
       Опис навчальної дисципліни «Етнографія слов’янських народів з основами етнології»»

П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання НПП:   Вільховий Юрій Віталійович, к.і.н., доцент  

Кафедра: всесвітньої історії та методики викладання історії (корпус № 1, каб. № 51) Факультет історії та географії
Назва освітньої (освітніх) програми 
(програм), для якої (яких) пропонується 
НД: «Середня освіта (Історія)»; «Історія та 
археологія»

Мета: формування знань про специфіку предмету етнографічної та етнологічної наук (предмет, об’єкт,
структура,  методологія),  про  її  співвідношення  з  етнографічними,  народознавчими  та  іншими
гуманітарними дисциплінами;  про загальну теорію етносу,  етногенез,  етнічну історію  (походження,
культура і побут) слов’янських народів.

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)

Семестр: 3

Статус НД: вибіркова

Кількість кредитів/годин: 4/120

Види індивідуальних завдань: –

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни:
Історія  національної  культури,  Давня  історія  України,  Історія  первісного  суспільства,  Історія
стародавнього  Сходу,  Греції  та  Риму,  Спеціальні  історичні  дисципліни,  Історія  середніх  віків,
Археологія  України,  Історична  урбаністика,  Методика  та  основні  напрямки  сучасної  археології,
Історичне краєзнавство та музеєзнавство

Очікувані результати навчання (РНД):
 формувати базові уявлення про зміст і значення етнологічних та етнографічних досліджень;
 знати основні теоретичні положення про теорію етносу, етногенез та етнічну історію людства;
 знати основні теоретичні положення про етногенез та етнічну історію слов’янських народів;
 уміти  здійснювати  порівняльно-типологічний  аналіз  етнографічного  розвитку  слов’янських

народів;
 уміти  всебічно,  критично  аналізувати  інформацію  різноманітних  джерел,  аргументувати

погляди науковців та свою власну точку зору;
 володіти  базовим  понятійним  апаратом  курсу  "Етнографія  слов’янських  народів  з  основами

етнології".
 знати  основні  поняття  та  терміни  з  курсу  "Етнографія  слов’янських  народів  з  основами

етнології".
 розуміти основні змістові положення теорії етносу;
 аналізувати теоретичні концепції основних етнологічних шкіл;
 визначати характер розселення, дислокацію і чисельність слов’янських народів;
 розкривати характер і основні етапи етногенезу слов’янських народів;
 виділяти основні традиційно-побутові риси матеріальної культури слов’янських народів;

Мова викладання:українська

Вид підсумкового контролю:залік



 виділяти основні традиційно-побутові риси духовної культури слов’янських народів.
 уміти працювати з історичними джерелами;
 аналізувати та  порівнює процеси  і  тенденції  розвитку  матеріальної  і  духовної  культури

слов’янських народів;
 визначати особливості  розвитку  матеріальних  і  духовних  традиційно-побутових  комплексів

східних, західних і південних слов’ян;
 володіти  поняттєвим  апаратом  та  термінологією,  що  стосуються  предмету  етнологічної  і

етнографічної  наук  (при  цьому  запозичуючи  категорії  філософії,  соціології,  географії,
культурології, історії, релігієзнавства, економіки тощо);

 уміти практично застосовувати отримані знання.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Тема 1. Етнологія в системі гуманітарних наук
Тема 2. Історіографія етнографії та становлення основних етнологічних напрямків
Тема 3. Етнос як етнологічна категорія. Теорія етносу
Тема 4. Природа етнічності та етнічні процеси
Тема 5. Проблеми походження та Стародавньої історії слов’ян
Тема 6. Етногенез слов’ян наприкінці I тисячоліття до н.е. — першій третині I тис. н.е.
Тема 7. Давні слов’яни у III-VII ст.
Тема 8. Етнічна історія давніх слов’ян у VIII-IX ст. Виникнення перших державних об’єднань
Тема 9. Культура і побут східних слов’ян
Тема 10. Культура і побут західних слов’ян
Тема 11. Культура і побут південних слов’ян
Тема 12. Історіографія етнографії та становлення основних етнологічних напрямків
Тема 13. Природа етнічності та етнічні процеси
Тема 14. Походження індоєвропейців та проблема слов’янського етногенезу
Тема 15. Рання етнічна історія та розселення слов’янських народів: загальний огляд
Тема 16.Культура і побут східних слов’ян
Тема 17. Культура і побут західних слов’ян
Тема 18. Культура і побут південних слов’ян
Форми і методи навчання: групові (лекційні і практичні заняття), індивідуальні консультації; словесний, наочний, практичний методи, проблемний 

та частково-пошуковий, інтерактивний (метод проєктів).
Система оцінювання: 



Система оцінювання: 
–методи оцінювання: усне опитування, письмовий і тестовий контроль, самоконтроль

– критерії оцінювання:



Сума балів,

накопичених

студентом у процесі

вивчення навчальної

дисципліни

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни 

90-100      Здобувач  демонструє  високий рівень  досягнення  запланованих результатів  вивчення  навчальної

дисципліни, зокрема:

- сформував базові уявлення про зміст і значення етнологічних та етнографічних досліджень;

- знає основні теоретичні положення про теорію етносу, етногенез та етнічну історію людства;

- знає основні теоретичні положення про етногенез та етнічну історію слов’янських народів;

- уміє здійснювати порівняльно-типологічний аналіз етнографічного розвитку слов’янських народів;

- уміє  всебічно,  критично  аналізувати  інформацію  різноманітних  джерел,  аргументувати  погляди

науковців та свою власну точку зору;

- засвоїв базовий понятійний апарат курсу "Етнографія слов’янських народів з основами етнології".

- розуміє основні змістові положення теорії етносу;

- аналізує теоретичні концепції основних етнологічних шкіл;

- визначає характер розселення, дислокацію і чисельність слов’янських народів;

- розкриває характер і основні етапи етногенезу слов’янських народів;

- виділяє основні традиційно-побутові риси матеріальної культури слов’янських народів;

- виділяє основні традиційно-побутові риси духовної культури слов’янських народів.

- уміє працювати з історичними джерелами;

- аналізує та порівнює процеси і тенденції розвитку матеріальної і духовної культури слов’янських

народів;

- визначає особливості розвитку матеріальних і духовних традиційно-побутових комплексів східних,




