
Анотація 

на вибіркову навчальну дисципліну  

шифр       “Українська етнологія” 

доц. Візітів Ю.М. 

 

Викладач – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Візітів Юлія 

Миколаївна  

Кількість кредитів –   

Семестр – 3-й 
 

Мета викладання навчальної дисципліни «Українська етнологія» – вивчення власного 

народу, його етногенетичних процесів; дослідження актуальних проблем теорії та історії 

етнологічної думки, етнічних процесів, що відбувалися та відбуваються у світі.  

 

Завдання курсу: розкрити сутність основних понять етнології, простежити історію 

розвитку етнології в Україні та за кордоном; охарактеризувати процес формування, 

розселення; розкрити витоки українського етносу; проаналізувати традиційну матеріальну та 

духовну культуру українців як окремого самобутнього етносу. 

 

Програмні компетентності: 

Загальні компетентності:  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 оцінювання і прогнозування історичних, політичних, економічних, 

соціальних подій та явищ. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 здатність використовувати теорію та методику вивчення історії та правознавства у 

практичній роботі вчителя 

 здатність самостійно вести дослідження з вивчення минулого окремого регіону, 

населеного пункту, України, зарубіжних держав, розробляти програми конкретних 

досліджень 

 здатність володіти навичками роботи в архіві, базовими навичками музейної 

справи, орієнтуватися в різноманітті історичних шкіл та особливостях їхньої 

історіографічної продукції 

 уміння знаходити, збирати і первинно узагальнювати фактичний матеріал, 

роблячи обґрунтовані висновки 

 уміння працювати із навчально-методичним забезпеченням навчального 

процесу в школі. 

 

Перелік знань, вмінь та практичних навичок здобувачів  вищої освіти. За 

результатами вивчення курсу здобувач  вищої освіти  повинен мати 

знання: 

 закономірності розвитку історичних процесів та конкретний фактичний матеріал з 

історії рідного краю, України, країн світу 

 історичний шлях розвитку світової та вітчизняної політико-правової думки; 

основи методики викладання історії та правознавства в загальноосвітніх 

навчальних  закладах. 

вміння: 

 володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з 

різними базами даних, архівними, бібліотечними та музейними фондами, 



 комплектувати, обробляти та класифікувати історичні джерела, архівні документи, 

археологічні та етнологічні матеріали. 

комунікація: 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються, 

 використання іноземних мов у професійній діяльності. 

автономія і відповідальність: 

 здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати 

оригінальні освітні комплексні проекти, 

 здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої 

мети з дотриманням вимог професійної етики.  

 

Очні консультації за попередньою домовленістю з викладачем щопонеділка, з 11.15 

до 12.35 (дві академічні години). 

On line консультації за попередньою домовленістю з викладачем щопонеділка, з 08.30 

до 10.30. 

E-mail викладача: vizitivj@gmail.com  

 

mailto:vizitivj@gmail.com

