
Опис начальної дисципліни__ВВ1.2.1_  

Етнокультурні технології  

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань (шифр, назва) 

02 Культура і мистецтво 

Кількість кредитів – 3  Методи навчання 

Лекції із застосуванням 

технічних засобів, 

практичні та 

семінарські заняття 

Спеціальність(код, назва) 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

Загальна кількість годин - 90 

Денна Заочна 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр)  
Лекції: 

18 6 

Семінарські (практичні) заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

21 6 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

Модульні контрольні 

роботи, колоквіуми, 

презентації 

 

  

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 4 (2015) 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр VII - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4 

51 78 Форма підсумкового 

контролю 

Залік звичайний 

 

Залік (звичайний) 

Співвідношення аудиторних годин і 

годин СРС: 

Мова навчання – українська  

 

1/1 

 

 

 

1/7 
Передумови навчання 

історія 

Мета і завдання навчальної дисципліни ознайомити студентів з понятійним апаратом, 

термінологічною і об’єктно-предметною еволюцією української етнографії, науковими та 

теоретико-методологічними основами, методами польової та науково-дослідної роботи, історією 

збирання, вивчення та наукового дослідження матеріальної та духовної культури українського 

народу, сформувати у студентів цілісне бачення і розуміння матеріальної та духовної культури 

українців, її витоків та основних етапів становлення, уявлення про локальні особливості 

традиційної культури українського народу. 

Програма навчальної дисципліни: Предмет, завдання і наукові та теоретико-методологічні 

основи курсу. «Етнокультурні технології». Матеріальна культура українського народу. Духовна 

культура українського народу. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. - 

К., 1994. 

Бібліографія: Етнографія України. / За ред. С.А. Макарчука. - Львів, 1994. Данилюк А. Г.Давня 

архітектура українського села: етнографічний нарис. - К., 2008. Кононенко П.П. Українознавство. 

– К., 2006.  

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної 

проблеми, демонструються слайди та програми  

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)  

Зауваження: (примітки- особливості курсу) 

Необхідні знання історії України, а також знання етнографії та етнології. 

Лектор: Поворознюк Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент. 

Факультет: педагогіки та психології 

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 484-63-94. 


