкретичного 
характеру традиційної слов’янської духовної культури, середньовічних витоків 
феномену «народного православ’я» як симбіозу язичницьких та християнських 
світоглядних уявлень в процесі їх взаємодії з елементами «третьої культури».  
Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовними модулями 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ. ЧАСОВО-ПРОСТОРОВІ 

УЯВЛЕННЯ 
НЕ 1.1. (Лекція). Поняття про традиційну слов’янську духовну культуру як наукову 
дисципліну. 
Предмет і завдання курсу. Поняття традиційної духовної культури. Синкретичний 
характер традиційної духовної культури слов’ян. Слов’янські міфологічні уявлення про 
світобудову та культи основних стихій. 
НЕ 1.2. (Лекція). Джерела вивчення слов’янської духовної культури та методи їх 
використання. 
Письмові пам’ятки. Фольклорні дані. Етнографічні джерела. Лінгвістичні джерела та 
топоніміка міфологічного походження. Методи синтезного використання джерел. 
НЕ 1.3. (Семінарське заняття). Письмові джерела вивчення слов’янської духовної 
культури та питання їх автентичності. 
Візантійські та арабські джерела. Повідомлення західноєвропейських хроністів. 
Літописні свідчення. Давньоруські повчання проти язичництва та апокрифічні 
перекази. Підробки чеської епічної поезії. Фольклорно-міфологічні фальсифікати ХІХ 
ст. Фальшивий докириличний рукопис «Велесова книга». Дискусії щодо автентичності 
«Слова о полку Ігоревім». 
НЕ 1.4. (Лекція) Уявлення слов’ян про час. 
Уявлення про природний час: сонячні, місячні та вегетативні астрологічні цикли. 
Уявлення, пов’язані з життєвим часом. Обрядовий час: обряди календарного циклу, 
життєвого циклу й оказіональні. 
НЕ 1.5. (Лекція). Слов’янські народно-міфологічні уявлення про простір. 
Сакральне навантаження сторін простору: бінарні опозиції «схід-захід», «північ-
південь». Організація житлового простору та його зв’язок з родинним культом і 
культом предків. Сакральні функції слов’янського житла. 
НЕ 1.6. (Семінарське заняття). Традиційні слов’янські уявлення про світ мертвих. 
Реконструкція слов’янського поховального обряду за письмовими, археологічними та 
етнографічними джерелами. Народно-міфологічні уявлення про потойбічний світ, душу 
і небіжчиків. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ У 
ТРАДИЦІЙНОМУ СЛОВ’ЯНСЬКОМУ НАРОДНОМУ СВІТОГЛЯДІ 



НЕ 2.1. (Лекція). Слов’янські міфологічні уявлення про диких тварин. 
Культи диких тварин, пов’язані з пережитками тотемізму: ведмідь, вовк, кабан. 
Символіка образу зайця у слов’янській міфології. 
НЕ 2.2. (Семінарське заняття) Уявлення про свійських тварин у слов’янській 
міфології. 
Образ коня у слов’янській міфології. Міфологічна символіка образів корови та бика. 
Амбівалентна символіка кози. Міфологічне навантаження образу півня. 
НЕ 2.3.(Лекція). Рослинний світ у традиційній слов’янській народній культурі. 
Традиційні народні уявлення про рослини. Використання рослин у сімейно-
календарних обрядах. Рослини, пов’язані з слов’янськими демонічними уявленнями. 
НЕ 2.4. (Семінарське заняття) Міфологічні уявлення слов’ян про рослини. 
Письмові, археологічні та етнографічні джерела про шанування дерев. Традиційні 
народні уявлення про дерева та їх використання у сімейно-календарній обрядовості.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВНІ СЛОВ’ЯНСЬКІ МІФОЛОГІЧНІ 
ПЕРСОНАЖІ 

НЕ 3.1. (Лекція). Слов’янські божества вищої міфології. 
Проблема ідентифікації Волоса і Велеса. Сварог і Сварожичи. Дискусії з приводу Рода. 
Основні західнослов’янські верховні божества.  
НЕ 3.2. (Семінарське заняття). Божества язичницького пантеону Володимира. 
Перун як слов’янське втілення індоєвропейського бога Громовика. Солярні божества 
Хорс і Дажьбог. Стрибог. Симаргл і Мокош. Зміст язичницької реформи Володимира 
980 р. 
НЕ 3.3. (Лекція). Персонажі нижчої міфології, пов’язані з культурним середовищем. 
Персонажі нижчої міфології, пов’язані з будинком і господарськими спорудами.  
НЕ 3.4. (Семінарське заняття) Слов’янська демонологія. 
Польові, лісові та водяні демонологічні істоти. Народно-міфологічні уявлення про 
чортів. Уявлення, пов’язані з мерцями. Чаклуни та відьми.  

Основна література до курсу: 
1. 100 найвідоміших образів української міфології. – К., 2002.  
2. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. – М.: Индрик, 
2000.  
3. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991.  
4. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – К.: АТ «Обереги», 1992.  
5. Левкиевская Е. Мифы русского народа. – М., 2006.  
6. Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. - М., 1993. – Т.1.  
7. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. 



«ФЕНОМЕН ВЛАДИ В ТРАДИЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 
 108 год (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з історією 
виникнення політичної антропології, її структурою і місцем в рамках соціальної 
(культурної) антропології, а також в системі наук, що займаються дослідженням 
проблем політики на різних етапах історичного розвитку.  
 У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 
компетенцій: знання загальної характеристики політичної антропології та 
потестарності; розуміння перебігу політичних процесів на ранніх етапах історії 
людства; набуття умінь використовувати набуті знання для аналізу сучасної 
політичної ситуації. 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД НАУКИ ПРО ПОТЕСТАРНО-ПОЛІТИЧНІ 

ВІДНОСИНИ 
НЕ 1.1. Історія становлення політичної антропології. 
Витоки політичної антропології. Виникнення політичної антропології (далі ПА) як 
самостійної дисципліни в рамках соціальної (культурної) антропології. Англійська, 
французька і американська школи ПА, відмінності в методологічних підходах.  
НЕ 1.2. Політична антропологія в системі соціогуманітарних наук. 
ПА як відносно самостійна антропологічна дисципліна. Її відношення до 
етнографії, юридичної антропології. ПА в системі політологічних наук: 
співвідношення з політичною соціологією, політичною філософією, політичною 
психологією, політологією. ПА як прикладна наука в епоху колоніалізму.  
НЕ 1.3. Категоріальний і понятійний апарат ПА. 
Основні поняття і категорії сучасної ПА. Вплив політології на ПА. Основні поняття 
ПА.  
НЕ 1.4.Методи збору матеріалу і наукові підходи ПА. Методи збору матеріалу і 
наукові походи. Методики “включеного спостереження” і їх роль в процесі 
антропологічного дослідження сучасних суспільств, що модернізуються і 
постіндустріальних. Метод “делегованого інтерв'ю” (В.А. Тішков).  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
ПОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУРА ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ ДО 

ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 
НЕ 2.1. Традиційна політична культура (далі ТПК).  Политичне й етнічне. 
Співвідношення понять “культура”, “політична культура” (ПК) і “традиційна 
політична культура” (ТПК) в ПА. Визначення ТПК. Особлива роль ТПК в 
суспільствах, що модернізуються. Соціально-політична ознака як основа 
диференціації “ми -вони” в традиційних суспільствах. Влада як генератор 
формування культурної спільності. Виникнення етнічності і інтелігенція.  
НЕ 2.2. Поняття влади в політичній антропології.  
Влада в ПА. Влада як суб'єктно-об'єктне відношення домінування, що не зводиться 
до спеціалізованих інститутів. Влада і мислення. Роль психології (історичної 
психології) у вивченні феномена влади. Магічне мислення і поява “сили” (магічної 
сили) в людській культурі. “Сила” і справді в” російській культурі. Типологія влади 



М. Вебера: містичний зміст “харизми”. ТПК як основа тоталітарних режимів. 
Актуалізація архаїчних форм мислення. Сакралізація влади верховного правителя. 
Влада, мислення, політична символіка.  
НЕ 2.3. Соціальні та психологічні чинники влади традиції. Антропологія 
насильства.  
Влада і спорідненість (рід, линидж, клан, плем'я). Влада і громадські структури. 
Надродові владно-управлінські структури. Способи дозволу конфліктів. 
Психобіологічний характер конфлікту старших і молодших. Психофізіологічний 
механізм звички як внутрішній регулятор поведінки індивіда. Громадська думка як 
зовнішня форма социально-психологічного контролю. “Влада” і “аномальність”.  
НЕ 2.4. Економічні чинники влади традиції.   
“Влада” і “багатство”. “Багатство” як “політичний капітал” в ТПК. “Багатство” і 
“сила”, лідера. “Престижна економіка”. Спадкоємство власності і посади (майорат, 
мінорат). Льовіратний шлюб як спосіб концентрації власності в межах соціально-
спорідненого колективу. Інститут полігінії як “політичний капітал” і як 
“багатство”.  

Основна література до курсу: 
1. Баландье Ж. Политическая антропология.- М., 2001. 
2. Бочаров ВВ. Этнография и изучение политических традиций общества // Советская 
этнография.- №3. - 1989 . 
3. Бочаров ВВ. Власть. Традиции. Управление.- М., 1992.  
4. Бочаров В.В. Власть и время в культуре общества.- Пространство и время в архаических 
культурах. -М., 1995.  
5. Бочаров В.В. Власть и символ.- Символы и атрибуты власти.- СП6, 1996.  
6. Бочаров ВВ. Истоки власти.- Потестарность. -СПб, 1997 . 
7. Бочаров ВВ. Иррациональность и власть в России- Потестарность.- СПб, 1997. 
8. Куббель ЛЕ. Очерки потестарно-политической этнографии.- М., 1988.  
9. Потестарность, пол ред., В.А. Попона.- СПб, 1997.  
10. Ранние формы социальной организации, под ред. Попова ВА.- М.,1973. 
11. Тишков ВА. Этнология и политика.- М., 2002 . 
12. Этнические аспекты власти, под ред. Бочарова ВВ.- СПб, 1995.  

  



«ЕТНОПСИХОЛОГІЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 
54 год. (2 кредити) 

 
Мета викладання дисципліни вивчення тенденцій етнопсихології людського 
буття, закономірностей формування, розвитку та характерних особливостей, 
взаємовідносин етнонаціональних спільнот. 
У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
орієнтуватися  в етнопсихологічних проблемах, що  стосуються етногенезу, 
особливостей світосприймання   національного характеру. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальні характеристики етносів та підходи до вивчення їх особливостей 
НЕ 1.1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань 
Основні етапи розвитку уявлень про предмет етнопсихології. Поняття, предмет, 
об’єкт і зміст етнічної психології. Методологічні основи етнопсихології.  
НЕ 1.2. Проблема етносу і нації в етнопсихології. Етногенез українців 
Основні наукові підходи до визначення поняття "етнос". Способи існування 
етносів. Етнічні процеси. Соціально-психологічна сутність поняття "нація 
Етногенез українського народу. Українська нація. 
НЕ 1.4. Статичні характеристики етносу 
Психічний склад етносу як сукупність етнічної самосвідомості, його зміст і 
структура..Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації, її 
структурні компоненти. Становлення і розвиток менталітету.  
НЕ 1.5. Динамічні характеристики етносу 
Національні почуття особливості націоналістичної психології. Явище 
етноцентризму. Етнічні стереотипи і засоби масової інформації. Етнічні конфлікти. 
Поняття і форми етнічних конфліктів. Теорії виникнення етнічних конфліктів. 
Види і стадії етнічних конфліктів. Причини етнічних конфліктів. 
НЕ 1.6. Теоретичні підходи до вивчення етнопсихологічних особливостей 
Екологічний підхід у етнопсихології (Гипократ, В.Кузен, О.Кульчицький, 
М.Бердяєв). Проблема національної психіки в концепціях, що ґрунтуються на 
засадах біологічного підходу до етногенезу. Історичний підхід у вивченні 
психологічних особливостей етносу (М. Костомаров, М.Данилевський). Соціально-
економічний підхід у етнопсихології.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
Ознаки та характеристики етносів 

НЕ 2.1. Особливості національного характеру українського народу 
Витоки   національного   характеру   українців.   Звичаї   українського   етносу. 
Етнопсихологічна характеристика основних етнічних груп України. Національні 
меншини в Україні та їх етнопсихологічна характеристика.Українська 
ментальність. Формування менталітету у молоді в посттоталітарному українському 
суспільстві. Національна ідея. Мова як етнокультурна цілісність і ознака 
українського етносу, її роль у національному вихованні.Національний інтерес - 
дійовий фактор єдності в українському суспільстві. 
НЕ 2.2. Особливості національного характеру народів світу 



Етнопсихологічні особливості народів далекого і близького сходу (японці, китайці, 
араби).Особливості національного характеру народів Північної 
Америки.Етнопсихологічна характеристика народів Європи (італійці, французи, 
іспанці, скандинави, норвежці, шведи, німці, англійців).Етнопсихологічні 
особливості народів Африки. 
НЕ 2.3. Особливості психічної патології, народно-лікувальна практика та 
психопрофілактика в різних культурах 
Етнопсихіатрія як наука про особливості психічної патології у різних етносах. 
Універсальне та культуроспецифічне при визначенні понять психічної норми та 
патології. Уявлення про причини захворювання у різних культурах. Типи ліків у 
різних культурах. Знахар і шаман як лікарі.Народні психопрофілактичні та 
психогігієнічні засоби. Вплив культури на способи лікування психічно 
хворих.Психологія замовлянь українського етносу та їх використання в народно-
лікувальній практиці. 
НЕ 2.4. Мова як етноформуюча та етнодиференціююча ознака етносу 
Мова як етнокультурна цілісність та універсальна система символів етнічного 
буття народу. Формування української етномовної психології.  
 

Література 
1. Баронин А.С. Этнопсихология. - К., - 2000. 
2. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? - К., 1991. 
3. Гумилев Л. Этногенез и биосфера земли. - М., 2000. 
4. Крысько В.Г. Этнопсихология. -М., 1992. 
5. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія. - К., 1999. 
 



«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕКОНУЮЧОЇ КОМУНІКАЦІЇ В 
ЕТНОЛОГІЇ» 

81 год. (3 кредити) 
Мета даної дисципліни – дати знання основ переконуючої комунікації, як науки 
про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на переконання, вплив, на 
досягнення цілей у процесі мовної комунікації, а також виробити у студентів 
уміння й навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до 
мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої роботи. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання 
загальної характеристики риторики як навчальної дисципліни; основних 
історичних етапів розвитку та специфічних рис, характерних для кожного 
історичного періоду; розуміння необхідності і важливості опанування умінь 
вербального впливу на аудиторію в процесі комунікативного дискурсу. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями: 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

“Теорія переконуючої комунікації” 
НЕ 1.1. Вступ до курсу “Теоретичні основи переконуючої комунікації в 
етнології”. Поняття терміну “переконуюча комунікація”. Зв’язок дисципліни з 
іншими науками. Базові поняття дисципліни. 
НЕ 1.2. Ораторське мистецтво в стародавній Греції. Історичні передумови 
виникнення ораторського мистецтва. Перші грецькі оратори (логографи і софісти). 
Сократ і Платон – творці теорії “справжнього красномовства”. Аристотель і його 
“Риторика”.  
НЕ 1.3. Розвиток ораторського мистецтва у Стародавньому Римі. Особливості 
комунікації в стародавньому Римі. Риторика державних діячів Риму: брати Гракхи, 
Марк Антоній, Цицерон. Риторика в епоху імперії. Квінтіліан. 
НЕ 1.4. Ораторське мистецтво в середні віки. Формування засад середньовічного 
європейського красномовства. Гомілетика і патристика як перші форми церковного 
красномовства. Візантійська теорія риторики.  
НЕ 1.5. Видатні українські та російські оратори (ІХ-ХІХ ст.). Витоки 
давньоукраїнського красномовства (Київська Русь). Українське красномовство в 
XІІI-XVII ст. Розвиток українського риторичного слова за-часів панування Російської 
та Австро-Угорської імперій. Видатні російські оратори: М. Ломоносов, 
М. Сперанський, І. Ризький, О. Мерзляков, О. Галич, М. Кошанський. 
НЕ. 1.6. Розвиток риторики в Європі в новий та новітній час. Гуманізм та його 
вплив на західноєвропейську риторику. Ораторське мистецтво в епоху Просвітництва. 
Риторика в новітню епоху. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
ПРАКТИКА ПЕРЕКОНУЮЧОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

НЕ 2.1. Наукові основи переконуючої комунікації. Логічні прийоми і закони 
мислення та їх роль в ораторському мистецтві. Психологічні основи 
ораторського мистецтва. Педагогічні передумови красномовства. 
НЕ 2.2 Роди і види ораторського мистецтва. Академічне красномовство. 
Політичне красномовство. Судове (юридичне) красномовство. Церковне 
красномовство. Суспільно-побутове красномовство. 



НЕ 2.3. Техніка промови як демонстрація культури оратора. Основні принципи 
техніки промови. Стилістичні фігури в риториці. Методики запам'ятовування 
структури і змісту виступу. Зовнішній вигляд та особистість оратора.  

Основна література до курсу 
 

1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. — Чернівці, 1995. 
2. Вандишев В.М. Риторика. Екскурс в історію вчень і понять. – К.: Кондор, 2003.  
3. Иванова С.Ф. Путь к современной риторике. – М., 1990. – Ч 1,2 
4. Кахтев Н.Н. Риторика. – М., 1988.  
5. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003.  
6. Неориторика: генезис, проблемы, перспективы. – М., 1987. 



«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕТНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 
108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: курс має на меті ознайомити студентів із цілями, 
завданнями вищої освіти та напрямами її реформування, з її структурою, 
методологічними, організаційними, психолого-педагогічними основами навчально-
виховного процесу, особливостями науково-дослідної роботи у вищій школі. Мета 
курсу визначається загальною спрямованістю етнокультурної освіти й потребою 
формування у слухачів навиків викладацької роботи. Курс має на меті показати 
тісний взаємозв'язок методичних проблем підготовки етнологів з теоретико-
методологічними, історико-культурними та практичними аспектами вивчення 
етнології.  
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
зрозуміти закономірності, принципи навчально-виховного процесу у вищих 
навчальних закладах, специфічні проблеми викладання етнології у вищій школі; 
засвоїти мету, завдання, структуру, методологічні, психологічні та дидактичні 
основи організації навчального процесу, особливості педагогічного контролю, 
науково-дослідної роботи у вищій школі; навчитись вільно орієнтуватися в масиві 
навчальної літератури з етнологічної тематики, вміти аналізувати концепції і 
методичні принципи побудови навчальних програм і посібників, розрахованих на 
викладання етнологічних дисциплін в вузі, повинні навчитися самостійно складати 
навчальні програми лекційних курсів з етнологічних дисциплін. 
Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовними модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні засади методики викладання у ВНЗ 
НЕ 1.1. Методологічні основи педагогічного процесу у ВШ 
Мета і завдання курсу. Вища освіта як органічна складова системи неперервної 
освіти. Основні принципи розвитку вищої освіти.  
НЕ 1.2. Викладач  та студент вищого навчального закладу 
Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу. Педагогічна 
діяльність викладача вищого навчального закладу. Вимоги до особистості 
викладача вищого навчального закладу.  
НЕ 1.3. Зміст освіти у ВШ  
Ступеневість вищої освіти. Нормативні документи, що визначають зміст вищої 
освіти. Освітні стандарти за спеціальністю «етнологія». Навчальний план, 
навчальна програма, навчальний курс з етнології. 
НЕ 1.4. Методи і засоби навчання у ВНЗ Особливості методів навчання у ВНЗ.  
Класифікації методів навчання. Словесні методи навчання. Пояснення. Інструктаж. 
Розповідь. Бесіда. Навчальна дискусія. Наочні методи навчання. Ілюстрування.  
НЕ 1.5.Сутність процесу навчання у вищій школі 
Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Сутність і структура процесу 
навчання. Основні функції навчального процесу. Закономірності і принципи 
дидактики вищої школи. Об’єктивні закономірності навчання.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Форми організації навчання у ВШ 
НЕ 2.1. Лекції, методика їх підготовки та проведення 
Функції лекцій. Загальні вимоги до лекції. Види лекцій. Підготовка лекцій. 
Методика читання лекцій. Зарубіжний досвід читання лекцій. 



НЕ 2.2. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення. 
Факультативи, спецкурси та спецсемінари. Функції семінарських занять. Види 
семінарських занять. Підготовка і проведення семінарського заняття викладачем 
НЕ 2.3.Практичні та лабораторні заняття. Методика їх підготовки та 
проведення. 
Основні функції практичних занять. Класифікація практичних робіт, які проводять 
у ВНЗ. Підготовка до практичних занять. Методика проведення практичного 
заняття. Основні етапи підготовки і проведення практичного заняття.  
НЕ 2.4.Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів та науково-
дослідна робота студентів (НДРС) Завдання самостійної роботи. Класифікації 
видів самостійної роботи студентів. Рівні самостійної роботи студентів.  
Структура самостійної роботи студентів. Форми контролю за самостійною роботою 
студентів.  
НЕ 2.5 (Лекція) Навчальна етнологічна практика. 
Етнографічні експедиції. Організація польових досліджень. Підготовка 
етнографічних експедицій. Види роботи в етнографічних експедиціях. Основні 
правила ведення і зберігання польових документів.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Сучасні технології навчання у ВНЗ та контроль за 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів. 
НЕ 3.1.Диференційоване навчання у ВШ. Ігрові та інформаційні технології 
навчання. 
Ігрові технології навчання. Мета навчальних ігор. Функції ігрової діяльності. Ігрові 
методи. Класифікація ділових ігор. Основні принципи конструювання і проведення 
ділових навчальних ігор. Інформаційні технології навчання. 
НЕ 3.2. Проблемне навчання у ВШ 
Проблемне навчання як принцип та метод викладання етнології. Етапи 
проблемного навчання. Проблемний виклад. Частково-пошуковий метод. 
Дослідницький метод. Проблемні лекції з етнології у вузі.  
НЕ 3.3. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. 
Особистісно орієнтоване навчання у ВШ. Загальна характеристика кредитно-
модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Основні 
принципи КМСОНП. Вимоги до впровадження КМСНП. Основні елементи ECTS. 
Організація модульного навчання.  
НЕ 3.4. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів 
Компоненти, функції і види контролю. Методи контролю. Метод самоконтролю. 
Форми контролю. Індивідуальна перевірка. Фронтальна перевірка.  
НЕ 3.5. Методична робота у вищому навчальному закладі 
Зміст методичної роботи у ВНЗ. Основні напрями методичної роботи у ВНЗ. 

Основна література до курсу: 
1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. — К.: Либідь, 1998. – 558 с. 
2. Бойденко В.И. Болонский процесс: Курс лекций. – М.: Логос, 2004. 
3. Вища освіта в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання колегії 
Міністерства освіти і науки України. — К., 2003. 
4. Вища школа: проблеми та перспективи розвитку // Міжнар. АН вищої освіти. Другі 
академічні читання. — К.: МО України, 1993. — 202 с. 
5. Вища освіта України і Болонський процес: Навч.посіб. – Тернопіль, 2004. – 384 с. 



«ВІЗАНТІЙСЬКА ЦЕРКОВНА ОБРЯДОВІСТЬ В ТРАДИЦІЙНІЙ 
КУЛЬТУРІ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ» 

108 год. (3 кредити) 
Мета викладання дисципліни: дати загальні відомості і сформувати у студентів 
етнологів уявлення стосовно витоків, причин і умов виникнення, а також 
становлення і особливостей розвитку Візантійської церковної обрядовості 
протягом усього періоду діяльності Східної (Православної) Церкви на території 
Візантійської імперії з ІV ст. до її падіння у ХV ст. на основі комплексного аналізу 
писемних церковних і етнографічних джерел. 
У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 
характеризувати сутнісні ознаки і головні риси візантійського церковного обряду 
(літургійної традиції); аналізувати принципи його формування та історико-
теологічні (світоглядно-догматичні й соціально-духовні) засади; висвітлювати 
етапи становлення Східної (Православної) літургії у зв’язку з процесом визначення 
й канонізації християнських таїнств. 
 Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЦЕРКОВНОГО ВІЗАНТИНІЗМУ ТА 

ПРАВОСЛАВНОЇ ОБРЯДОВОСТІ У ІV-ІХ ст. 
НЕ 1.1. Витоки і передумови появи візантійської церковної обрядовості в ІV-V 
ст.: духовно релігійний аспект 
Історіографія проблеми. Наслідки реформаторської діяльності імператора 
Діоклетіана. Епоха правління Константина І Великого. Доба правління Феодосія І 
Великого. Імператорський едикт 392 р. стосовно християнської релігії. Правління 
його синів на Сході та Заході.  
НЕ 1.2. Візантійський церковний обряд: етапи становлення і набуття 
традицій в період Вселенських Соборів 
Перший Вселенський Собор у Нікеї 325 р.: причини скликання і перебіг подій. 
Скликання Другого Вселенського Собору та його рішення. Третій Вселенський 
Собор. Обговорення питань і прийняття рішень відносно літургійного канону на 
перших чотирьох Вселенських Соборах.  
НЕ 1.3. Ритуальні та сакральні особливості церковного обряду у Візантійській 
державі 
Загальні дані про християнський сакралізований ритуал на Сході. Добове, 
седмичне богослужіння. Літургійний рік та його календар. Літургія святого Василія 
Великого і літургія святого Іоанна Золотоустого. Річне коло православних свят у 
Візантійській державі, коло різдвяних свят.  
НЕ 1.4. Трансформація Візантійського обряду в загальноімперський (ІХ-Х ст.) 
Роль і вплив Св. Іоанна Золотоустого на початок процесу поступової трансформації 
Візантійського церковного обряду в загальноімперський. Місто як Церква в руслі 
єдності літургії та її архітектурно-іконографічного тла. Причини трансформації 
Східного церковного обряду в загальнодержавний. 
НЕ 1.5. Візантійські богослужбові процесії в контексті розвитку 
“стаціональної літургії” 



Монофізитська христологія як поштовх до трасформацій Візантійських 
богослужбових процесій. Аріанський “чинник” і суперечки стосовно Святого Духа. 
Передумови та причини появи “стаціональної літургії”. Літургійна доктрина Св. 
Максима Сповідника.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
ВПЛИВ БОГОСЛУЖБОВИХ ПРОЦЕСІЙ І ОБРЯДОВОЇ 

ПРАКТИКИ НА ТРАДИЦІЇ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОЇ 
ЦЕРКВИ В ХІ-ХV ст. 

НЕ 2.1. Символіка і космогонічне значення Візантійської церковної 
архітектури ХІ-ХІІ ст. 
Канон Візантійської церковної архітектури доби Пізнього Середньовіччя. Типікон 
Великої церкви та його компоненти. Соборний чин богослужіння добового кола у 
своєму еволюційному розвитку. Загальна символіка Візантійської Церкви та її 
засади.  
НЕ 2.2. Соціально-духовна роль Візантійського обряду в Імперії за часів 
Комнінів і Палеологів (ХІІ-ХV ст.) 
Сутнісна специфіка Візантійського обряду. Характерні риси процесу монастизації в 
Східній Церкві та причини його посилення після Четвертого христового походу 
(епоха латинського завоювання). Зміни в літургійній практиці. Велике славослов’я. 
Богослужбовий склад повечір’я.  
НЕ 2.3. Космологія Візантійського церковного обряду: континуїтет, 
консолідація, містагогія 
“Імперська фаза” візантійської літургійної історії. Апогей соборного обряду 
Великої церкви. Ознаки, сутність і прояви континуїтету. Ритуали в церковних 
службах та їх поступова модернізація. Особливості візантійської літургійної 
спадковості.  
НЕ 2.4. Поширення Візантійського церковного обряду в державах Центральної 
та Південно-Східної Європи у X-XV ст. 
Визначення Візантійського церковного обряду. Шляхи його поширення в Київській 
Русі, Московському царстві та Новгороді. Східний обряд у Болгарії та інших 
європейських країнах. Локальна специфіка Візантійського обряду. Візантійський 
обряд в Українській Православній Церкві.  

Основна література до курсу: 
1. Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в Византии 
(784-847). – М., 1997. 
2. Успенский Ф.И. Основная характеристика греко-восточного православия. – Казань, 1911. 
3. Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. – СПб., 1992. 
4. Византийское искусство и литургия. – Л., 1991. 
5. Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. – М., 1854-1856. – Т. 1-2. 
6. Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. – СПб., 2003. 



 «КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ» 
81 год. (3 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: формування знань магістрів про основу 
літочислення, основні поняття народного календаря, міфічні вірування у календарі, 
традиційні норми поведінки та дозвілля, а також про звичаї і обряди пов’язані з 
зимовим, весняним, літнім, осіннім циклами календарних свят.  
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання 
основних категорій та понять народного календаря населення України, загальної 
характеристики та зміст основних вірувань та обрядів, пов’язаних з головними 
етапами календарної обрядовості, а також їхню класифікацію; розуміння ; уміння 
залучати етнологічні, антропологічні та інші джерела для комплексного вивчення 
календарної обрядовості населення України, критично підходити і аналізувати 
різні положення та концепції, пов’язаних з народним календарем. 

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ КАЛЕНДАРНОЇ ОБРЯДОВОСТІ» 

 

НЕ 1.1. Предмет, мета, завдання вивчення курсу «Календарна обрядовість 
населення України». Літочислення та основа народного календаря  
Предмет, мета, завдання вивчення курсу. Основні складові, поняття народного 
календаря. Використання народних знань у традиційному літочисленні. 
Дохристиянська основа народного календаря.  

НЕ 1.2. Місце рослин і тварин у комплексі календарних вірувань і обрядів 
Система прикмет і ворожінь пов’язаних з рослинами і тваринами. Календарні 
вірування і обряди, пов’язані з рослинами. Вірування і обряди, пов’язані з 
тваринами у народному календарі.  

НЕ 1.3. Міфологічні вірування у народному календарі 
Характеристика елементів анімізму, фетишизму, тотемізму у народному календарі. 
Міфи про сутність і походження явищ природи, походження людини, богів, 
виникнення Всесвіту. Українська демонологія.  

НЕ 1.4. Календар і соціальна сфера 
Осередки громадського спілкування: вечорниці, сільські танці, корчма. Свята 
громадських об’єднань. Система традиційних взаємин: механізм формування 
громадської думки, традиційна етика міжпоколінних взаємин, звичай колективної 
взаємодопомоги та колективного дозвілля.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«ЗИМОВО-ВЕСНЯНИЙ ЦИКЛ КАЛЕНДАРНИХ СВЯТ» 

 

НЕ 2.1. Зимовий цикл календарних свят 
Характеристика вірувань та обрядів приурочених до свят передріздвяного періоду. 
Традиція святкування дня св. Миколая в Україні та світі. Ритуали під час Святої 
вечері та Різдва. Новорічні та водохрещенські звичаї та обряди.  

НЕ 2.2. Різдвяно-новорічні карнавальні традиції та колядницькі обходи  
Відзначення свята Коляди давніми слов’янами. Колядницькі обходи на Різдво. 
Карнавальні обряди присвячені до Різдва. Новорічні щедрування та посівання. 



Обходи з Маланкою на св. Василя: характеристика складу учасників, їхніх функцій, 
ритуального одягу і масок.  

НЕ 2.3. Весняний цикл календарних свят 
Свята на межі зими і весни: Масляна, Явдохи, Стрітення. Звичаї та обряди 
приурочені до свята Сорока святих. Звичаї та обряди приурочені до Вербної неділі. 
Регіональні особливості святкування дня св. Юрія.  

НЕ 2.4. Вірування і обряди приурочені до Великодня 
Характеристика звичаїв та обрядів, приурочених до свят Страсного тижня. Традиції 
та дати святкування Великодня. Великодні проводи. Вірування у існування 
рахманів – Рахманський Великдень. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«ЛІТНЬО-ОСІННІЙ ЦИКЛ КАЛЕНДАРНИХ СВЯТ» 

НЕ 3.1. Літній цикл календарних свят  
Звичаї і обряди пов’язані із Зеленим (Клечальним) тижнем. Ритуали пов’язані з 
культом рослинності. Зміст обрядів «водіння тополі», «поховання ярила». 
Вірування, звичаї та обряди, приурочені до св. Петра і Павла, Іллі.  

НЕ 3.2. Звичаї і обряди приурочені до свята Івана Купала 
Своєрідність купальського свята на Україні: ритуал спалення ритуальної ляльки, 
розпалювання купальських вогнищ, повір'я, пов'язані з папороттю, збирання 
лікарських рослин на Івана Купала.  

НЕ 3.3. Осінні свята і обряди 
Загальна характеристика осіннього циклу календарних свят – стан засинання 
природи та підготовкою до зими. Характеристика свят осіннього циклу: Семена, 
Покрови, св. Димитрія, Кузьми та Дем'яна, Введення. Свято завершення збору 
врожаю — «обжинки».  

НЕ 3.4. Звичаї та обряди приурочені до св. Андрія 
Народний культ апостола Андрія. Вшанування Андрія як покровителя шлюбу та 
повелителя диких звірів. Характеристика захисних обрядів, приурочених до дня св. 
Андрія. Комплекс матримоніальних ворожінь: способи класифікації.  
 

Основна література до курсу: 
1. Вовк Xв. Студії з української етнографії та антропології. - К.: Мистецтво, 1995.– 336 с. 
2. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-х книгах, 
4-х томах. — Кн.1-2. — К.: Обереги, 1994. 
3. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. — К., 1990. — 142 с. 
4. Кожолянко Г.К. Етнографія Буковини. – Чернівці: Золотів литаври, 2005. – Т. 3. 
5. Курочкін О. В. Українці в сім’ї європейській. Звичаї, обряди, свята. – Київ: Бібліотека 
українця, 2004. – 245 с.; 
6. Соколова В.К. Весенние и летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. 
Начало ХХ в. М.,1979. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://swarog.ru/b/brak0.php


«ТРАДИЦІЙНА МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН» 
108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни полягає у оволодінні студентами основами знань з 
східнослов’янської етнографії, осмисленні та пізнанні східнослов’янських народів, 
ознайомленні з його традиційно-побутовою культурою, вивчення основних 
складових частин матеріального буття східнослов’янських народів. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
зрозуміти систему таких головних властивостей матеріальної культури, як 
наступність і багатофункціональність, завдяки яким етнологія розглядає 
матеріальну культуру як цінне джерело вивчення процесів етногенезу. 
Відображаючи конкретно-історичний розвиток певної спільноти та її взаємини з 
іншими народами, кожен елемент традиційної матеріальної культури виступає 
важливою ознакою ідентичності певної етнічної групи, що тісно пов’язана з її 
сакральним світом; засвоїти найголовніші риси етноісторичної та духовної 
спадщини східнослов’янських народів (походження, розселення, етнічна історія, 
етнічні процеси, склад населення, антропологічна, демографічна, лінгвістична, 
господарська та інші характеристики); основні складові частини традиційної 
матеріальної культури східних слов’ян; навчитись користуватися етнологічними 
та іншими джерелами, які можуть допомогти створити узагальнюючі 
характеристики східнослов’янських етносів; етнографічними працями та 
спеціальними словниками. Студенти в процесі вивчення предмету зможуть 
реалізувати свої знання при порівнянні матеріальної культури окреслених народів. 
Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовними модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Матеріальна культура українців 

НЕ 1.1. Сільськогосподарські заняття українці. Землеробство та народна 
землеробська техніка українців; Тваринництво; Рибальство; Бджільництво; 
Мисливство; Садівництво. 
НЕ 1.2. Сільські поселення та житла. Характер поселень у різних регіонах 
України (ХІХ- перша половина ХХ ст.); Типи садиб та характер забудови двору; 
Планування житла; Конструкція житла; Матеріал та техніка спорудження 
народного житла на Україні; Інтер’єр. 
НЕ 1.3. Народний одяг. Формування традиційного одягу українців. Український 
традиційний костюм ХІV – ХVІІІ ст. Буденний та святковий одяг. Символіка 
народного костюма. Традиційні доповнюючі елементи народної ноші та їх 
символіка. 
НЕ 1.4. Народна кулінарія. Заготівля продуктів. Способи приготування їжі. 
Буденна їжа. Святкова та обрядова їжа. Заборони та обмеження щодо їжі. Режим 
харчування Регіональні особливості народного харчування. 
НЕ 1.5. Ремесла та промисли. Ткацтво. Деревообробка. Обробка шкіри. 
Гончарство. Обробка металів.  
НЕ 1.6. Декоративно-прикладне мистецтво. Кераміка. Художня обробка дерева. 
Вишивка. Узорне ткацтво. Килимарство. Гутне скло. Ковальство. Художній метал. 
Писанкарство. Вироби з кістки, каменю та рогу. Вироби з бісеру та ювелірні 
прикраси. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Матеріальна культура росіян 

НЕ 2.1. Сільськогосподарські заняття. Природні умови, землеробство та народна 
землеробська техніка росіян; городництво; Скотарство; Рибальство; Бджільництво; 
Мисливство. 
НЕ 2.2. Сільські поселення та житла росіян .Типи сільських поселень; 
Особливості сільського розселення; планування жител та селищ. Інтер’єр. Сільські 
поселення у XVІІІ –поч. ХХ ст. Регіональні особливості жител; планування 
будинків Міські поселення ХІХ-ХХ ст. 
НЕ 2.3. Народний одяг росіян. Відомості з історії одягу. Формування традиційного 
одягу росіян. Регіональні та обласні комплекси російського костюму. Соціальна 
диференціація одягу у ХVІІІ – ХІХ ст. Буденний та святковий одяг; Уніфікація 
типів одягу у ХХ ст. 
НЕ 2.4. Народна кулінарія. Заготівля продуктів. Способи приготування їжі. 
Буденна їжа. Святкова та обрядова їжа. Заборони та обмеження щодо їжі. Режим 
харчування. Кухонне начиння. 
НЕ 2.5. Ремесла та промисли. Ткацтво. Деревообробка. Обробка шкіри. Обробка 
металів 
НЕ 2.6. Декоративно-прикладне мистецтво. Художнє ткацтво. Вишивка. 
Мережевоплетіння. Килимарство. Художня обробка металу. Художні керамічні 
вироби. Художня обробка дерева 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
Матеріальна культура білорусів 

НЕ 3.1 Сільськогосподарські заняття Землеробство. Тваринництво. 
Бджільництво. Транспорт та шляхи сполучення. 
НЕ 3.2. Сільські поселення та житла. Типи поселень.  Типи дворів. Господарські 
постройки. Планування житла. Конструкція житла 
НЕ 3.3. Білоруський народний одяг. Відомості з історії одягу. Регіональні 
комплекси білоруського костюму. Традиційні доповнюючі елементи 
НЕ 3.4. Народна кулінарія Традиції народного харчування. Заготівля продуктів. 
Способи приготування їжи. Святкова та буденна їжа. Регіональні особливості 
народного харчування 
НЕ 3.5. Декоративно-прикладне мистецтво білорусів. Художня обробка дерева. 
Вишивка. Кераміка. Художній метал. Узорне ткацтво. 

Основна література до курсу: 
1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1986. 
2. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища 
и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник. – М., 1956. 
3. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX 
— начала XX в. - М., 1984. 
4. Молчанова Л.А. Материальная культура белорусов. – Минск, Наука и техника, 1968. 
5. Русские / Отв. Ред. В.А. Александров, И.В. Власова. – М.: Наука, 2005. – 828 с. 
6. Этнография восточных славян: очерки традиционной культуры / Под ред. Ю.В. Бромлея, К.В. 
Чистова. – М., 1987. 
 



«ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

108 год. (3 кредити) 

Навчальна дисципліна „Педагогіка та психологія вищої школи” є нормативною 
у підготовці фахівців усіх напрямів ОКР «Магістр».  

Мета дисципліни - формування у студентів психолого-педагогічних знань і 
вмінь необхідних як для професійної викладацької діяльності у ВНЗ, так і для 
підвищення загальної компетентності в міжособистісних відносинах, на їх 
розвиток, саморозвиток, самореалізацію та    особистісне зростання. 

Компетенції, яких має набути студент у процесі вивчення дисципліни. 
Знання - соціально-історичної характеристики сучасної системи вищої освіти 

в Україні, методів визначення рівня підготовки випускників ВНЗ, методів вхідного 
контролю знань і умінь, методів оцінки індивідуальних особливостей студентів 
(психологічних, психофізіологічних, соматичних та інших), методів визначення 
рівня професійної підготовки викладача, методів навчання і виховання, підготовки 
і перепідготовки викладача; психологічних закономірностей і умов ефективності 
організації процесу навчання і виховання у вищій школі; соціально-психологічних 
закономірностей формування студентського і викладацького колективів, основних 
психологічних аспектів педагогічного спілкування; механізмів переходу від 
кінцевих цілей освіти до проміжних, що досягаються за допомогою конкретних 
(предметів) дисциплін і окремих видів навчальної діяльності. 

Уміння - враховувати вікові психічні і психофізіологічні особливості 
студентів при організації навчально-виховного процесу ВНЗ; давати диференційно-
психологічні характеристики студентів, які необхідно враховувати в процесі 
навчання і виховання. 



Структура навчальної дисципліни  
Модуль «Педагогіка вищої школи» 

 

Змістовий модуль 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ  

НЕ 1.1.Педагогіка вищої школи як наука 
Предмет педагогіки вищої школи. Основні категорії педагогіки вищої школи. 
Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки 
вищої школи з іншими науками. Основи наукового педагогічного дослідження. 
Методологія і принципи організації наукового дослідження. Логіка педагогічного 
дослідження. Методи наукового педагогічного дослідження.  
НЕ 1.2. Система вищої освіти в Україні  
Структура вищої освіти в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої 
освіти. Документи про вищу освіту. Рівні акредитації та типи вищих навчальних 
закладів. Принципи побудови системи вищої освіти в Україні. Перспективи 
розвитку вищої освіти України в рамках Болонського процесу. Болонський процес 
як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Кредитно-модульна система 
організації навчального процесу у    вищих навчальних закладах України. 
Управління вищою освітою в Україні.       

 
Змістовий модуль 2 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
НЕ 2.1.Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі  
Сутність і структура процесу навчання у вищій школі.  Основні ланки процесу 
навчання та їх характеристика.  Функції навчання. Дидактика як галузь педагогіки 
вищої школи. Закономірності дидактики вищої школи. Характеристика принципів 
дидактики вищої школи. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу.  
НЕ 2.2. 3міст освіти у вищій школі та способи його реалізації 
Зміст освіти у вищій школі. Поняття про зміст освіти у вищій школі. 
Характеристика навчальних планів, програм і підручників для вищої школи.   
Н.Е. 2.3. Методи та засоби навчання у вищій школі. 
Особливості використання загальних методів навчання у вищій школі. 
Характеристика методів навчання за Ю.К. Бабанським . Засоби навчання у вищій 
школі. Сутність і зміст інтерактивних методів у сучасній вищій школі. 
НЕ 2.4. Форми організації навчання у вищій школі  
Характеристика основних форм організації навчання у вищій школі. Лекції, їх 
види, методика підготовки і проведення. Семінарські заняття, їх види, методика 
підготовки і проведення. Лабораторні та практичні заняття, методика їх підготовки  
і проведення. Факультативи,    спецкурси    та   спецсемінари,    методика   їх 
підготовки і проведення. Організація самостійної роботи студентів. Навчальна і 
виробнича практика у професійній підготовці фахівців. 
 

 



НЕ 2.5. Сучасні технології навчання у вищій школі  
Поняття про педагогічні технології. Проблемне навчання у вищій школі. 
Використання ділових та рольових ігор у навчальному процесі ВНЗ. Кредитно-
модульна (рейтингова) система навчання у вищій школі. Інформаційні технології 
навчання у ВНЗ. 
НЕ 2.6. Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок студентів  
Функції контролю  знань,  умінь  і  навичок  студентів.  Вимоги  до організації 
контролю.   Види контролю. Міжсесійний контроль. Підсумковий контроль.  
Методи контролю.  Усний контроль.  Письмовий контроль.  Тестовий контроль.  
Програмований контроль.  Практична перевірка.  Методи самоконтролю і 
самооцінки.   Форми контролю знань, умінь і навичок студентів. Індивідуальна 
перевірка успішності студентів. Фронтальна перевірка.   Оцінювання результатів 
навчально-пізнавальної діяльності студентів. Об'єкти оцінювання. Критерії і норми 
оцінювання успішності студентів. Рейтингова система оцінювання знань. 
НЕ 2.7. Виховна робота зі студентською молоддю  
Суть процесу виховання у ВНЗ. Поняття процесу виховання. Основні завдання 
виховання студентської молоді. Етапи процесу виховання.  Закономірності і 
принципи виховання студентів. Основні напрями змісту виховання студентської 
молоді. Моральне виховання студентів. Правове виховання студентів. Екологічне 
виховання студентів. Естетичне виховання студентів. Фізичне виховання студентів. 
Шляхи реалізації змісту виховання студентів. Форми виховної роботи у ВНЗ. 
Методика виховної роботи куратора в академічній групі. 

Змістовий модуль 3 
НЕ 3.1. Управління навчально-виховним процесом вищого навчального  
 закладу  
Вищий навчальний заклад. Структура вищого навчального закладу та планування 
його діяльності. Управління навчально-виховним процесом у ВНЗ. Органи 
громадського самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське 
самоврядування у ВНЗ  

 
Модуль «Психологія вищої школи» 

Змістовий модуль 1 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ   

 ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ 
 
НЕ 1.1. Психологія вищої школи як наука: предмет, завдання та методи
 психологічних досліджень.   
Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. Предмет, 
основні категорії та завдання психології вищої школи. Зв'язок психологи вищої 
школи з іншими галузями психологічних знань. Принципи,  класифікація методів,
 та методик  психологічного дослідження. 

 



Н.Е. 1.2. Загальна психологічна характеристика студентського віку та 
студентської групи.  
Психологічна характеристика студентського віку як періоду пізньої юності або 
ранньої дорослості. Суперечливості та кризи студентського віку. Типологічні 
особливості сучасних студентів. Вищий навчальний заклад - один із провідних 
факторів соціалізації особистості студента як фахівця (адаптація,
 індивідуалізація, інтеграція). 
 

Змістовий модуль 2 
 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ І 
ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-

ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ 
НЕ 2.1. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою 
освітою у навчально-професійній діяльності.  
Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. Професіоналізація 
особистості студента як новоутворення віку: а) професіоналізація пізнавальної 
сфери; б)формування мотиваційно-професійної спрямованості особистості; в) 
розвиток «Я-концепції» як показника професійного зростання; г) формування 
професійних здібностей. Фахова компетентність як показник психологічної 
готовності студента до професійної діяльності. Роль самовиховання в 
професійному зростанні студента. 
НЕ 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів. 
 Студент як суб'єкт власної навчально-професійної діяльності. Роль мотивації в 
навчально-професійній діяльності. Організація   самостійної   навчально-
пізнавальної  діяльності студентів та розвиток їх творчого потенціалу як 
майбутніх фахівців. Психологічні передумови і показники успішності студентів у 
навчально-професійній діяльності, причини неуспішності і шляхи їх усунення. 
НЕ 2.3. Психологія виховання особистості студента як фахівця з вищою 
освітою.. 
Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та мета,  зміст, завдання 
виховання студентів. Психологічні механізми формування якостей особистості та 
аналіз відповідних функцій виховання. Основні напрями реалізації виховних 
функцій у вищому навчальному закладі та їх характеристика. 
НЕ 2.4. Психологічний аналіз функцій управління навчально-виховним 
процесом у вищій школі. 
Освіта як система, характерні для неї особливості. Необхідність і об'єктивні 
можливості управління системою освіти.  Психологічний аналіз функцій 
педагогічного управління. 

Змістовий модуль 3 
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ВИКЛАДАЧА ВНЗ 
 

НЕ 3.1. Психологічна характеристика науково-педагогічної діяльності та 
особистості викладача вищої школи.  



Психологічний аналіз видів науково-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ. 
Психолого-педагогічна структура діяльності викладача.  
НЕ 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі 
студентами.  
Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. Педагогічне спілкування як 
форма контактної  взаємодії. Труднощі та бар'єри в професійно-педагогічному 
спілкуванні викладачів і студентів. Діалогічне спілкування, його психологічна 
характеристика. 
НЕ 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, 
шляхи їх запобігання та вирішення.  
Протиріччя і конфлікти в педагогічній взаємодії та засоби їх регулювання. 
Психологічні передумови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту.  
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Практична підготовка 
Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної 
(асистентської) практики, яка є завершальним етапом формування викладача вищої 
школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних 
обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.  
Педагогічна (асистентська) практика магістрантів передбачає їх підготовку до 
виконання функцій викладача педагогічних дисциплін та конкретних методик зі 
спеціальності „Етнологія”, куратора студентської групи, молодого науковця.  
Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової діяльності 
за такими напрямами роботи: 
1) історико-етнологічний – підготовка магістранта до забезпечення викладання 
загальноісторичних та етнологічних дисциплін та методик викладання навчальних 
дисциплін зі спеціальності; 
2) організаційно-практичний та методичний – підготовка магістранта як 
викладача-методиста, організатора педагогічної практики; 
3) організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації виховної роботи 
в академічній групі (на посаді куратора академічної групи); 
4) науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника. 
Завдання практики: 
- ознайомлення зі специфічними особливостями педагогічної діяльності 
викладача ВНЗ І-ІV рівнів акредитації; 
- оволодіння уміннями та навичками організації навчально-виховної, 
методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами; 
- організація науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності; 
- виконання магістрантом функцій: 
• викладача фахових дисциплін спеціальності;  
• молодого науковця; 
• куратора студентської групи. 
За своєю організацією педагогічна практика поділяється на три етапи – 
адаптаційний, професійно-діяльнісний та завершальний. Кожен із них охоплює 
такі напрями – навчальна, виховна, методична та науково-дослідна робота. 
Адаптаційний етап охоплює перший тиждень і передбачає: 
- виробнича нарада – допуск студентів до асистентської практики; 
- знайомство й установлення контакту з членами кафедри, студентами 
прикріпленої групи; 
- складання й затвердження індивідуального плану навчально-методичної, 
науково-дослідницької та виховної роботи магістранта-практиканта; 
- опрацювання кафедральної документації; 
- відвідування засідань кафедри, методологічного і методичного семінарів, 
спостереження за ходом обговорення наукових проблем; 
- складання індивідуального графіка роботи, де відображено загальну 
кількість пробних і залікових занять, спостережень навчальних занять  викладачів 
та визначено види позааудиторної діяльності. 
Професійно-діяльнісний етап передбачає: 



- самостійну розробку планів та відповідного методичного забезпечення 
лекційних і семінарських занять з їх подальшим аналізом та самоаналізом; 
- підготовку і проведення виховних заходів у студентській аудиторії;  
- проведення консультацій, відвідування та аналіз пробних уроків і виховних 
заходів студентів у закріплених за магістрантами базовими школами практик; 
- відвідування консультацій з теми магістерської роботи та підготовка її 
тексту; 
- підготовку тез і наукової статті за темою магістерської роботи, керівництво 
науковою роботою студентів молодших курсів, аналіз курсової роботи студентів 3-
4 курсів; 
- ведення звітної документації (щоденник практики, розгорнуті плани-
конспекти лекційних та семінарських занять, виховних заходів в академгрупі, 
аналіз і самоаналіз занять, уроків, виховних заходів). 
Завершальний етап включає: 
- оформлення щоденника асистентської практики; 
- підготовку звіту про виконання індивідуального плану роботи магістранта-
практиканта;   
- прилюдний звіт про виконану за час асистентської практики роботу на 
засіданні кафедри, методичній конференції. 

 
Змістове та організаційне наповнення педагогічної 

практики магістрантів: 
 

1. Організаційний блок (модуль):  
• участь у проведенні навчального інструктажу з асистентської практики; 
• зустріч із викладачами-наставниками; 
• ознайомлення з графіком роботи на період педагогічної практики та 
складання індивідуального плану; 
• ознайомлення з правилами і обов'язками магістранта-практиканта; 
• ознайомлення з навчальним закладом (зустріч з адміністрацією, завідувачем 
кафедри, викладачами педагогічних дисциплін, кураторами академічних груп; 
• ознайомлення з матеріально-технічною базою навчального закладу 
(кафедри); 
• ознайомлення з системою професійної підготовки студентів у ВНЗ; 
• моніторинг та аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки 
майбутніх фахівців; 
• моніторинг можливості використання новітніх технологій навчання; 
• ознайомлення із змістом роботи, функціями куратора; 
• вивчення структури студентських груп курсів. 
2. Науково-методичний модуль:
- аналіз нормативної документації щодо керівництва педагогічною 
діяльністю у ВНЗ: 
• Закон України „Про вищу освіту”; 
• Концепція педагогічної освіти; 



- аналіз документації навчального закладу, факультету, кафедри, де 
магістранти проходять практику: 
• статут навчального закладу; 
• перспективний план роботи ВНЗ (відділу кафедри); 
• план роботи факультету, кафедри на рік; 
• ОКХ, ОПП, спеціальності; 
• навчальний (робочий) план спеціальності; 
• індивідуальний план роботи викладача; 
• робочі навчальні програми професійно-орієнтованих дисциплін (ІІ-ІІІ 
цикл); 
• ознайомлення з навчально-методичною літературою відділу, кафедри 
(підручники, посібники, навчально-методична продукція викладачів); 
• спостереження та аналіз відвіданих навчальних занять викладачів (не 
менше 10) та магістрантів (не менше 10 занять), самоаналіз власних занять; 
• добір та виготовлення дидактичного матеріалу до занять з навчальних 
дисциплін, визначених для проведення під час практики. 
3. Дидактично-виховний модуль: 
- підготовка та проведення: 
• лекційного заняття з дисципліни етнологічного  циклу; 
• семінарського заняття з дисципліни етнологічного циклу; 
- організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з фаху в процесі 
аудиторної та позааудиторної роботи; 
- індивідуально-консультативна робота зі студентами; 
- підготовка і проведення однієї з форм виховної роботи в академічній групі. 
Студент повинен: 
- визначити й обговорити тему заняття; 
- здійснити аналіз навчально-методичного забезпечення визначеної 
дисципліни (навчальні плани, програми, підручники, посібники, методичні 
рекомендації, тематика курсових робіт, наочне обладнання, ТЗН, тести); 
- підготувати план-конспект заняття; 
- вивчати й аналізувати шляхи активізації пізнавальної діяльності 
студентів у навчальному процесі. 
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