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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Етнічна історія України” 
складена                    відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр, 
спеціаліст напряму  
(спеціальності)  6.020302; 7.02030201“ Історія”. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Етнічна історія України» є виникнення 

етнічних утворень, спільностей (племен, союзів племен, народностей, націй), етнічні та 
етногенетичні процеси, етносоціальна структура суспільства на різних етапах часового розвитку в 
межах етнічної території, історичне минуле та культурні надбання етнічних спільностей на 
теренах України. 

________________________________________________________________________________ 
 Міждисциплінарні зв’язки: історія, географія, антропологія, демографія, етнографія, 

етнологія, топоніміка, ономастика, народознавство, джерелознавство. 
________________________________________________________________________________ 
Програма навчальної дисципліни складається з таких теоретичних модулів: 
1.Етнічна історія як галузь історичної науки. 
2.Етногенез українського народу. 
3. Етнічна територія та етнічні межі розселення українців. 
4. Етнічний склад населення України та його демографічний розвиток. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Етнічна історія України ” є:  
ознайомити студентів з основним категоріальним апаратом етнічної історії людства, з її 

методологією і завданнями. Проаналізувати та вивчити етапи етнічного розвитку українців, 
основні риси матеріальної і духовної культури етносів, зміни національного складу населення у 
межах етнічної території України, дослідити етно-соціальну структуру українського суспільства 
на різних етапах часового розвитку, етнокультури в умовах урбанізаційних процесів в Україні. 

___________________________________________________________________           
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  є : 
вивчити понятійний апарат і методологію курсу «Етнічна історія України»; 
ознайомитися з походженням  українців, основними етапами етно-демографічного розвитку; 
охарактеризувати історико-географічне та антропологічне районування України; 
дослідити основні риси традиційно-побутової культури: галузі господарювання, поселення, 
житло, світоглядні уявлення та вірування, звичаї, традиції, основні комплекси одягу 
етнічних і етнографічних груп на етнічній території українців; 
виокремити етнічні межі розселення українського етносу, української діаспори; 
розкрити суспільні відносини на Україні в їх історичному розвитку; 
визначити основні етнотопоніми й етноніми українського народу ; 
охарактеризувати етнокультурний і етносоцільний розвиток етнічних спільностей в  Україні. 
________________________________________________________________________________ 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :  
основні поняття  курсу «Етнічна історія України», її методологію і завдання; 
етапи етнічної історії населення України, формування етнічної території,  
особливості етно-демографічного розвитку українців ; 
історико - етногеографічне районування  України відповідно її етнічних меж; 
етнічні спільності, які проживають у межах державного кордону України та поза ними; 
типологію етнічних процесів; 
історичні етнотопоніми й етноніми українського народу; 
динаміку чисельності населення України та його етнічний склад за переписами ХІХ-ХХІ ст; 
основні риси традиційно-побутової культури етнічної спільноти в Україні; 
антропологічні риси та склад українців; 
осередки української діаспори  на пострадянському просторі і в країнах світу; 
 



вміти : 
оперувати категоріально-понятійним апаратом етнологічної науки; 
виокремлювати типологію етнічних процесів у межах розселення населення в Україні; 
складати антропологічні та демографічні характеристики українського етносу; 
володіти методикою історичних та етнодемографічних досліджень; 
орієнтуватися на карті історико-географічного та антропологічного районування державної 
території України; 
аналізувати етнічні спільності України та їх традиційно-побутову культуру; 
розрізняти концепції етногенезу українців за історичними етапами історичного розвитку; 
визначати етнічні межі, які окреслюють етнічну територію проживання українців; 
виокремити осередки української діаспори у Східній та Західній Європі; 
відтворювати етнокультурні риси українців за джерелами ХVІІІ-ХХ століть ; 
подавати етносоціальну характеристику населення України за матеріалами 

Всеукраїнського перепису 2001 року. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Модуль 1. Етнічна історія як галузь історичної науки. 
Змістовий модуль 1. Предмет і завдання етнічної історії. 
Змістовний модуль 2. Основні терміни і дефініції етнічної історії людства. 
Змістовний модуль 3. Український народ серед етнічних спільнот світу. 
 
Модуль 2. Етногенез українського народу. 
Змістовний модуль 1. Наукові концепції етногенезу у сучасній українській історичній науці. 
Змістовний модуль 2. Історіографія етнічного розвитку та самобутності українців. 
Змістовний модуль 3. Проблема прабатьківщини слов’ян в науці. 
Змістовний модуль 4. Українська нація: витоки й становлення. 
 
Модуль 3. Етнічна територія та етнічні межі розселення українців. 
Змістовний модуль 1. Формування етнічної території  українців. 
Змістовний модуль 2. Українська етнічна межа на заході та південному заході в історичні 
часи і сучасності. 
Змістовний модуль 3. Формування північної та східної межі української етнічної території. 
Змістовний модуль 4. Українська колонізація Нижнього Подніпров’я і Північного 
Причорномор’я. 
 
Модуль 4. Етнічний склад населення України та його демографічний розвиток. 
Змістовний модуль 1.Етнодемографічний розвиток України у ХІХ – на поч. ХХ ст. 

  Змістовний модуль 2. Історичні випробування української нації у міжвоєнні роки. 
Змістовний модуль 3. Динаміка чисельності населення України та його національного 
складу за переписами населення ХХ - початку ХХІ століть. 
Змістовний модуль 4. Українська діаспора. 

 
 
Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється у формі поточного, 
модульного та підсумкового контролю. 
 
Поточний контроль. Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності 
роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під 
час проведення аудиторних та поза аудиторних занять. Форми проведення поточного 
контролю визначається викладачем. Результати поточного контролю фіксуються в 
журналі успішності академічної групи. 
 



Модульний контроль. Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента 
протягом вивчення окремого модуля за результатами опанування теоретичного та 
практичного матеріалу, передбаченого модулем. Форми проведення модульного контролю 
– контрольна робота, тестування, усне опитування (колоквіум). Модульний контроль 
може бути проведений під час практичних занять або в поза аудиторний час. До 
модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, що є 
складовими модуля. 
 
Підсумковий контроль. Після виконання усіх видів роботи. форм поточного й 
модульного контролю студенту необхідно підтвердити якість знань протягом 
підсумкового контролю. Підсумковий контроль дозволяє покращити загальну оцінку 
студента. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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