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Інформація про 

дисципліну 

Навчальна дисципліна «Етногеографія України з основами етнології» як 
інтегральна дисципліна, узагальнює наукових доробок етнології і 

етнографії, а також історії, лінгвістики, політології, філософії, географії 

населення, археології, етносоціології, етнопедагогіки та інших наук, 
фокусуючи увагу на розподілі явища в просторі. 

Тематика курсу  передбачає:  вивчення основних понять етногеографії та 

розмаїття етнічних процесів; огляд джерельної основи етногеографії; 

основних теорій етносу. Окреслення історико-географічних особливостей 

формування і розвитку етнічного складу населення України. Дослідження 

розселення українців у межах держави та поза її межами: географія 

української діаспори; розселення росіян в Україні та інших національних 

меншин; дослідження мовного складу населення сучасної України. 

Простеження тенденцій етнонаціональних відносин в Україні та 

формування етнічної політики. 

Дана дисципліна забезпечує такі важливі компетенції для спеціалістів в 
галузі середньої освіти: дослідницькі навики і вміння, здатність 

ідентифікувати проблеми і чинники, які їх зумовлюють, в етнічній сфері 

України та світу загалом, а також пропонувати шляхи гармонізації 
міжетнічних взаємин, збереження етнічної та національної 

самоідентифікації у мультикультурному середовищі. 

 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Етногеографія України з основами етнології» є 

завершальною вибірковою дисципліною з спеціальності 106 

“Географія” для освітньої програми 014 “Середня освіта”, яка 

викладається у VIII семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Етногеографія України з 

основами етнології» є вивчення територіальної організації етнічної 

сфери України через опанування наукової термінології, методики 

досліджень та з’ясування специфіки пошуку інформаційного підґрунтя. 

Основні завдання курсу «Етногеографія України з основами етнології» 

включають: 

1) розуміння місця етногеографії у системі наук, її зв’яки з етнологією та 

антропологією, іншими науками; 
2) оволодіння фаховою термінологією; 

3) опанування методологією та методикою етногеографічного аналізу; 

4) розуміння історичної обумовленості етнічних процесів та існуючих етно-
територіальних відмінностей українського суспільства; 
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5) знання специфіки розселення українців та представників національних 

меншин в Україні; особливостей мовного складу населення країни; 
тенденцій етнонаціональних відносин в Україні; основ етнічної політики. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Базова 

1.  Дністрянський М.С. Етногеографія України. Навчальний посібник / 

М.С. Дністрянський. – Львів, 2008. 

2. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі / Ф.Д.Заставний. – Львів: 
Світ, 1993.  

3. Зубик А. Українська діаспора: суспільно-географічне дослідження / 

Андрій Зубик. – Львів: Простір-М, 2019. 
4. Лозинський Р.М. Географія мов в Україні. Навчальний посібник / 

Р.М.Лозинський. – Львів: Видавництво “ЛІГА Львів”, 2012.  

5. Нельга О.В. Теорія етносу. Курс лекцій/О.В.Нельга.– Київ, 1997.  

Додаткова 

1. Атлас України й сумежних країв [Під заг. ред. В. Кубійовича ]. – 
Львів, 1937.  
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6. Винниченко І. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, вислання / 
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меншини Східної і Центральної Європи. Компаративний аналіз становища 
та перспектив розвитку. – Київ: ІНТЕЛ, 1994.  

8. Євтух В.Б. Етнонаціональна структура українського суспільства. 
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10. Заставний Ф.Д. Українська діаспора (розселення українців у 
зарубіжних країнах)/ Ф.Д.Заставний. – Львів: Світ, 1991.  
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13. Лабінська Г. Топоніміка : навчальний посібник / Галина Лабінська // 

Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с. 

14. Лабінська Г. Топонімічний спадок періоду татарської експансії в 

Україні /  Г.М. Лабінська //  Вісник ЛНУ. Серія географічна. 2018. Випуск 
52. – С. 163-169. 

15. Лозинський Р.М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний 

погляд): Монографія / Р.М.Лозинський. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. 

16. Наулко В. Динаміка етнічного складу населення України протягом 

ХХ століття / В.Наулко // Український географічний журнал. 1997. - №2, 
С. 15-20. 

17. Наулко В. Географічне розміщення народів в УРСР / В. Наулко. – 

Київ, 1966. 

18. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? / С.Рудницький. 
– Львів: Світ. 1994. 



19. Чорний С. Національний склад населення України в ХХ ст. Довідник 

/ С.Чорний. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2001. 
20. Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення 2001 року. 

[Електронний ресурс] – режим доступу: https://2001.ukrcensus.gov.ua 

Обсяг курсу 34 години аудиторних занять.       З них  

16 годин лекцій,  
16 годин практичних / семінарських занять  

58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати: основи теорії етногенезу та розвитку етнічних спільнот, 

особливості формування етнічного складу населення України; специфіку 

розселення різних етнічних груп населення в Україні; етнічні процеси, 
зв’язок етнічних процесів з різноманітними політичними, економічними, 

релігійними та іншими суспільними чинниками; вплив етнічного чинника 

на різноманітні сфери суспільного життя України; особливості сучасної 

етнічної політики в державі. 
вміти: аналізувати чинники формування етнічного складу держави; 

сутність головних етнічних проблем сучасності; характеризувати сучасний 

стан і перспективи розвитку етнічного простору держави, давати оцінку 
найважливішими етнополітичним та етносоціальним проблемам в Україні. 

Ключові слова етнос, нація, етнічна територія, національний склад населення, 

мовний склад населення, етнічні процеси 

Формат курсу Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно розкладу та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самостійного й очного навчання. Характеризується етапністю. На першому 

етапі відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 
засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на 

другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, 

виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 
безпосередня перевірка результатів навчання.  

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «ЕТНОГЕОГРАФІЯ 

УКРАЇНИ З ОСНОВАМИ ЕТНОЛОГІЇ»
1 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії 

України, філософії, політології, географії населення. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, проведення 

практичних і семінарських занять, а також організація самостійної роботи 

студентів. На практичних і семінарських заняттях здійснюється 
роз’яснення сутності завдань і пошук відповідної інформації з 

першоджерел, їхня інтерпретація. Для активізації навчального процесу 

передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як 

“виїзні” лекції (в Етнографічному музеї Львова,  Національному музеї-
меморіалі “Тюрма на Лонцького”), а також семінари з використанням 

презентації формату Pecha Kucha. 

Робота в рамках семінарів передбачає презентацію студентами власних 
напрацювань з використанням презентації формату Pecha Kucha. Тематика 

таких семінарів стосується характеристики корінних народів та 

національних меншин у світлі їхнього історичного розвитку в межах 
України, даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р., розмаїтих 

соціологічних обстежень та поточної статистики. 



Самостійна робота передбачає власне самостійне ознайомлення 

студентів з низкою вказаних викладачем тем і підготовка індивідуального 
науково-дослідного завдання за визначеною тематикою. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти такими програми як Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні роботи : 40% семестрової оцінки; max кількість 40 балів; 

• семінарські : 20% семестрової оцінки; max кількість 20 балів; 
• індивідуальне науково-дослідне завдання ; 20% семестрової оцінки; 

max кількість 20 балів; 

• залік : 20% семестрової оцінки; max кількість 20 балів. 
Приклад розподілу балів на семінарських заняття подається нижче 2. 
 

Письмові роботи: студентам пропонується виконання ІНДЗ за наданим 
викладачем планом і його оформлення у вигляді презентації у форматі 

Power Point до здачі. Академічна доброчесність: очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності у письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студентів заохочують до використання також й інших джерел, яких немає 
у списку рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних, 

семінарських заняттях, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 

та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

Тести та питання 

 до заліку  

Тестові завдання до заліку 
№1 

Укажіть правильне визначення сутності поняття “нація”: 

-вища форма етнічної спільності, яка утворюється впродовж тривалого періоду 

-етнічні спільноти, які історично склалися і проживають на території держави  

-об’єднання племен 

-об’єднання народностей. 

№2 

Укажіть причину того, що караїми і кримчаки є корінними етнічними меншинами в Україні:  

-вони проживають тут дуже давно 

-як етнічна спільнота вони сформувалися на території України, й поза її межами не мають регіонів 

проживання 

-вони самі вважають себе корінними жителями 

-вони в інших країнах позбавлені громадянських прав  

№3 

Хто є автором карти розселення етнічних спільнот в Південно-Західній Україні станом на 1.01.1939 р. 

-В. Кубійович 

-М. Кордуба 

-С. Рудницький 

-О. Степанів 

№ 4 



Хто є автором карти етнічного складу населення УРСР, складеної за  підсумками перепису населення 

1959 р. 

-В Кубійович 

-Ф. Заставний 

-С. Рудницький 

-В. Наулко. 

№5 

У якому році відбувся перший Всеукраїнський перепис населення? 

-2004 р. 

-2001 р. 

-1999 р. 

-2000 р. 

№6 

Коли відбувся перший всезагальний перепис населення на території українських земель у складі 

Російської імперії? 

-1910 р. 

-1914 р. 

-1878 р. 

-1897 р 

№7 

У яких роках відбувалися переписи населення у Польщі в період між світовими війнами?  

-1921 р. і 1931 р. 

-1926 р. і 1936 р. 

-1923 р. і 1933 р. 

-1921 р. і 1929 р. 

№8 

У якому році відбувся перепис населення Радянського Союзу, що називають “репресованим 

переписом”? 

-1935 р. 

-1933 р. 

-1937 р. 

-1939 р. 

№9 

Коли відбувся останній перепис населення в СРСР? 

-1990 р. 

-1989 р. 

-1985 р. 

-1986 р. 

№10 

Яка періодичність проведення переписів населення визнана науковцями оптимальною?  

-3 роки 

-10 років  

-5 років 

-15 років 

№11 

До якої мовної групи належить українська мова? 

-східнослов’янської  

-західнослов’янської  

-слов’янської  

-української  

№12 

До якої мовної групи належить російська мова? 

-східнослов’янської  

-західнослов’янської   

-слов’янської   

-східноєвропейської. 

№13 

До якої мовної групи належить польська мова? 

-східнослов’янської  

-західнослов’янської  

-слов’янської  

-центральноєвропейської. 

№14 

До якої мовної групи належить кримськотатарська мова? 

-тюркської   

-іранської 

-монгольської 

-татарської 

№15 

Процес поглинання одного народу іншим, з втратою одним з них своєї мови, культури, самосвідомості 

має назву 

-етнічна сепарація   

-етнічна асиміляція   

-етнічна парціація  

-етнічна міксація  

№16 

Яка етнічна спільнота в Україні найбільше прирощувала свою кількість і частку у національному складі 

населення у період 50-80-х років ХХ ст.: 

-поляки 



-росіяни 

-українці 

-євреї 

№17 

Представники якої з етнічних спільнот України масово мігрували за її межі у 60 -80 роках ХХ ст. 

-поляки 

-євреї 

-гагаузи 

-молдовани 

№18 

Представники якої з етнічних спільнот України масово мігрували в Україну наприкінці 80 -х – у 90 

роках ХХ ст. 

-росіяни 

-євреї 

-кримські татари 

-молдовани 

№19 

У яких регіонах України до початку ХХ ст. знаходилося найбільше німецьких колоній:  

-Південь і Західна Україна 

-Центральна і Західна Україна 

-Південна і Східна Україна 

-Північна і Центральна Україна 

№20 

Яке з міст України відоме своєю численною вірменською громадою в період середньовіччя:  

-Київ 

-Ужгород 

-Львів 

-Чернігів 

№21 

В якій області проживає найбільша в Україні кількість росіян? 

-Донецька   

-Київська   

-Дніпропетровська  

-Одеська. 

№22 

В якій області живе найбільша кількість в Україні білорусів?  

-Львівська   

-Донецька   

-Житомирська   

-Рівненська,  

№23 

В якій області проживає найбільша кількість в Україні молдован? 

-Одеська   

-Запорізька   

-Житомирська   

-Чернівецька. 

№24 

В якій області проживає найбільша кількість в Україні румун? 

-Закарпатська 

-Київська 

-Житомирська 

-Чернівецька 

№25 

В якій області живе найбільша кількість в Україні болгар? 

-Запорізька  

-Одеська   

-Закарпатська   

-Івано-Франківська  

№26 

В якій області живе найбільша кількість в Україні ромів? 

-Закарпатська 

-Київська   

-Житомирська   

-Івано-Франківська 

№27 

В якому регіоні живе найбільша кількість в Україні євреїв? 

-Одеська область  

-м. Київ і область 

-Чернівецька   

-Дніпропетровська область. 

 

№28 

В якій області проживає найбільша кількість греків в Україні? 

-Донецька   

-Київська   

-Дніпропетровська   

-Одеська 

 

№29 



У національному складі котрої з областей України є найвищою частка росіян? 

-Донецька 

-Луганська 

-Харківська 

-Запорізька. 

№30 

У національному складі якої області України найвищою є частка поляків? 

-Львівська 

-Київська 

-Житомирська 

-Івано-Франківська. 

№31 

У національному складі якої області України найвищою є частка українців? 

-Львівська   

-Київська   

-Тернопільська   

-Івано-Франківська 

№32 

У національному складі якої області України найвищою є частка угорців? 

-Львівська   

-Київська   

-Закарпатська  

-Івано-Франківська . 

№33 

У національному складі якої області України найвищою є частка гагаузів? 

-Рівненська   

-Київська   

-Одеська   

-Івано-Франківська 

№34 

У національному складі якої області України найнижчою є частка українців? 

-Донецька  

-Луганська  

-Дніпропетровська  

-Одеська  

№35 

Якою була частка українців у складі населення України за підсумками перепису 2001 р.? 

-75,6 

-83,4  

-77,8 

-71,2 

№36 

Якою була частка росіян у складі населення України за підсумками перепису 2001 р.?  

-24,9 

-32,7  

-17,3 

-7,6 

№37 

У якій провінції Австралії живе найбільша кількість українців. 

-Новий Південний Уельс 

-Вікторія  

-Тасманія 

-Південна Австралія 

№38 

У якій області Білорусі живе найбільша кількість українців. 

-Мінська    

-Гомельська   

-Брестська   

-Вітебська 

№39 

У якій країні Африки живе найбільша кількість українців. 

-Алжир    

-Єгипет   

-ПАР    

-Лівія   

№40 

У якій країні Азії живе найбільша кількість українців. 

-Китай 

-Казахстан 

-Туркменистан 

-Киргизія   

 

№41 

У якій країні Західної Європи проживає найбільша кількість українців. 

-Франція    

-Великобританія   

-Бельгія    

-Нідерланди   

 



№42 

У якій країні Південної Америки найчисельніша українська діаспора. 

-Чилі 

-Колумбія 

-Бразилія 

-Аргентина 

№43 

У якій країні Центральної Європи живе найбільша кількість українців. 

-Чехія  

-Словаччина  

-Польща  

-Угорщина 

№44 

У якій з перелічених країні СНД живе найбільша кількість українців  

-Білорусь 

-Казахстан 

-Молдова 

-Киргизія 

№45 

Укажіть, який із перечислених народів має найвищу частку в етнічному складі населення України:  

-болгари 

-молдавани 

-євреї 

-поляки 

№46 

У якому з міст України, людністю понад 500 тис. осіб, в етнічному складі населення найвища частка 

українців? 

-Київ  

-Львів   

-Кривий Ріг  

-Дніпро 

№47 

Укажіть, який із перечислених народів має найвищу частку в етнічному складі населення України:  

-поляки 

-білоруси 

-румуни 

-роми. 

№48 

Укажіть національні меншини, людність яких в Україні збільшилась між переписами населення 1989 і 

2001 рр.: 

-росіяни, кримські татари, молдавани;  

-вірмени, румуни, кримські татари;  

-білоруси, грузини, угорці;  

-євреї, поляки, болгари. 

№49 

Укажіть групу, в якій зазначені корінні етнічні меншини в Україні: 

-росіяни, українці, євреї;  

-кримські татари, караїми, кримчаки;  

-гагаузи, кримські татари, росіяни;  

-поляки, кримські татари, євреї. 

№50 

Укажіть країну, в якій найбільша українська діаспора: 

-Канада 

-США 

-Росія 

-Білорусь 

№51 

Назвіть найчисельніші етнічні меншини в Україні: 

-росіяни, поляки, євреї 

-росіяни, білоруси, молдавани 

-поляки білоруси, євреї 

-білоруси, угорці, молдавани 

№52 

Укажіть середню щільність українців в Україні (осіб/км2 ): 

-74,8 

-62,2 

-60,3 

-50,5 

№53 

Укажіть, яким є рівень урбанізації українського етносу: 

-63% 

-40% 

-73%  

-35% 

№54 

Укажіть, яка кількість євреїв проживала в Україні у 2001 р: 

-278 тис. осіб 

-382 тис осіб 

-104 тис. осіб 



-31 тис. осіб 

№55 

Укажіть, яка кількість караїмів проживала в Україні в 2001 р: 

-24 тис. осіб  

-3,7 тис осіб 

-1,2 тис. осіб 

-112 тис. осіб 

№56 

Укажіть, яка кількість гагаузів проживала в Україні в 2001 р: 

-32 тис. осіб  

-37 тис осіб  

-113 тис. осіб 

-3 тис. осіб 

№57 

Розташуйте країни, у яких зосереджена західна українська діаспора, у порядку зростання її чисельності:  

-Венесуела 

-Аргентина 

-Італія 

-Німеччина 

№58 

Географію автохтонного етнічно українського населення формують такі території у складі суміжних з 

Україною держав: 

- Кубань 

- Східна Слобожанщина 

- Ставропілля 

- Брестська область 

- Вармінсько-Мазурське воєводство 

- Підляшшя 

- Пряшівщина 

- повіт Сучава 

№59 

Загальна чисельність західної української діаспори становить: 

- близько 4 млн осіб 

- близько 5 млн осіб 

- близько 7 млн осіб 

- близько 10 млн осіб 

№60 

Загальна чисельність східної української діаспори становить: 

- близько 4 млн осіб 

- близько 5 млн осіб 

- близько 7 млн осіб 

- близько 10 млн осіб 

№61 

Розселення української діаспори у Великій Британії на сучасному етапі зосереджене: 

- навколо Брюгге; 

- Манчестер, Нотінгем; 

- Мюнхен та його околиці 

- Лондон і його околиці; 

- Софія, Пловдів, Бургас; 

- Пряшівському і Кошицькому краях 

№62 

Розташуйте країни в порядку збільшення чисельності української діаспори  

-Німеччина; 

-Литва; 

-Туреччина; 

- Греція; 

- Португалія. 

Теоретичні питання  

Етногеографія як наукова дисципліна 

Етнічна географія в системі етнознавчих наук  

Джерела етнічної географії України 

Історико-географічні особливості змін етнічного складу населення України у ХІХ і впродовж ХХ ст. 

Українські етнічні землі 

Сучасний етнічний склад населення України 

Сучасний етнічний склад міського населення України 

Сучасний етнічний склад сільського населення України 

Мовний склад населення України  

Розселення українців в державі 

Розселення етнічних і національних меншин в Україні 

Етногеографічне районування України  

Західна Українська діаспора 

Східна Українська діаспора 

Етнічна політика держави та шляхи її гармонізації . 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
2 
Приклад розподілу балів на семінарських заняттях з курсу  



«Етногеографія України з основами етнології» 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 
 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
 

 

ІНДЗ 

Підсумко-
вий тест 

(залік) 

М 

 
Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2  
20 

 
20 

 
100 Л1 Т1 Л2 Л3 Т2 Л4 Т3 Л5 Т4 Л6 Т5 Т6 Л7 Т7 Л8 Т8 

    10    10  10 10  10  10 

 

Л1, Л2, Л3, … Л8  – лекції 

Т1, Т2, Т3 …Т8 – семінарські і практичні заняття. 
М – підсумковий тест за тематикою обох змістовних модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  

кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.
 СХЕМА КУРСУ «Етногеографія України з основами етнології» 

 

Тиж. / дата 

/ год.- 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 
(заняття)* 

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 

Завдання,  

год. 

Термін  

виконання 

1-й 

тиждень 
 

Тема 1. Предмет, мета, завдання 

етногеографії. Зв’язок 

етногеографії з іншими науковими 

дисциплінами.  

Предметна область дисципліни. 

Історія розвитку етногеографії в 

Україні. Етногеографія у системі 

етнознавчих наук. Основні теорії 

етносу. Зв’язок етногеографії з 

іншими науками. 

 

Лекція 

 
 

1. Бочковський О. Вступ до націології / О. Бочковський. – 

Мюнхен, 1991-1992.  

2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В.Бромлей. – 

Москва: Наука, 1983.  

3. Гумилёв Л. Н. География этноса в исторический период / 

Л.Н.Гумилёв. – Ленинград: Наука, 1990. 

4.Дністрянський М.С. Етногеографія України. Навчальний 

посібник / М.С. Дністрянський. – Львів, 2008. 

5. Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та 

етнорелігієзнавчий аспект / Г.Лозко. – 2-е вид., стереотипне. 

― Київ: АртЕк, 2004. 
6. Нельга О.В. Теорія етносу. Курс лекцій / О.В.Нельга. – 

Київ, 1997.  

 

2 год. 
 

 

1 тиждень 

2-й 

тиждень 

Тема 1. Ексурсія в Етнографічний 

музей м. Львова. 
Предметна область етнографії. 

Зв’язки етнографії та етногеографії. 

Взірці традиційної матеріальної 

культури українців та декоративно-

прикладного мистецтва народів світу 

XIV – початку ХХ ст. 

 

“Виїзна” 

лекція 

 

1. Веб-сторінка Інституту народознавства НАН України. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ethnology.lviv.ua/ua/57/muzey_etnografi%D1%97_ta_ 

hudojnogo_promyslu.html 

2. Вовк Хведір. Студії з української етнографії та 

антропології /Хведір Вовк. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://spadok.org.ua/antropologiya/khv-vovk-studiyi-z-

ukrayinskoyi-etnografiyi-ta-antropologiyi 

 

 

2 год. 

 

 

1 тиждень 

3-й 

тиждень 

Тема 2. Основні поняття 

етногеографії. Етнічні процеси та їх 

класифікація. 

Поняття “етносу”, “нації”. Поняття 

“етнічних маркерів”. Типи етнічних 

процесів: етнооб’єднавчі, 

етнороз’єднавчі, 

етнотрасформаційні. 

 

Лекція 
 

1. Дашкевич Я. Учи неможними устами сказати правду 

/Ярослав Дашкевич. Київ: Темпора, 2011. 

2. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі / Ф.Д.Заставний. 

– Львів: Світ, 1993.  

3. Крикуненко І. Антропологічний тип українця: зовнішність 

і характер нації /Ірина Крикуненко. [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://spadok.org.ua/antropologiya/yak-

rozpiznaty-ukrayintsya-zovnishnist-i-charakter-natsiyi 

4. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України 

/Степан Рудницький. Львів: Світ, 1994. 

 

 

2 год. 
 

 

1 тиждень 

http://ethnology.lviv.ua/ua/57/muzey_etnografi%D1%97


4-й 

тиждень 

Тема 3. Інформаційна основа 

етнічної географії. 

Статистичні джерела. Переписи 

населення : історичні і сучасні; 

російські, австрійські. польські, 

угорські, румунські. Картографічні та 

літературно-довідкові матеріали, 

політико-правові документи та дані 

соціологічних обстежень. Речові 

джерела (предмети матеріальної 
культури етнонаціональних спільнот 

і груп та їхні антропологічні дані).  

 

Лекція 

 

1. Дністрянський М.С. Етногеографія України. Навчальний 

посібник / М.С. Дністрянський. – Львів, 2008. 

2. Кордуба М. Територія і населеннє України / Мирон 

Кордуба. – Відень: Видавництво “Вістника політики, 

Літератури й життя”, 1918. 

3. Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення 

2001 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/ 

4. Садовський В. Людність Західно-українських земель по 

польському перепису 30 вересня 1921 р. /Валентин 
Садовський // Студії з поля суспільних наук і статистики / За 

ред. М.Кордуби. Т.4. Вип. 1. – Львів, 1927 . 

5. Чорний С. Національний склад населення України в ХХ ст. 

Довідник / С.Чорний. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2001.  
6. Шимонович І. Економічна Україніка. Наукові праці 

/Іоаникій Шимонович. – Львів, 2001. 

 

2 год. 

 

 

5-й 

тиждень 

Тема 3. Практична робота. 

Національний склад населення 

України.  
Дослідження : національного складу 

населення, у т.ч. у розрізі за місцем 
проживання; розселення українців за 
регіонами; складання демографічної 
характеристики українського етносу та 
корінних народів.  

 

Практична з 

використанням 

даних 

Перепису 2001 

в режимі 

online 

1. Національний склад населення України та його мовні 

ознаки. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p4 

2. Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення 

2001 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/ 

3. Розподіл населення найбільш чисельних національностей 
за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та 

рівнем освіти [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p5 

 

2 год. 

 

1 тиждень 

6-й 

тиждень 

Тема 4. Історико-географічні 

особливості формування і розвит-

ку етнічного складу населення 

України у ХХ-ХХІ ст. 

Загальні тенденції структурних 

змін: повільне зростання кількості 

українців; різке зростання кількості 

росіян; істотне зменшення частки 
єврейської і польської меншин; 

зменшення етнічної мозаїчності. 

Провадження цілеспрямованої 

асиміляторської і міграційної 

політики. 

 

Лекція 

 

1. Веб-сторінка Інституту національної пам’яті. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: https://uinp.gov.ua/ 

2. Голодомор: нові дані ведуть до нових відкриттів і знахідок. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

https://www.huri.harvard.edu/news/news-from-huri/345-

holodomor-new-insights-in-ukr.html 

2. Дашкевич Я. Подзвінне операції “Вісла” /Ярослав 

Дашкевич. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://www.ji.lviv.ua/n10texts/dashkevych.htm 

3. Дністрянський М.С. Етногеографія України. Навчальний 

посібник / М.С. Дністрянський. – Львів, 2008. 

 

2 год. 
 

 

1 тиждень 

https://uinp.gov.ua/


7-й 

тиждень 

Тема 4. Екскурсія в  Національний 

музей-меморіал “Тюрма на 

Лонцького”. 

“Виїзна” 

лекція 

1. Веб-сторінка Музею-меморіалу жертв окупаційних 

режимів “Тюрма на Лонцького”. [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.lonckoho.lviv.ua/ 

2. Веб-сторінка Інституту національної пам’яті. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: https://uinp.gov.ua/ 
 

 

2 год. 

 

 

1 тиждень 

8-й 
тиждень 

Тема 5. Етнічний, мовний та 

релігійно-конфесійний склад 

населення України. 

Мовні критерії у програмах 

переписів населення більшості країн 
Європи з ХІХ ст. Критерії розмовної 

та рідної (материнської) мови. 

Загальні тенденції та просторові 

тренди змін структури населення за 

рідною мовою. Еволюціонування 

України у 1959-1989 рр. від 

переважно монолінгвістичної до 

білінгвістичної країни. Зменшення 

значення і ролі сільської місцевості 

як цілісного українського 

середовища. Тенденції у динаміці 

мовного складу населення України за 
підсумками перепису 2001 р. 

Роль релігійно-конфесійного 

чинника в етногеографічних змінах в 

Україні впродовж ХХ ст.  

Лекція 
 

1. Борисенко В. Скільки етнографічних груп і національних 

меншин в Україні? /Валентина Борисенко. [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://spadok.org.ua/ 

antropologiya/skilky-etnografichnykh-grup-i-natsmenshyn-v-

ukrayini 
2. Етнічний довідник. Етнічні меншини в Україні. Київ, 1996. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://history.org.ua/LiberUA/5-87534-108-14/5-87534-108-

14.pdf 

3. Лозинський Р.М. Географія мов в Україні. Навчальний 

посібник / Р.М.Лозинський. – Львів: Видавництво “ЛІГА 

Львів”, 2012.  

4. Лозинський Р.М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-

географічний погляд): Монографія /Р.М.Лозинський. – Львів: 

ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008.  

5. Національний склад населення України та його мовні 

ознаки. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p4 

 
2 год. 

 

1 тиждень 

9-й 

тиждень 

Тема 5. Мовний склад населення 

України. 

Дослідження : розподілу населення 

за мовними ознаками, у т.ч. у розрізі 

за місцем проживання; розподілу 

населення за рідною мовою.  
 

Практична з 

використанням 

даних 

Перепису 2001 

в режимі 

online 

1. Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення 

2001 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/ 

2. Лозинський Р.М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-

географічний погляд): Монографія /Р.М.Лозинський. – Львів: 

ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 

3. Національний склад населення України та його мовні 

ознаки. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p4 

 

 

 

 

 

2 год. 

 

1 тиждень 
 

http://www.lonckoho.lviv.ua/
https://uinp.gov.ua/
http://spadok.org.ua/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p4


10-й 

тиждень 
Тема 6. Розселення українців та 

корінних народів у державі. 

Розселення національних 
меншин у державі. 

Виразний державоформуючий 

характер української етнічної нації. 

Демографічні параметри етнічного 

українського населення. Розселення 

автохтонного населення у країні.  

Сприятливіші демографічні 

характерритикки кримських татар, 

румун, угорців, менш сприятливі – 
білорусів, поляків, росіян, болгар. 

Райони компактного розселення 

етнічних меншин. 

 

Лекція 
 

1. Дністрянський М.С. Етногеографія України. Навчальний 

посібник / М.С. Дністрянський. – Львів, 2008. 

2. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://esu.com.ua/ 

3. Наулко В. Географічне розміщення народів в УРСР / В. 

Наулко. – Київ, 1966. 

4. Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення 

2001 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/ 

 

 

2 год. 

 

1 тиждень 

11-й 

тиждень 
Тема 6. Розселення етносів в 

Україні.  
Дослідження : географії розселення 

та демографічних параметрів  

російського етносу; 
географії розселення та 

характеристик представників інших 

національних меншин 

 

Практична 

робота 

1. Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення 

2001 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/ 

2. Розподіл населення найбільш чисельних національностей 

за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та 

рівнем освіти [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p5 

 

2 год. 

 

1 тиждень 

12-й 

тиждень 
Тема 5. Етнічні меншини 

України. 
Представлення дослідження у 

форматі  Pecha Kucha по 

характеристиці корінних народів та 

окремих етносів: 

1. росіяни; 

2. білоруси; 
3. молдовани; 

4. кримські татари; 

5. гагаузи; 

6. караїми. 

 

Семінар 1. Білоруси в Україні. Енциклопедія історії України. Т 1. 
[Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://resource.history.org.ua/ 

2. Кримські татари. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=192 

3. Лабінська Г. Топонімічний спадок періоду татарської 

експансії в Україні / Галина Лабінська //  Вісник ЛНУ. Серія 

географічна. 2018. Випуск 52. – С. 163-169. 

4. Молдовани в Україні. Енциклопедія історії України. Т 7. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://resource.history.org.ua/ 

5. Росіяни в  Україні. Енциклопедія історії України. Т 9. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://resource.history.org.ua/ 

 

2 год. 
 

3 тижні 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/


13-й 

тиждень 
Тема 5. Етнічні меншини 

України. 

 
 Представлення дослідження у 

форматі  Pecha Kucha по 

характеристиці окремих етносів: 

1. болгари; 

2. угорці; 

3. румуни; 

4. поляки; 

5. євреї. 

 

Семінар 1. Болгари в Україні. Енциклопедія історії України. Т 1. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://resource.history.org.ua/ 

3. Енциклопедія історії України. Т. 1-10. [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://resource.history.org.ua/ 

2. Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення 

2001 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/ 

3. Поляки. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.spadshina.com/programs/narodoznavstvo-ukrayini-
narodi-velikoyi-ukrayini/traditsii-i-obichai-narodov-

ukraini/polyaki/ 

4. Румуни в Україні. Енциклопедія історії України. Т 9. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://resource.history.org.ua/ 

5. Угорці в Україні. Енциклопедія історії України. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU 

6. Trupia F. Living on the Margins: The Case of the Bessarabian 

Bulgarians in Ukraine /Francesco Trupia. Available: 

https://ukrainian-studies.ca/2020/02/11/living-on-the-margins-
the-case-of-the-bessarabian-bulgarians-in-ukraine/ 

 

2 год. 

 

3 тижні 

14-й 

тиждень 
Тема 7. Західна Українська 

діаспора. 
Чинники формування Західної і 

Східної української діаспори. 

Приблизна кількість українців 

західної діаспори не перевищує 5 млн 

осіб. Ядром західної української 
діаспори є українці Північної 

Америки (Канади та США). 

Українська діаспора у Південній 

Америці, Австралії, Європі. 

Новітні осередки українців за 

кордоном. 

Лекція 1. Заставний Ф.Д. Українська діаспора (розселення українців 

у зарубіжних країнах) / Ф.Д.Заставний. – Львів: Світ, 1991. 

2. Зубик А. Українська діаспора: суспільно-географічне 

дослідження / Андрій Зубик. – Львів: Простір-М, 2019. 

3. Лабінська Г. Українська трудова міграція в контексті 

міжнародної міграції робочої сили / Г.Лабінська, 

О.Прокопюк. – Дніпропетровськ, 2010. 

4. Офіційна сторінка Міжнародного інституту освіти, науки 

та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ “Львівська політехніка”. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://miok.lviv.ua/ 

5. Українські мігранти у світі (інфографіка). [Електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://miok.lviv.ua/?p=14546 

6. Портал Diaspora.ua. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: https://www.facebook.com/history.diaspora/ 

7. Volovyna O. Atlas of Ukrainians in the Unites States. Harvard 

Ukrainian Research Institute, New York, 2018. 
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15-й 

тиждень 
Тема 7. Східна Українська 

діаспора. 
Територія східної діаспори – це на 

сьогоднішній день різні за рівнем 

економічного розвитку, культурно-

цивілізаційними орієнтаціями та 
ступенем політичної стабільності 

держави, об’єднані подібністю умов і 

обставин імміграції, заохочуваль-

ного чи насильного переселення 

українців. 

Лекція 1. Заставний Ф.Д. Східна українська діаспора / 

Ф.Д.Заставний. – Львів: Світ, 1992.  

2. Зубик А. Українська діаспора: суспільно-географічне 

дослідження / Андрій Зубик. – Львів: Простір-М, 2019. 

3. Офіційна сторінка Міжнародного інституту освіти, науки 

та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ “Львівська політехніка”. 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://miok.lviv.ua/ 

4. Українські мігранти у світі (інфографіка). [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://miok.lviv.ua/?p=14546 

5. Портал Diaspora.ua. [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: https://www.facebook.com/history.diaspora/ 

 

2 год. 
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16-й 

тиждень 
Тема 8. Тенденції етнонаціо-

нальних відносин в Україні. 
Основи етнічної політики. 
1. Аналіз етногеографічного району-

вання території України. 

2. Етнокультурна ситуація в Україні. 

3. Зміни в українській топоніміці. 

4. Мовна політика у державі.  
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