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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – є формування у студентів знань про особливості етногенезу 

українського народу, етапи етнічного розвитку українців та формування 

етнонаціонального складу населення в межах етнічної території України. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Для успішного опанування курсу студент повинен знати головні події з історії 

України, володіти фактологічним матеріалом з давньої, нової та новітньої історії України, 

володіти знаннями з української матеріальної та духовної культури. Студент повинен 

мати навички аналізу історичних джерел та джерельної критики. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Предмет «Етнічна історія України» передбачає вивчення різних концепцій 

етногенезу українського народу, етнічних та етногенетичних процесів на території 

України починаючи з виникнення перших етнічних спільнот у виглядів слов’янських 

племен та їх союзів, закінчуючи формуванням народностей та націй. Курс охоплює низку 

питань теоретико-методологічного характеру разом з оволодіння понятійно-

категоріальним апаратом з даної проблеми. Аналізуються етапи етнічного розвитку 

українців, зміна етнонаціонального складу українських земель, а також етнокультурні та 

етносоціальні процеси на території України. Зазначений курс дозволяє простежити 

специфічні особливості формування українського народу та проаналізувати різні 

історіографічні підходи до вивчення його походження через призму державотворчих 

процесів на українських землях. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): навчити студентів вірно розуміти процес етногенезу 

українців та етнічну історії України. У результаті вивчення курсу студенти повинні 

засвоїти елементи науково-дослідної роботи, вміти аналізувати етнокультурні, 

етносоціальні та державотворчі процеси на українських етнічних землях. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Знати основні етапи етнічної історії 

України 

лекція контрольна 

робота 1 

(тест) 

5% 

1.2 Знати характерні риси процесу 

етногенезу українського народу 

лекція контрольна 

робота 2 

(тест) 

5% 

1.3 Знати основні концепції та 

історіографічні підходи до вивчення 

націєтворчих та державотворчих 

процесів на українських землях 

лекція контрольна 

робота 1 

(тест) 

5% 

1.4 Знати етапи формування етнічної 

території 

 

лекція контрольна 

робота 2 

(тест) 

5% 
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2.1 Вміти розкрити особливості етно-

демографічного розвитку українців 

семінар усне 

опитування 

5% 

2.2 Вміти простежити формування 

історико-етнографічніх районів 

України 

семінар  усне 

опитування 

5% 

2.3 Вміти оперувати понятійно-

категоріальним апаратом 

етнологічної науки 

семінар усне 

опитування 

5% 

2.4 Вміти розрізняти концепції 

етногенезу українців відповідно до 

історичних періодів та 

історіографічних шкіл 

семінар усне 

опитування 

5% 

2.5 Вміти з’ясовувати сучасні підходи 

до вивчення етнічної історії України 

самостійна робота реферат 5% 

2.6 Вміти аналізувати виникнення 

етнонаціональних спільнот на 

українських землях 

самостійна робота реферат 5% 

2.7 Вміти складати антропологічні 

характеристики українського етносу  

лекція  залік 25% 

2.8 Вміти виокремлювати типологію 

етнічних процесів на українських 

землях 

лекція залік 25% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

(ВБ1.11) 

Програмні результати навчання  

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 2.2 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7. 2.8. 

1. Знати історичну термінологію та наукову 

періодизацію історичних процесів 
+      +      

3. Знати методи формування історичних 

понять і закономірностей та розуміти 

взаємозв’язок між ними 

            

9. Вміти пояснити та провести аналіз 

суспільних явищ, процесів і тенденцій у 

державі та світі, концепцію сталого розвитку 

людства 

 +   + +      + 

10. Уміти інтегрувати знання, які отримані в 

процесі вивчення різних дисциплін в єдиний 

комплекс суспільствознавчих дисциплін 

відповідно до вимог Державного стандарту 

середньої освіти 

       +   +  

15. Вміти характеризувати об’єктивно та 

неупереджено історичні події та постаті 

різних історичних періодів 

  +      +    

24. Розуміти значення культури як форми 

людського існування, цінувати різноманіття 

та мультикультурність світу і керуватися у 

своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва 

   +      +   

29. Знати і реалізувати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

   +         

32.1 Уміти використовувати методи 

візуальної, етнічної історії, історичної 

географії при плануванні і проведенні 

уроків. 

    + + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.3 – 5 балів/2.5 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2, 1.4 – 5 балів/2.5 балів. 

3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 2.5 – 5 балів/2.5 балів. 

4. Реферат з тем ЗМ2: РН 2.6 – 5 балів/2.5 балів. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1-2.2 – 10 балів/5 балів. 

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.3-2.4– 10 балів/5 балів. 

 

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 60 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння аналізувати різні наукові 

напрями в етнології та їх вплив на українську етнологію; проводити порівняльний аналіз 

української та європейської етнології; 

- форма проведення заліку – письмова, види завдань –  завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів (бали, отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за  

виконання рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання тестових 

завдань), а також бали, отримані під час складання підсумкового контролю (заліку), а 

саме: за виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-8. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання 

(залік). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 40 

балів; підсумкове оцінювання (залік) – максимум 60 балів). 
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Змістовий модуль 1 

Зародження етнологічних знань та 

теоретичні проблеми етнології 

Змістовий модуль 2 

Розвиток етнології в Україні та 

світі: минуле та сьогодення 

 

Залік 

20 залікових балів (максимум) 20 залікових балів (максимум)  

60 

балів 

 

(макси-

мум) 

Самостійна 

робота 

(реферат) 

Семінари Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

(реферат) 

Семінари Модульний 

контроль 

5 

(максимум) 

10 

(максимум) 

5 

(максимум) 

5 

(максимум) 

10 

(максимум) 

5 

(максимум) 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару 

(доповідь, доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість 

досягти від 1 до 3 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     1 бал; 

 використання основної і додаткової літератури  1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового 

модулю, зокрема Реферат 1 (остання декада жовтня) і Реферат 2 (перша декада грудня). 

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   5 балів; 

 тема розкрита неповно       4 бали; 

 реферат суто компілятивного рівня     3 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1-2 бали. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 

проводяться контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 

(остання декада жовтня) і Контрольна робота 2 (перша декада грудня). Завдання з 

тестування містить 10 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 

бала. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАЛІК) 

На передостанній лекції, з усього обсягу пройденого і відведеного на самостійну 

роботу студентів матеріалу, проводиться підсумкова контрольна робота, що має 2 

питання. Студент повинен дати розгорнуту письмову відповідь. 

 

Критеріями оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до балів за одне 

завдання) 

 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 28-30 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

24-27 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 20-23 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 17-21 
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помилки 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 12-16 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

7-11 

Відповідь має значні помилки, або відсутня 1-6 

 

Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є отримання студентом 

під час семестрового оцінювання не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий 

мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт. 

Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 24 бали. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

ПМК / залік  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 10 10 40 60 

Максимум 20 20 60 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Satisfactory 60-100 

Незараховано / Fail 0-59 

  

88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських 

занять. 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти етнічної історії України 

1. 
Тема 1. Етнічна історія як наука та її понятійно-

категоріальний апарат 
2 2 8 

2. Тема 2. Проблема прабатьківщини слов’ян 2 2 8 

3. 
Тема 3. Етногенез українського народу: 

історіографічний дискурс.  
2 2 8 

4. Тема 4. Етногенетичні процеси: минуле та сьогодення. 2 2 8 

Розділ 2. Особливості зародження, розвитку  

та ставлення української нації та державності 

5. 
Тема 5. Етнокультурний розвиток населення в часи 

давньоруської держави 
2 2 8 

6. 

Тема 6. Український етнос періоду занепаду 

давньоруської держави і до Великого Князівства 

Литовського 

2 2 8 

7. 
Тема 7. Етносоціальні та етнокультурні процеси в 

Україні XVI–XVIII ст. 
2 2 6 

8. 
Тема 8. Розвиток української нації в ХІХ – на поч. XXI 

ст. 
2 - 6 

 ВСЬОГО 16 14 60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

 

Основна: 

1. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. – К.: Фенікс, 1991. – 139 с. 

2. Боряк О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / Олена Олександрівна Боряк ; ред.: 

С. Головко, Ю. Медюк. – К. : Либідь, 2006. – 328 с. 

3. Заставний Ф. Українські етнічні землі / Ф. Д. Заставний. – Л.: Світ, 1993. –175 с. 

4. Макарчук С. Етнічна історія України : навч. посіб. / Степан Арсентійович Макарчук. – 

К. : Знання, 2008. – 471 с. 

5. Наливайко С. Етнічна історія Давньої України. ‒ К., 2007. ‒ 624 с.  

6. Нельга О. Теорія етносу. Курс лекцій. – К.: Тандем, 1997. – 367 с. 

7. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій для студ. вузів. – К.: 

Либідь, 1996. – 272 с. 

8. Терлецький Л. Етногенез українського народу / НАНУ. Ін-т укр. археограф. та джерел-

ва ім. М. С. Грушевського. – Львів: П.П. «Інтелект-Бізнес», 2007. – 632с. 

9. Толочко П.П.  та ін. Етнічна історія Давньої України. ‒ К., 2000. ‒ 280 с. 

10. Юрій М. Етногенез українського народу : навч. посіб. / Михайло Федерович Юрій. – 3-
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