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КАФЕДРА ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТА ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни:Етнографія  

Рівень вищої освіти:перший (бакалаврський) 

Сторінка дисципліни в Moodle: 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=954 

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: Панарін Олександр Євгенійович, кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Етнографія» є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану, належить до циклу дисциплін загальної  

підготовки. Її метою є ознайомлення студентів з українською традиційною 

культурою, походженням українського етносу, етносів, що населяють територію 

сучасної України.Системне вивчення і засвоєння знань з історії українського 

етносу, його походження та розселення, основних проявів етнічних звичаїв та 

традицій, культури, фольклору, психології забезпечує формування цілісного 

уявлення про традиційну українську культуру, її генезу та сучасні прояви. 

Вивчення етнічної картини України, особливостей взаємодії різних етнічних 

груп та основних етапів формування українського народу сприяє популяризації 

знання про українську культуру, формує громадянську та професійну позицію. 

Ключові слова:етнологія, етнографія, культура, традиційна культура, 

українська культура, українське суспільство, нація, етнос, народ. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1.ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ 

1.1. Вступ до вивчення дисципліни «Етнографія». Предмет, завдання, джерела 

та основні поняття курсу 

1.2. Основні етапи становлення і розвитку етнографії України. Українська 

етнографія як самостійна галузь знань.   

1.3. Етногенез українців 

Київський національний університет 

культури і мистецтв 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=954
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1.4. Історико-етнографічне районування України та його особливості 

1.5. Формування української етнічної території та антропологія національного 

складу населення України 

1.6. Антропологічне районування українців 

1.7. Етнічний склад населення  сучасної України 

1.8. Українська діаспора 

 

РОЗДІЛ 2.МАТЕРІАЛЬНО-ДУХОВНА ТА СВІТОГЛЯДНА 

СИСТЕМА УКРАЇНЦІВ 

2.1. Традиційний господарський комплекс українців 

2.2. Житло та засоби комунікації 

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

2.4. Побут та соціальна взаємодія в українському суспільстві 

2.5. Сімейні відносини та родинна обрядовість 

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

2.7. Українська мова як визначальний чинник етнотворення. Народні знання, 

світоглядні уявлення,  мораль 

2.8. Усна народна творчість  

2.9. Етнопсихологія українців 

 

Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон/планшет) 

з підключенням до Інтернет, мікрофон, колонки. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності: електронна платформа 

Moodle, Zoom, відповідні програми підготовки й перегляду презентацій та 

відеоконтенту. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної 

дисципліни 

1. Панарін О. Є. Традиційні релігійні свята як елемент подієвої культури. Філософія 

подієвої культури: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 

26-27 березня 2020 р.) Київ: КНУКіМ, 2020. С. 131-133. 

2. Панарін О. Старообрядницька міграція на Стародубщину та Вєтку. Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, 2015. Вип. 2. Ч. 1. С. 48–53. 

3. Панарін О. Є. Старообрядництво в Україні: історія появи та сучасний стан. 

Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Київ, 30 листопада – 1 грудня 2018 р. Київ: ТНУ 

імені В. І. Вернадського, 2018. С. 35-39. 

4. Панарін О. Старообрядницька громада Києва. Треті києвознавчі читання: 

історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції (Київ, 27 березня 2020 р.). Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. 

Капелюшний, І. К. Патриляк. Київ : Фоліант, 2020. С. 389-392.   
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Основна література 

1. Вівчарик М. М. Українська нація: витоки, становлення, сьогодення.М. М. 

Вівчарик, В. П. Капелюшний. Київ, 2003.  

2. Глушко М. Історія народної культури українців: навч. посібник. М. Глушко.  

Львів: ЛНУ, 2018.  

3. Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 3 т. За ред. В. Кубійовича. 

Київ. 1995.  

4. Етнографія України. За ред. С. А. Макарчука. Львів. 1994.  

5. Кафарський В., Савчук Б. Етнологія. Підручник. Київ. 2006.   

6. Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ. 2004.  

7. Тиводар М. Етнологія. Київ.2004. 

8. Українська етнологія: Навчальний посібник. За ред. В. Борисенко. Київ.2007. 

 

Допоміжналітература 

1. Вовк Ф. К. Студії з української етнографії та антропології.  Харків, 2015.  

2. Войнович В. Українська міфологія. Київ, 2003. 

3. Гримич М. В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи 

українців. Київ,2000. 

4. Колодюк І. Народна медицина у традиційній культурі українців 

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

2006.  

5. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник Київ,1996.  

6. Нельга О. Теорія етносу. Курс лекцій. Київ,1997.  

7. Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України Київ, 

1992. 

8. Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов [Міфи і 

правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски»] Київ, 2001.  

9. Українська минувшина: Ілюстрований історико-етнографічний довідник. 

Київ,1994. 

10. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. Мюнхен, 1993. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Електронна бібліотека «Україніка» http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB 

2. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського НАН України (історико-

культурні фонди) http://nbuv.gov.ua/node/1540 

3. Журнал «Народна творчість та етнологія» https://nte.etnolog.org.ua/ 

4. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. 

Рильського НАН Україниhttp://etnolog.org.ua/ 

5. Етнографія України http://ethnography.org.ua/ 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Етнографія» передбачає роботу в колективі, де 

панує дружня, творча, відкрита до конструктивної критики, атмосфера. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із 

http://ethnography.org.ua/


4 
 

керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час консультації 

викладача.  

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом одного 

тижня після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений 

термін, оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями порушення академічної доброчесності є 

неприпустимим (зокрема, обов’язково вказується Інтернет-ресурс, наукова 

література, інші джерела інформації,  використаніпід час виконання завдання). 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту без текстових запозичень. У разі виявлення факту плагіату студент 

отримує за завдання 0 балів і повинен повторно його виконати. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонено (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
 

Розробник силабусу 

навчальної дисципліни         О. Є. Панарін 

 

Завідувач кафедри         І. В. Петрова

      

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри  

івент-менеджменту та індустрії дозвілля 

від30 серпня2021р., протокол № 1 
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