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2. Інформація про випускову кафедру етнології, античної та середньовічної історії 

 

 Завідувач кафедри етнології, античної та середньовічної історії – д.і.н., 

професор Пивоваров С.В. 

 Докторів наук – 4 

 Доцентів – 6 

 Кандидата  історичних наук - 2 

    Монографії, підручники з грифом МОНМСУ, методичні рекомендації: 

1. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Т. 3. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – 392 

с.: іл. (монографія) 

2. Мойсей А. Традиційна культура населення Буковини у наукових працях 

румунських дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  – Чернівці: Рута, 

2005. – 304 с. 

3. Кожолянко Г. Духовна культура українців Буковини. – Чернівці: Прут, 2007. – 408 

с.: іл. 

4. Мойсей А.А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення 

Буковини. – Чернівці: ТОВ «Дрк-Арт», 2008. – 320 стор.: іл..16 

5. Чучко М.К. “И възят Бога на помощъ”: соціально-релігійний чинник в житті 

православного населення північних волостей Молдавського воєводства та 

австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу). – Чернівці: 

Книги – ХХІ, 2008. – 368 с. 

6. Чучко М.К. Дерев’яні церкви Буковини ХІV – початку ХХ ст.: організаційно-

обрядові основи будівництва, архітектура, внутрішнє обладнання. – Чернівці: 

Золоті литаври, 2009. – 176 с.  

7. Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського 

населення Буковини. – Чернівці: ТОВ Друк АРТ, 2010. – 320 ст: 36 іл  

8. Кожолянко Г.К., Кожолянко О.Г., Мойсей А.А. Етнологічні експедиції та 

студентська етнографічна практика: Навчальний посібник / Г.К.Кожолянко, 

О.Г.Кожолянко, А.А.Мойсей. – Чернівці - Вижниця: Черемош, 2010. – 324 с. 

(Рекомендовано МОНУ) 

9. Кожолянко Г.К. Народознавство: Українознавство: Підручник. – Чернівці - 

Вижниця: Черемош, 2011. – 344 с. (Рекомендовано МОНУ) 

 

 



3. Обґрунтування потреби підготовки спеціалістів зі спеціальності 

«Етнологія» 

 

Необхідність підготовки спеціалістів зі спеціальності «Етнологія» зумовлена 

декількома об’єктивними чинниками. Зокрема, в першу чергу це стосується потреби 

кваліфікованих кадрів для вищих учбових закладів, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеню. 

Крім того, необхідність у фахівцях означеного профілю також зумовлена наявністю 

широкої мережі музейних установ (скансенів і т.п.), заповідників, архівних закладів тощо. 

Для кадрового забезпечення науково-дослідних установ та сховищ документів, пов’язаних 

з народознавчими дослідженнями та експонуванням артефактів, що відображають 

народну культуру необхідні кваліфіковані фахівці які на належному науковому рівні 

знаються на народних традиціях, їх виникненні і можуть належним чином їх вивчати та 

популяризувати. 

На сучасному етапі поглибленого вивчення національних меншин, які наявні в 

етноконтактних регіонах, так само викликає необхідність підготовки фахових етнологів, 

котрі на належному рівні забезпечили б консультування державних установ та організації 

що займаються транскордонними зв’язками. Забезпечення міжетнічної та релігійної 

толерантності теж вимагає підготовки професійних народознавців, що знаються на 

національних традиціях, звичаях та віруваннях. Озброєні знаннями щодо сутності й 

закономірності перебігу етнічних процесів та їх особливостей, фахові спеціалісти 

«Етнологи» можуть з’ясовувати сутність розвитку етнокультурного процесу і 

прогнозувати можливі наслідки етнокультурних явищ.  

Фахових етнологів потребують навчальні заклади для викладання краєзнавства та 

народознавства, ведення народознавчих гуртків, тому що в сучасних умовах вони можуть 

забезпечити професійне навчання основ народних традицій серед учнівської молоді. Для 

викладання культурології та культурної антропології, також необхідні фахівці з 

кваліфікаційним рівнем – спеціаліст «Етнології». 

Базовий рівень спеціаліста зі спеціальності «Етнолога» дає змогу здійснити 

підготовку наукових кадрів для вищих навчальних закладів, продовження їх навчання в 

аспірантурі та підготовки  й захисту дисертаційних робіт зі спеціальності 07.00.05 - 

«Етнологія». 

Потребу у фахових етнологах потребують редакції засобів масової інформації 

(газети, радіо, телебачення), які займаються висвітленням обрядів і свят, пропаганди 

народних традицій, міжетнічного порозуміння та терпимості. Кваліфікований етнолог-

журналіст, що набув знань відносно основних етнокультурних процесів, які перебігають у 



сучасному суспільстві може об’єктивно їх висвітлювати на основі отриманих теоретичних 

та практичних навиків і знань. 

Спеціаліст «Етнолог» може збирати і опрацьовувати матеріали, щодо національно-

культурних, культурно-просвітніх, та духовно-релігійних об’єднань громадян, 

висвітлюючи їх належним чином у ЗМІ.  

  

4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

 

Мета програми підготовки фахівців з етнології – цільове навчання спеціалістів, що 

спеціалізуються на етнології та соціальній і культурній антропології як наукових 

дисциплінах, що посідають важливе місце в історії вивчення матеріальної і духовної 

історії людства, знайомлять з основними науковими концепціями вітчизняної і зарубіжної 

науки про етногенез, антропогенез, сучасним етнічним складом народів світу, етнічними 

процесами, особливостями традиційної культури та етнічної психології. 

 

Вимоги до засвоєння знань. Компетенції. Процес навчання фахових етнологів 

спрямований на підготовку кваліфікованих спеціалістів та спеціалістів з етнології, які у 

результаті вивчення визначеного циклу дисциплін повинні набути наступних 

компетенцій: 

- знати базові теоретичні основи навчальних дисциплін етнологічного профілю, володіти 

інформацією про основні особливості матеріальної і духовної культури народів світу; 

- вміти використовувати теоретичні знання на практиці, зокрема при аналізі етнічних 

процесів, в тому числі при вивченні причин міжетнічних конфліктів та визначенні заходів 

щодо їх вирішення,  при консультуванні щодо транскордонного співробітництва; 

- володіти основним понятійним апаратом дисциплін етнологічного профілю, навиками 

роботи зі спеціальною літературою, необхідним спеціальним та загальним фаховим 

інструментарієм. 

основным понятийным аппаратом, навыками работы с учебной, научной и справочной 

литературой. 

 

Прогнозування подальшої діяльності. Виходячи з актуальності підготовки на даному 

етапі фахових етнологів та зважаючи на поглиблення євроінтеграційних процесів, в 

перспективі  планується поглиблення вивчення студентами перебігу етнічних процесів, 

міжкультурних контактів, сучасної етнодемографічної ситуації в країнах Євросоюзу, 

зокрема щодо  сусідніх з Україною Румунії, Угорщини, Польщі. Передбачається 



спеціалізація студентів-етнологів в галузі  етнологічного музеєзнавства, соціальної та 

культурної антропології, створення навчально-дослідних центрів з етнології та 

транскордонного співробітництва. Відкриття аспірантури за фахом етнологія. 

 



5. Зміст підготовки – навчальний план 

Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця ОКР «Спеціаліст» 

за спеціальністю 7.02030202 «Етнологія» 

 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни 

К-сть 

годин 

К-сть 

кредитів 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Дисципліни нормативної частини 

1. Цивільний захист 36 1 

2.  Охорона праці в галузі 36 1 

3. Інтелектуальна власність 36 1 

ІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

Дисципліни нормативної частини 

4. Церковно-релігійна практика у Візантійській імперії 90 2,5 

5. Культурна антропологія Європи 90 2,5 

6. Політична антропологія традиційного суспільства 54 1,5 

7. Історіографія етнології 90 2,5 

8. Слов’янська міфологія 54 1,5 

9. Етнографія східних слов’ян 90 2,5 

10. Педагогічна практика – 10  семестр 432 12 

11. Дипломна наукова робота – 10 семестр 360 10 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 

12. Етнографічне музеєзнавство 54 1,5 

13. Етнографія південних слов’ян 54 1,5 

Дисципліни самостійного вибору студента 

14. Етнопсихологія 90 2,5 

15. Матеріальна та духовна культура античної Греції та Риму 90 2,5 

16. Етнографія західних слов’ян 90 2,5 

17. Красномовство в професійній діяльності етнолога 90 2,5 

 



6. Коротка анотація до кожної передбаченої планом навчальної дисципліни 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГУМАНІТАРНІЙ ГАЛУЗІ 

36 год./1 кредит 

 

В умовах ринкової економіки зростають вимоги до професійної підготовки 

працівників, яка поряд з фаховими компетенціями передбачає вміння надійно та безпечно 

працювати. Державна політика в галузі охорони праці ґрунтується на головному принципі 

пріоритетності життя та здоров’я працівників перед будь-якими результатами виробничої 

діяльності. Реалізація цієї політики передбачає виконання багатьох заходів з підвищення 

рівня безпеки праці, але головним серед них є формування у працівників засобами освіти 

мотивації щодо посилення відповідальності особи за  власну та колективну безпеку під 

час професійної діяльності. 

Метою вивчення дисципліни “Охорона праці в гуманітарній галузі”є надання 

знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності 

шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах 

(об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у 

студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності 

обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на 

робочих місцях. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і 

здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, 

здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності. 

У процесі вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій: 

у науково-дослідній діяльності: 

 готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і 

небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 

 здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення 

професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях. 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки 

праці; 

 здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських 

функцій; 

 здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці; 

 управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві; 

 впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з 

охорони праці у виробничому колективі. 

у педагогічній діяльності: 

 розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці. 

у консультаційній діяльності:  

 надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки 

праці; 

 готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації. 

 

 



ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНА ПРАКТИКА В ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

90 год. /2,5 кредити 

 

Мета курсу: Дати загальні відомості і сформувати у спеціалістів-етнологів 

уявлення стосовно витоків, причин і умов формування, а також становлення і 

особливостей розвитку Візантійської церковної обрядовості протягом усього періоду 

діяльності Східної (Православної) Церкви на території Візантійської імперії до її падіння 

ХV ст. 

Навчальний курс «Церковно-релігійна практика в Візантійській імперії» 

закладає базу для розуміння всіх подальших процесів історичного розвитку духовності 

населення Візантійської імперії, сприяє сприйняттю інших дисциплін, зокрема курсу 

«Історія Візантійської імперії», формує широку наукову ерудицію студентів.  

Мета навчальної дисципліни «Церковно-релігійна практика в Візантійській 

імперії» полягає в ознайомленні студентів з питаннями розвитку візантійської церковної 

обрядовості та її поширення у народів Південно-Східної й Центрально-Східної Європи в 

історичній ретроспективі.  

Основні завдання дисципліни: 

 охарактеризувати сутнісні ознаки і головні риси Візантійського церковного 

обряду; 

 проаналізувати принципи його формування і теологічні (догматичні) засади; 

 висвітлити етапи формування і становлення Східної (Православної) літургії 

у зв’язку з християнськими таїнствами; 

 вивчити типи і форми Візантійського церковного обряду і його літургійної 

практики; 

 здійснити компаративний аналіз церковної обрядовості на Сході та Заході; 

 розглянути причини і головні відмінності в Богослужінні Візантійського 

православ’я та Римського (Латинського) католицтва; 

 виділити основні складові частини (компоненти) Візантійської церковної 

обрядовості та її трансформаційні тенденції в руслі усталеної православної 

традиції. 

 

 У процесі вивчення дисципліни 

 студент має набути таких компетенцій:  

  

 знання закономірностей та особливостей становлення візантійської 

духовності; 

 розуміння основних понять та термінів курсу; 

 набуття умінь роботи з джерелами, монографіями, статтями.  

 

 

ПОЛІТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ТРАДИЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

54 год. /1,5 кредити 

 

Політична антропологія – субдисципліна в структурі антропологічного знання, 

спочатку орієнтована на вивчення владно-управлінських відносин в традиційних 

суспільствах і що перенесла свій інтерес на дослідження аналогічних відносин в 

індустріальному (постіндустріальному) суспільстві.  Дисципліна закладає базу для 

розуміння всіх подальших процесів історичного розвитку людства у просторі, 

підготовлює до сприйняття інших історичних дисциплін, які охоплюють різні 

хронологічні періоди, формує широку наукову ерудицію студентів.  



Мета навчальної дисципліни «Політична антропологія» 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 уявленнями про просторову сторону історичного 

процесу, що пов'язує їх з певними територіями, а також вивчає географію історичного 

минулого людства в різні хронологічні періоди його існування. Крім того, дана 

дисципліна пов'язує історичні події з певними територіями розглядаючи взаємовплив і 

взаємодію природи і суспільства на ранніх етапах розвитку.  

Основні завдання дисципліни: 

 представити політичну антропологію як відносно самостійну дисципліну, що склалася 

в рамках соціальної (культурної) антропології;  

 визначити її місце у вивченні потестарно-політичних відносин; 

 показати особливості политико-антропологічного погляду на проблему влади; 

 охарактеризувати сучасну політику і продуктивність використовування історичного 

досвіду використання политико-антропологічного підходу при аналізі політичних 

реалій сучасної України. 

У процесі 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. 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ  ЕТНОЛОГІЇ 

90 год. /2,5 кредити 

 

Навчальний курс «Історіографія етнології» передбачає ознайомлення студентів, що 

навчаються за спеціальністю «Етнологія», з процесом накопичення, аналізу та 

узагальнення відомостей про традиційну культуру народів світу, а також становленням та 

розвитком основних етнологічних теорій і наукових напрямків; формує широку наукову 

ерудицію студентів.  

Мета навчальної дисципліни «Історіографія етнології» полягає в ознайомленні 

студентів з процес нагромадження етнографічних знань у народів Стародавнього світу, 

середньовіччі, становлення та розвитку етнологічної науки у світі.  

Відстежуючи загальний хід накопичення знань з етнографії і поступовий зріст їх 

теоретичного осмислення, варто пам’ятати про це, що їх розвиток йшов паралельно із 

загальним розвитком культури. Тому на розвитку етнологічних шкіл та напрямків 

відбилася суспільна та ідеологічна ситуація в той чи інший історичний період. 

Основні завдання  дисципліни: 

 Вивчення специфіки етнології як науки, характеристики її предмета і методів 

дослідження, її взаємозв’язку із суміжними дисциплінами;  

 Охарактеризувати основні етапи нагромадження етнографічних знань; 

 Охарактеризувати основні етнографічні школи;  

 Розглянути основні теоретичні питання, ідеї та концепції сформульовані 

представниками етнографічних шкіл; 

 Виявлення ідейного взаємозв’язку тих чи інших шкіл та окремих етнологів з 

іншими поглядами, сучасними чи минулими; 

 З’ясування соціальних коренів поглядів дослідників, суспільно-ідеологічної основи 

їх теорій; 

У процесі вивчення дисципліни 

студент має набути таких компетенцій:  



 знання передумови, основні етапи нагромадження етнографічних знань; 

основні етнографічні школи, їхніх представників, основні положення, ідеї 

погляди представників наукових шкіл;   

 розуміння предмету, мети і завдань вивчення навчального курсу; основні 

поняття та категорії дисципліни; теоретичні основи, з позиції яких 

розглядаються конкретні питання етнології – завдання, зміст, методи, форми.  

 набуття умінь застосовувати на практиці отримані у ході вивчення навчальної 

дисципліни знання; оперувати різнорідними методиками аналізу етнології, а 

також сучасними теоріями і концепціями Історіографії етнології; володіти 

навичками самостійної роботи з вивчення навчального матеріалу; 

користуватися, крім спеціальної монографічної літератури, найновішими 

матеріалами, розміщеними в інтернеті, критично підходити і аналізувати 

підсумки досліджень у галузі Історіографії етнології ХІХ – другої половини 

ХХ ст., враховуючи динаміку якісних змін, пов’язаних з накопиченням 

нових джерельних даних і переглядом застарілих ідеологічних 

концепцій на сучасному етапі. 

 

СЛОВ’ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ 

54 год. / 1,5 кредити 

 

У даному курсі викладаються основи знань з слов’янської міфології, необхідні 

майбутнім фахівцям-етнологам.  

Мета навчальної дисципліни полягає у наданні студентам знань з основ 

слов’янської міфології, реконструйованих на основі комплексного аналізу археологічних, 

писемних, етнографічних, фольклорних, лінгвістичних та топонімічних джерел. 

Основними завданнями дисципліни є: 

 Охарактеризувати основні види джерел з даної проблематики та можливість їх 

синтезного використання для здійснення реконструкції слов’янської міфології.  

 Визначити основні компоненти слов’янської міфології на їх язичницькому етапі 

розвитку.  

 З’ясувати витоки основних елементів слов’янських язичницьких уявлень з часу 

індоєвропейської єдності германо-балто-слов’янської лінгвістичної гілки. 

 Висвітлити основні періоди історіографічного дослідження проблеми. 

 Розглянути головні поняття та об’єкти слов’янської міфології, божества та 

міфологічні персонажі.  

У процесі вивчення дисципліни 

студент має набути таких компетенцій:  

Знання основних компонентів, головних понять та об’єктів слов’янської 

міфології, божеств та міфологічних персонажів. 

Розуміння складності і неоднозначності процесу наукової реконструкції 

основних компонентів слов’янської міфології. 

Набуття умінь  

 використання методичних прийомів роботи з основними видами джерел 

вивчення слов’янської міфології;  

 критичного аналізу та узагальнення підсумків історіографічного 

дослідження проблеми;  

 розмежування наукових реконструкцій слов’янської міфології і витворів 

«кабінетної міфології» та сучасних неоязичницьких побудов. 

 залучення, крім спеціальної монографічної літератури, найновіших 

матеріалів, розміщених на наукових інтернет-сайтах.  

 



ЕТНОГРАФІЯ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН 

90 год. / 2,5 кредити 

  

 Мета викладання дисципліни 

Відомо, що сучасні слов'янські народи відповідно до району їх розселення 

поділяються на три групи: південну, до якої входять балканські слов'яни (болгари, 

словенці, хорвати), західну (поляки, чехи, словаки серболужичани), і східну (росіяни, 

українці, білоруси). Кожну групу об'єднує не тільки загальнослов'янське усвідомлення 

спільності походження і спільності етнічної, мовної, але й специфічна міжгрупова 

спільність. При цьому слід підкреслити, що особливо тісною спільністю відзначається 

східнослов'янська група народів. 

У даному курсі розглядається найчисельніша група народів Східної Європи – 

група східних слов'ян. Виділившись зі спільного східнослов'янського масиву і 

утворивши три самостійних народи, росіяни, українці і білоруси не тільки 

продовжували бути сусідами, але й підтримували широкі політичні, економічні і 

культурні контакти як на верхньому соціальному рівні, так і на рівні побутовому, 

переживали подібну історичну долю. 

Збереження історичної й культурної пам’яті народу є важливою основою розвитку 

сучасної культури, виховання по-справжньому інтелігентної особистості.  

Традиційна матеріальна культура – це конкретно-історичне явище, яке, будучі 

продуктом розвитку певного народу, нації, етнографічної групи, є важливим джерелом 

вивчення етноісторії. 

Мета навчальної дисципліни “Традиційна матеріальна культура східних слов’ян” 

полягає у оволодінні студентами основами знань з східнослов’янської етнографії, 

осмисленні та пізнанні східнослов’янських народів, ознайомленні з їх традиційно-

побутовою культурою, вивчення основних складових частин матеріальної та духовної 

культури східнослов’янських народів. 

 Завдання вивчення дисципліни 

- вивчення розвитку східнослов’янської етнографії; чисельності та територіального 

розселення східних слов’ян; історико-етнографічного районування та 

етнографічних груп східних слов’ян; 

- ознайомлення з сільськогосподарськими заняттями, ремеслами і промислами 

східних слов’ян; 

- визначення локально-специфічних загальнослов’янських рис сільських поселень та 

жител; 

- з’ясування особливостей народного одягу та народної кулінарії східних слов’ян; 

- дослідження традиційного декоративно-прикладного мистецтва східних слов’ян та 

з’ясування його регіональних особливостей; 

- характеристика особливостей структурно-функціональних компонентів сімейної та 

календарної обрядовості східних слов’ян. 

 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають 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. В етнологічній науці виробилося досить чітке розуміння проблеми етнічної 

культури, її духовної та матеріальної сфер, а також механізму, що забезпечую процес 

етнокультурного поступального розвитку. Розуміння їхньої сутності та 

поліфункціональності є необхідною передумовою вивачення окркмих реалій 

східнослов’янської етнографії. 



У процесі вивчення дисципліни, студенти мають 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 та духовної культури східних слов’ян. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають 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 та духовної культури окреслених народів. Крім того, даний курс 

дасть уявлення про етнічні і етнокультурні проблеми народів Східної Європи і шляхи їх 

розв'язання. 

Під час вивчення курсу студенти спробують узагальнити підсумки досліджень 

у галузі слов'янської етнографії, простежити динаміку якісних змін і перетворень в 

культурному розвитку слов'ян на сучасному етапі. 

Матеріали курсу сприяють формуванню ширшої наукової ерудиції студентів, розвитку 

творчої особистості шляхом засвоєння історичних, духовних і культурних надбань 

східнослов’янських народів. Навчальний курс має важливе світоглядне значення, дає 

змогу студентам глибше усвідомити значення внеску українського народу у загальну 

культурну скарбницю світової цивілізації. 

 

 

ЕТНОГРАФІЧНЕ МУЗЕЄЗНАВСТВО 

54 год. / 1,5 кредити  

 

Беручи до уваги, що музейні зібрання сьогодні є надзвичайно важливими 

першоджерелами з етнографії, народознавства, навчальний курс «Етнографічне 

музеєзнавство» покликаний ознайомити студентів з етнографічними зібраннями музеїв 

України, понятійним апаратом етнографічного музеєзнавства, закріпленого в його 

сучасній термінології. Структура програми, яка розрахована на 40 академічних годин ( 20 

лекційних, 20 практичних занять), зв’язок її змісту з практикою сучасного освітнього та 

музейного будівництва, дає змогу ширше використовувати різноманітні традиційні й деякі 

нові методи викладання, насамперед проблемний, організовувати практичні заняття на 

базі державних і шкільних музеїв, враховуючи спеціальну підготовку студентів. До списку 

літератури включено посібники, монографії, статті, що відбивають зміст курсу. 

Мета навчальної дисципліни «ЕТНОГРАФІЧНЕ МУЗЕЄЗНАВСТВО» - 

ознайомити студентів з одним із профільних напрямів музеєзнавства, етнографічними 

зібраннями музеїв України, з організацією та функціонуванням шкільних етнографічних 

музеїв, можливостями їх використання у навчально-виховному процесі, залучення 

школярів до підготовки і участі у народних святах, обрядах тощо. 

Основні завдання  дисципліни: 

- прослідкувати особливості етнографічного музеєзнавства як наукової 

дисципліни з особливим об’єктом і предметом музейного дослідження, 

структурою, понятійним апаратом; 

- ознайомити з історією розвитку етнографічного музейництва на Україні від 

найдавніших часів до сьогодення; 

- проаналізувати сучасний етнографічний музейний фонд; простежити сучасну 

мережу етнографічних музеїв; 

- ознайомити з основними питаннями теорії етнографічного музеєзнавства; 

- детально зупинитися на особливостях організації та функціонування шкільного 

етнографічного музею; 



- простежити особливості виховної роботи на базі шкільного етнографічного 

музею. 

У процесі вивчення дисципліни 

студент має набути таких компетенцій:  

 

Знання ознайомити студентів з одним із профільних напрямів музеєзнавства, 

етнографічними зібраннями музеїв України, з організацією та функціонуванням шкільних 

етнографічних музеїв, можливостями їх використання у навчально-виховному процесі, 

залучення школярів до підготовки і участі у народних святах, обрядах тощо. 

Розуміння понятійного апарата етнографічного музеєзнавства, закріпленого в його 

сучасній термінології; структури програми, зв’язок її змісту з практикою сучасного 

освітнього та музейного будівництва,  

Набуття умінь ширше використовувати різноманітні традиційні й деякі нові 

методи викладання, насамперед проблемний, організовувати практичні заняття на базі 

державних і шкільних музеїв, враховуючи спеціальну підготовку студентів.  

 

ЕТНОГРАФІЯ ПІВДЕННИХ СЛОВЯ’Н 

54 год. / 1,5 кредити 

 

 Мета викладання дисципліни 

Мета навчального курсу „Етнографія південних слов’ян”  полягає у вивченні 

етногенезу, основних складових частин матеріальної і духовної культури болгар, сербів, 

чорногорців, македонців, хорватів, словенців і боснійців. 

 Завдання вивчення дисципліни 

 дати характеристику основним етапам етногенезу південних слов’ян; 

 проаналізувати етнографічні дослідження південних слов’ян; 

 розкрити особливості господарської діяльності південних слов’ян; 

 охарактеризувати основні типи поселень і жител; 

 подати характеристику традиційним комплексам народного одягу південних 

слов’ян; 

 розкрити особливості сімейного і громадського побуту; 

 описати сімейну і календарну обрядовість; 

 навести дані про народну творчість. 

 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти основні шляхи 

формування етнографії південних слов’ян та особливості основних складових 

матеріальної та духовної культури південних слов’ян. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти найголовніші риси 

етноісторичної та духовної спадщини південнослов'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. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти найголовніші риси 

етноісторичної та духовної спадщини південнослов’янських народів (походження, 

розселення, етнічна історія, етнічні процеси, склад населення, антропологічна, 

демографічна, лінгвістична, господарська та інші характеристики); основні складові 

частини традиційної матеріальної та духовної культури південних слов’ян. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись користуватися 

етнологічними та іншими джерелами, які можуть допомогти створити узагальнюючі 

характеристики південнословянських етносів; етнографічними працями та спеціальними 

словниками. 



Студенти в процесі вивчення предмету зможуть реалізувати свої знання при 

порівнянні матеріальної та духовної культури окреслених народів.  

Під час вивчення курсу студенти спробують узагальнити підсумки досліджень 

у галузі слов'янської етнографії, простежити динаміку якісних змін і перетворень в 

культурному розвитку слов'ян на сучасному етапі. 

Матеріали курсу сприяють формуванню ширшої наукової ерудиції студентів, розвитку 

творчої особистості шляхом засвоєння історичних, духовних і культурних надбань 

південнослов’янських народів.  

 

 

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 

90 год. / 2,5 кредити 

 

Навчальний курс «Етнопсихологія» закладає базу для розуміння основних засад 

етнопсихології - зокрема необхідності звернення до національних джерел етнопсихології, 

що сприятиме гуманізації міжнаціональних і міжособистісних відносин, осмисленню та 

передачі наступним поколінням того цінного, на якому тримається людство, і того, що 

складає неповторне обличчя кожного народу, етносу. 

Актуальність вивчення курсу "Етнопсихологія" обумовлена тим, що певна частина 

українського народу і досі перебуває в полоні старого етнополітичного мислення. Досить 

низький рівень етнополітичної, етнопсихологічної культури значної частини українського 

народу і молоді, а також набуття практичних навичок етнографічних досліджень, формує 

широку наукову ерудицію студентів.  

Мета навчальної дисципліни «Етнопсихологія» - вивчення тенденцій 

етнопсихології людського буття, закономірностей формування, розвитку та характерних 

особливостей, взаємовідносин етнонаціональних спільнот, формування у студентів 

інтересу до національно-специфічних, національно-психологічних особливостей людини, 

представника певного етносу, історичного надбання українського народу, усвідомлення 

значення традиційних чинників для творчого самоусвідомлення та розуміння психології 

інших етносів. 

Основні завдання  дисципліни: 

- ознайомити студентів з загальними проблемами вивчення етнопсихологічних 

особливостей етносів; 

- формування у студентів глибоких об'єктивних знань з найбільш актуальних проблем в 

галузі етнопсихології: проблема етносу і нації; теоретичні підходи до вивчення 

етнопсихологічних особливостей; психологічний склад етносу; ментальність як 

інтегральна етнопсихологічна ознака нації; національна і етнічна самосвідомість; етнічні 

установки і стереотипи; виникнення етнічних конфліктів. 

- Підготовка майбутніх педагогів та істориків до активної участі в національно-

державному будівництві. 

У процесі вивчення дисципліни 

студент має набути таких компетенцій: 

У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати: 

- предмет і об’єкт етнопсихології, їх сучасні методологію; 

історію становлення та розвитку вітчизняної та зарубіжної етнопсихологічної 

думки, їх взаємовплив та взаємозбагачення; 

- найновіші зарубіжні та вітчизняні теорії, концепції; 

розуміти головні закономірності і тенденції розвитку етнічних спільнот (етносів, 

націй, етнічних та національних груп), їх особливості, прояви, функціонування; 

- етнонаціональну структуру населення України, її основні етнічні спільноти, їх історію, 

культуру, сучасний статус, перспективи розвитку; 



- типи, форми, сутність і характер націоналізму; 

- природу і характер етнічних конфліктів;  

- основні риси етнонаціональної культури; 

- особливості національного характеру українського народу та інших народів світу.  

Вміти: користуватися найновішою методологію аналізу етнопсихологічних проблем і 

явищ; 

- орієнтуватися  в етнопсихологічних проблемах, які  стосуються етногенезу, 

особливостей світосприймання   національного характеру, розвитку українського народу, 

виховання підростаючого покоління; 

- об'єктивно оцінювати проблеми та перешкоди, бачити перспективи національно-

державного будівництва в Україні, її інтеграції до світового співтовариства, 

цивілізованих народів; 

- розрізняти національну ідею, національні інтереси, патріотизм і націоналізм від 

шовінізму і ксенофобії; 

- відстоювати гідність і честь своєї етнонаціональної спільноти, сприяти поширенню її 

спадщини і сучасних досягнень; 

- виявляти інтерес і повагу до інших етнічних спільнот, демонструвати відкритість і 

готовність до сприйняття інших народів, загальнолюдських цінностей;  

- підвищувати свою етнопсихологічну й етнополітичну культуру, сприяти її поширенню. 

 

МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА КУЛЬТУРА  

СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ І РИМУ 

90 год. / 2,5 кредити 

 

На відміну від Сходу, який створив декілька варіантів цивілізаційного розвитку, 

Європа не відрізнялася такою різноманітністю. Але тут з'явилася антична цивілізація, яка 

по праву вважається вершиною стародавності, її надивовижу яскравим і плідним фіналом. 

Фактично в цю епоху тут зародилася демократія, було визнане право власності, 

визначена непохитність закону, сформувалася ідея поваги людини, виникло 

раціоналістичне мислення, зародилися основи наук, виробилася звичка до особистої 

ініціативи і самостійної праці.  

Антична цивілізація виникла на стику трьох частин світу (Європа, Азія, Африка), 

тісно пов'язана з морем і відноситься до типу морських цивілізацій. Вона не є єдиною, але 

це найбільша цивілізація Середземномор'я, що панувала тут більше дванадцяти століть. 

На берегах Середземномор'я мешкало близько 20 народів, у кожного з яких була спроба 

створення своєї цивілізації. Ці морські цивілізації народів моря часто називають 

цивілізаціями талассократії ( від грецьк. “таласа” – море, кратос сила, потужність). Серед 

них в I тис. до н.е. виділилися і почали стрімко розвиватися дві –Старогрецька і 

Давньоримська. В даний час їх найчастіше об'єднують в античну цивілізацію. Поняття 

античність з'явилося на початку XVIII ст. і стало застосовуватися виключно до мистецтва 

ранніх історичних періодів. Згодом античністю називалося все, що було пов'язано з греко-

римською історією.  

Хронологічні рамки Античної цивілізації визначаються VIII ст. до. н.е. серединою 

V ст. н.е. В її історії чітко виділяються дві локальні цивілізації Старогрецька (VIII-I ст. до 

н.е.) і Давньоримська (VIII ст. до н.е. V ст. н.е.). Іноді між ними виділяють цивілізацію, 

еллінізму, або александрійський період (330-220 рр. до н.е.), коли епіцентр культури 

перемістився в Александрію.  

Мета даної навчальної дисципліни – поглибити знання студентів з історії 

основних культурних надбань духовної і матеріальної культури античного світу, 

визначити місце античної культури в загальному історичному процесі. 

Завданнями курсу є:  

 вивчення закономірностей виникнення і розвитку античної цивілізації;  
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 проаналізувати основні культурні досягнення стародавньої Греції і Риму;  

 виявити між культурні взаємовпливи між цивілізаціями Середземноморської 

акваторії; 

 визначити вплив культурного надбання античної цивілізації на формування 

матеріальної і духовної культури середньовічних країн. 

 

У процесі вивчення дисципліни студенти мають набути 

 таких компетенцій: 

– розуміння суті процесу виникнення античної цивілізації; 

– визначення характерних рис давньогрецької і римської культури; 

– з’ясування чинників, що визначали формування феномену античної культури; 

набуття вмінь аналізувати традиційну побутову культуру давньогрецького і 

давньоримського населення 

 

ЕТНОГРАФІЯ ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН 

90 год. / 2,5 кредити 

 

Слов’яни – одна з найбільших мовних і культурних спільностей народів Європи. 

Протягом віків слов’яни всі більше віддалялися один від одного, утворивши три сучасні 

гілки самої багаточисельної сім’ї народів Європи: східні, південні та західні: поляки, 

словаки і чехи (балтійські слов’яни були асимільовані сусідами-германцями у ХІІ ст.). На 

відміну від античної міфології, добре відомої за художньою літературою та витворам 

мистецтва, а також міфології країн Сходу, тексти міфів слов’ян не дійшли до нашого часу, 

оскільки в той далекий час, коли створювались міфи, вони ще не знали писемності. 

Мета навчальної дисципліни «Етнографія західних слов’ян» полягає в ознайомленні 

студентів з динамікою чисельності, етапами етногенезу, характеру розселення, культурою, 

традиціями, релігією західнослов’янських народів. 

 

Основні завдання  дисципліни: 

 

 охарактеризувати проблему походження та головні етапи історії західнослов’янських 

народів. 

 визначити територію їхнього проживання в межах Європи; 

 проаналізувати динаміку чисельності, процеси етнічної ідентифікації; 

 вивчити традиційну культуру, релігію та мову західнослов’янських народів.; 

 

У процесі вивчення дисципліни 

студент має набути таких компетенцій:  

 

 знання головних закономірностей і тенденцій розвитку західнослов’янських 

народів., їх особливості функціонування; 

 історії, культури, їхнього сучасного статусу, перспектив розвитку; 

 динаміки взаємовідносин між представниками західнослов’янських народів 

та інших народів Європи як у минулому, так і на сучасному етапі; 

 розуміння особливостей та закономірностей матеріальної та духовної 

культури західнослов’янських народів, картину існування народів у 

просторі та часі, пережитих людством етнічних і соціальних змін. 

набуття умінь виявляти інтерес і повагу до інших етносів та народів, демонструвати 

відкритість і готовність до сприйняття інших народів, вселюдських цінностей; 

підвищувати свою етнопсихологічну і неполітичну культуру, сприяти її поширенню 

 

 



КРАСНОМОВСТВО В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕТНОЛОГА 

90 год. / 2,5 кредити 

 

Історія риторики сягає середини І тис. до н.е. Зародившись у давній демократичній 

Греції з суспільної потреби переконувати слухачів живим словом, вона швидко здобула 

суспільне визнання слухачів живим словом, вона швидко здобула суспільне визнання в 

єдності з філософією і логосом, виробила свої технології, категорії й закони, стала 

наукою, моральною й патріотичною, перетворилася на мистецтво слова і засіб здобуття 

кар’єри громадського діяча, політика, державця. Захоплюючи елітні прошарки суспільств, 

риторика поширилася у просторі й часі на всю Європу. 

Нині поширюється інтерес до вивчення риторики і використання її в суспільному 

житті. Це позитивна ознака, яка свідчить про те, що відходить у минуле тоталітарна епоха, 

що в суспільстві набирають сили процеси демократизації й гуманізації. Проте дуже 

важливо в цей період відродження інтересу до риторики не схилятися в бік прикрашальної 

риторики, пафосу й образності, а рівномірно й виважено використовувати здобутки всіх 

розділів класичної риторики. Прагматично-інформаційне ХХІ ст. спонукає нас до 

раціонально-експресивної нової риторики, в якій правила й закони винайдення ідей, 

задумів, тем, предметів викладу і способів їх таксономічного представлення, тезування і 

теорії аргументації органічно втілювалися б у природну і доречну форму, прикрашаючи 

предмет мовлення в міру доцільної потреби і здорового глузду, гідно й майстерно 

виголошувалася. 

Мета даної дисципліни – дати знання основ класичної і сучасної риторики 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. 

Завдання курсу полягають у вивченні історії і джерел риторики; ознайомленні із 

зразками промов визначних ораторів минувшини і сучасності з метою максимального 

використання їхнього досвіду; оволодінні методом риторичного аналізу текстів різних 

типів промов; навчитися самостійно, використовуючи особисті набуті знання і досвід 

своїх попередників, продукувати тексти різних типів промов з потрібної теми і для різних 

ситуацій; виробленні в собі студентами уважного і критичного ставлення до свого 

мовлення і суспільної мовної практики. 

Основні завдання  дисципліни: 

 розробляти предметну царину ораторської промови через підбір відповідного 

матеріалу; 

 будувати аргументацію для обґрунтування власних тез; 

 будувати критику інших відомих положень з певної теми; 

 структурувати промову і забезпечувати зв’язок між окремими її частинами; 

 застосовувати численні прийоми виразності при підготовці тексту промови; 

 запам’ятовувати промову за допомогою спеціальних засобів; 

 виголошувати промову з використанням невербальних засобів прийомів впливу на 

аудиторію. 

У процесі вивчення дисципліни 

студенти мають 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; 



 набуття вмінь складати промови: підбирати відповідний фактологічний матеріал, 

продумувати стратегію побудови публічного виступу, вибір найбільш оптимальних 

засобів впливу на аудиторію: вербальних, психологічних, кінесичних. 



7. Практична підготовка 

спеціалістів зі спеціальності 8.0203202 – Етнологія 

 

 Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної та науково-

виробничої практик, які є завершальним етапом формування етнолога та вказує на 

готовність спеціалістів до виконання професійних обов’язків за спеціальністю "Етнолог". 

Педагогічна практика передбачає поглиблення та засвоєння теоретичних знань та 

базових методик науково-педагогічної роботи та практичне оволодіння методикою 

викладання дисциплін за навчальним планом спеціальності "Етнологія". 

Науково-виробнича практика спрямована на підсумкове узагальнення набутих 

протягом навчання знань, умінь та навичок етнолога, вдосконалення теоретичного досвіду 

попередніх років навчання та їх застосування на практиці в спеціалізованих установах. 

Практика має комплексний характер і передбачає такі напрямки роботи: 

- педагогічний – підготовка спеціаліста як викладача дисциплін з циклу 

професійної та практичної підготовки фахівця з етнології, а також опанування та 

практичне застосування теоретичних знань та методик, набутих в процесі навчання; 

- організаційно-практичний – підготовка спеціаліста до роботи, узагальнення 

набутого ним досвіду та вироблення методики роботи за спеціальністю; 

- науково-дослідний – підготовка спеціаліста до проведення наукових досліджень. 

 

Завдання практики: 

- поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі 

вивчення циклу теоретичних дисциплін та практичних навичок зі спеціальності; 

- набуття практичного досвіду викладання етнологічних дисциплін у ВНЗ ІІІ-IV 

рівнів акредитації; 

- виконання спеціалістом функцій викладача вищого навчального закладу, фахівця 

з етнології. 

Структурно практика поділяється на три етапи – 1) адаптаційний (пасивний); 2) 

професійно-діяльнісний та 3) завершальний, кожен з яких охоплює навчальну, виховну, 

методичну, організаційно-практичну та науково-дослідну роботу.  

Адаптаційний (пасивний) етап охоплює перший тиждень і передбачає такі 

елементи: 

- ввідне зібрання – допуск студентів до практики із поясненням завдань, 

характеристикою етапів практики та необхідних для здачі на кафедру документів; 

- знайомство з керівниками кафедри, установи, в якій буде проходити практика; 

- складання й затвердження керівником плану роботи спеціаліста на період 

проходження практики; 

- знайомство із поточною документацією структурного підрозділу, в якому 

проходитиме практику спеціаліст; 

-  пасивне спостереження за роботою викладачів. 

Професійно-діяльнісний етап передбачає: 

- самостійну розробку лекційного та практичного занять з їх проведенням та 

наступним аналізом та самоаналізом; 

- набуття практичного досвіду викладання етнологічних дисциплін під час різних 

форм навчального процесу; 

- вдосконалення навичок викладача вищої школи та набуття методики навчально-

виховної та науково-дослідної роботи; 

- робота над збором та опрацюванням матеріалу до дипломної роботи; 

- ведення поточної та звітної документації (щоденним практики, розгорнуті плани-

конспекти лекції, семінарського заняття, аналіз занять, підготовка лекційного матеріалу 

тощо); 

 



Завершальний етап практики включає: 

- підготовку звіту про виконання плану роботи спеціалістанта під час проходження 

практики; 

- підготовка рецензії на книгу чи тематичний комплекс статей з проблематики 

магістерської роботи – 3-4 ст.; 

- підготовка аналітичного матеріалу (статті, джерела, монографічна література 

тощо) – 3-8 ст.; 

- прилюдний звіт про виконану роботу за час асистентської та науково-виробничої 

практики на засідання кафедри чи кафедральної методичної комісії.  

 

 

Змістове та організаційне наповнення практики спеціалістантів: 

 

1. Організаційний модуль: 

- участь у навчальному інструктажі з педагогічної (асистентської) практики; 

-  ознайомлення з правами та обов’язками практикантів; 

- знайомство з викладачами кафедри, персоналом факультету, керівництвом та 

персоналом установи, в якій буде проходити практика; 

- складання індивідуального плану роботи на період практики; 

- ознайомлення з Болонською системою навчання та її особливостями; 

- знайомство з функціями викладача та методикою викладання. 

 

2. Науково-методичний модуль: 

- аналіз нормативних документів про практику у ВНЗ (Закон України "Про вищу 

освіту", "Концепція педагогічної освіти" тощо); 

- аналіз документації навчального закладу, кафедри, спеціалістанти проходять 

практику (статут навчального закладу, план роботи кафедри на рік, ОКХ, ОПП 

спеціальності, робочий план спеціальності, індивідуальний план роботи викладача, робочі 

навчальні програми професійно-орієнтованих дисциплін, ознайомлення з навчально-

методичною базою кафедри (підручники, посібники, методичні рекомендації викладачів і 

т. п.); 

- аналіз відвіданих занять викладачів та спеціалістантів, самоаналіз власних занять; 

- підбір та підготовка матеріалу для проведення занять, визначених для проведення 

під час практики;  

- підбір матеріалу для підготовка наукового огляду, статті чи звіту. 

 

3. Практичний модуль: 

- підготовка та проведення лекційного та семінарського занять з циклу професійно-

орієнованих дисциплін; 

- засвоєння методів та організаційних форм навчання; 

- підготовка та проведення аналізу відвіданих занять; 

- підготовка рецензії на книгу чи цикл статей; 

- підготовка аналітичного матеріалу з проблем етнології. 

 

 

 


