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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Духовна культура українців Карпатського регіону 
Викладач (-і) Боян-Гладка Світлана Петрівна 
Контактний телефон 
викладача 

+38097 921 07 19 

E-mail викладача svitlanka12@gmail.com 
Формат дисципліни Лекційні, семінарські, індивідуальні завдання. Самостійна 

робота у широкому вимірі персональних практик студента 
Обсяг дисципліни 6 кредити ЄКТС (180 годин) 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-
learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse
&id_cat=47&id_cou=5439 

Консультації передбачається 1 год. 
2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна “Духовна культура українців Карпатського регіону” передбачає 
формування теоретичних знань і практичних навиків з дослідження духовного розвитку 
Українських Карпат в руслі сучасних теоретичних підходів історичної науки; ґрунтовне вивчення 
студентами основних етапів та різноманітних аспектів  духовної культури українців Карпатського 
регіону, її історичних форм та здобутків,  цінностей, що творились українським народом. Вивчення 
запропонованого курсу збагатить студентів необхідними для сучасного фахівця 
загальнокультурними знаннями, забезпечить сприйняття цілісності культурного простору, 
сприятиме формуванню національної свідомості. Вивчення курсу в своїй основі  спрямований на 
пізнання та відродження історичної  духовної пам’яті, що налічує сотні років. Матимете змогу 
скласти найповніше уявлення про духовну культури нашого народу, його обрядовості, традиції, 
фольклору, що сягають тисячоліть. Висока моральність предків, взаємодопомога, і головне, 
високопоетичний культ пращурів, шанування свого родоводу – все це гідне наслідування 
нинішніми поколіннями. Суттєве значення для оволодіння курсом має практичне ознайомлення зі 
скарбами української духовної культури, які зібрані в музеях, картинних галереях, театральних 
виставах, музичних концертах.  

3. Мета та цілі курсу  
Мета навчальної дисципліни “Духовна культура українців Карпатського регіону” передбачає 

формування теоретичних знань і практичних навиків з дослідження духовного розвитку 
Українських Карпат в руслі сучасних теоретичних підходів історичної науки; ґрунтовне вивчення 
студентами основних етапів та різноманітних аспектів  духовної культури українців Карпатського 
регіону, її історичних форм та здобутків,  цінностей, що творились українським народом. Вивчення 
запропонованого курсу збагатить студентів необхідними для сучасного фахівця 
загальнокультурними знаннями, забезпечить сприйняття цілісності культурного простору, 
сприятиме формуванню національної свідомості. Вивчення курсу в своїй основі  спрямований на 
пізнання та відродження історичної  духовної пам’яті, що налічує сотні років. Матимете змогу 
скласти найповніше уявлення про духовну культури нашого народу, його обрядовості, традиції, 
фольклору, що сягають тисячоліть. Висока моральність предків, взаємодопомога, і головне, 
високопоетичний культ пращурів, шанування свого родоводу – все це гідне наслідування 
нинішніми поколіннями. 

 Суттєве значення для оволодіння курсом має практичне ознайомлення зі скарбами 
української духовної культури, які зібрані в музеях, картинних галереях, театральних виставах, 
музичних концертах.  
Предмет  курсу спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, 
формування творчої активності майбутніх фахівців. Ця навчальна дисципліна дає уявлення про 
етапи історичного розвитку, забезпечує розуміння системного зв’язку всіх складових культури – 
мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей.  
Завдання курсу:  

 розвинути у студентів почуття патріотизму, національної свідомості, високого рівня 
духовності;  

 допомогти студентам прилучитися до сакральної  скарбниці українського народу; 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=47&id_cou=5439
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=47&id_cou=5439
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=47&id_cou=5439


 розширити і поглибити попередні знання з проблем національної  духовної культури; 
  формувати у студентів широкий загальнокультурний гуманістичний світогляд; 
  забезпечити  розуміння зв’язку всіх складових форм духовних цінностей. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
 предмет і завдання курсу «Духовна культура українців Карпатського регіону», її зв'язок 

з іншими гуманітарними дисциплінами;  
 поняття, основні структурні елементи;  
 зразки традиційної святково-обрядової культури українців; 
 процеси трансформації народних звичаїв; 
 основні досягнення в  народної творчості – обрядові пісні, вірші, легенди; 
 проблеми та основні тенденції розвитку духовної культури на сучасному етапі; 
 структуру обряду, визначати типи обрядів в різних етнографічних регіонах; 
 символіку й атрибутику народного традиційного обряду. 

вміти:  
 порівнювати, аналізувати, узагальнювати історичний матеріал; 
 аналізувати походження традицій та обрядів, значенні народної символіки в ужитковому 

мистецтві; 
 опрацьовувати  матеріали з народної демонології використовуючи фольклорні тексти; 
 вміти аргументовано обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно 

ставитися до протилежних думок. 
4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення курсу „Духовна культура українців Карпатського регіону” студент має 
набути таких 
компетенцій: 
 розкрити базові складові духовної культури бойків, гуцулів, лемків, покутян та опілян; 
 сприяти безпосередньому контакту студентів з традиційно-побутовою культурою і її 

носіями з метою всестороннього аналізу різних аспектів їхнього життя у світлі сучасних 
досягнень етнології. 

 виявити основних закономірностей розвитку матеріальної культури населення Карпат; 
 з'ясувати особливості формування поселень і жител населення Карпат; 
 сутності та закономірностей розвитку традиційної архітектури гуцулів, бойків, опілян та 

покутян; 
 вивчити особливостей традиційної їжі і одягу населення краю; 
 дослідження сучасного стану матеріальної культури населення Карпат; 
 знання основних методів етнології, ознайомлення із специфікою методики збору польових 

етнологічних матеріалів, яка охоплює спостереження, усне опитування, письмове 
опитування (анкетування), інтерв’ю; 

 володіння методикою етнологічних досліджень, що охоплює методи аналізу: порівняльно-
історичний, типологічний, комплексний, компонентний (системний), реконструктивний; 

 виявлення основних факторів, етнічних, культурних, соціальних та політичних цінностей, 
що спричиняють окремий культурний і політичний процес, їх історичну ретроспективу; 

 конкретне та предметне висвітлення суті питання чи проблеми під час викладання; 
 пошук найбільш оптимальних та ефективних методів подачі інформації, фактологічних 

матеріалів відповідно до проблеми, що вивчається.  
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 
Вид заняття Загальна кількість 

годин 
лекції 30 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 
самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Норматив

ний / 
вибіркови



й 
VІ Історія та археологія ІІІ курс вибірковий 

Тематика курсу 
Тема, план Форм

а 
занят

тя 

Література Завданн
я, год. 

Вага 
оцінки 

Термін 
виконанн

я 

Предмет, завдання і 
джерела курсу 
«Духовна культура 
українців 
Карпатського 
регіону».  Предмет і 
завдання курсу. 
Джерела вивчення 
духовної культури 
населення Карпат 
(писемні, речові, 
фотодокументи, 
відеоматеріали,  
усні (матеріали 
польових 
досліджень).Історіо
графія вивчення 
духовної культури. 
Історико-
архітектурні 
пам’ятки краю, 
місцеві 
етнографічні музеї.  

лекція Боян С.П. Календарна 
обрядовість бойків в сучасних 
дослідженнях українознавців 
(до історіографії проблеми) // 
Збірник наукових праць 
Науково-дослідного інституту 
українознавства. К.: Українське 
агентство інформації та друку 
“Рада”, 2009. Т. ХХІІІ.С. 296 – 
302. 
Етногенез та етнічна історія 
українських Карпат: у 4 т. Т.1-2. 
Львів, 1999. 
Кирчів Р. Етнографічне 
дослідження Бойківщини. К., 
1978 
Прикарпаття: спадщина віків. 
Івано-Франківськ, 2006. 
Сеньків І. Гуцульська спадщина: 
Праці з життя і творчості 
гуцулів. Івано-Франківськ, 1995 

2 - Впродовж 
лекції 

Історико-
етнографічні 
районування та 
етнографічні групи 
Карпатського 
регіону 
Загальна 
характеристика 
етнографічних 
районів. 
Бойківщина. 
Гуцульщина. 
Лемківщина 
Покуття. 
Опілля. 
Українська 
Буковина. 
Закарпаття. 

лекція Макарчук С. Історико-
політичне та етнографічне 
районування України: питання 
співвіднесеності // Народознавчі 
зошити. 2001. 
Наулко В. І. Етнічний склад 

населення України: Статистико-
картограф. дослідження. К., 
1965. 
Бойківщина: історико-

етнографічний нарис. Львів, 
1983 
Гуцульщина історико-

етнографічний нарис. Львів, 
1987.  
Лемківщина – історико-

етнографічне дослідження у 2-х 
т. Львів, 2002 

4 - Впродовж 
лекції 

Методика польових 
досліджень 
духовної  культури  
Методика збору 
польових 
матеріалів. 
Особливості 
здійснення 

лекція Громов Г. Методика полевих 
этнографических исследований. 
– К., 1967. 
Паньків М. І. Організація 
польових досліджень з 
етнографії. Посібник. Івано-
Франківськ, 2005. 123 с. 
Кожолянко Г., Кожолянко О., 

2 - Впродовж 
лекції 



спостереження в 
польових умовах. 
Опитування (усне, 
письмове, 
інтерв`ю). Правила 
укладення анкети 
чи запитальника.  
Специфіка 
вивчення духовної 
культури (сім’ї, 
родинних та 
календарних свят, 
вірувань) населення  
Карпат «в полі».  
Методика фіксації 
результатів 
дослідження. 
Правила ведення 
польової 
документації 
(нотатки, польовий 
щоденник, звіт). 
Збір етнографічних 
колекцій для 
музеїв. Підготовка 
матеріалів до 
фондування. 

Мойсей А. Етнологічні 
експедиції та студентська 
етнографічна практика – 
Чернівці-Вижниця, 2010. – 322 
с. 
Шмелева М.Н. Полевая работа и 
изучение современности // 
Советская этнография. – 1985. - 
№3. 
Польова та музейна 
народознавча практика. 
Програма курсу для студентів 
історичного факультету, що 
навчаються по спеціальності 
“історія і народознавство”/ 
Укладач О.В.Потильчак. – К., 
1995. 
Каплан М.А., Максимова И.И. 
Принципы и методы 
экспедиционно-собирательской 
работы. – М., 1964. 

Календарна 
обрядовість 
населення 
Бойківщини  
Походження назви 
«бойко». 
Етнографічні 
дослідження 
Бойківщини кін. 
ХІХ – ХХ ст. 
Особливості 
календарної 
обрядовості бойків, 
їх локальна 
специфіка. Звичаї і 
обряди весняно-
літнього та осінньо-
зимового циклу. 
Культ води і вогню 
в календарній 
обрядовості бойків. 
Бойківська говірка.  

лекція Боян Світлана. Символіка 
рослин у купальській 
обрядовості бойків // Збірник 
науково-теоретичних статей. 
“Бойківщина: Минуле та 
сучасне”. Долина, 2007. С. 117 – 
121. 
Боян С.П. Бойківська писанка у 
народних віруваннях та обрядах 
// Науковий часопис НПІ імені 
М. П. Драгоманова. Серія №6. 
Історичні науки: Збірник 
наукових праць. Вип. 6. Київ: 
Видавництво НПІ імені М. П. 
Драгоманова, 2008. С. 283 – 290. 
 

2 - Впродовж 
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Особливості 
календарної 
обрядовості гуцулів 
Гуцульська говірка. 
Особливості 
народного 
календаря гуцулів, 
їх локальна 

лекція Гуцульська говірка – 
українською, польською, 
російською / Авт. ідеї І.М. 
Зеленчук, Т.П. Кононенко. – К.: 
НДІУ, 2007. – 114 с. 
Гуцульські говірки. 
Лінгвіністичні та 
етнолінгвістичні дослідження // 

2 - Впродовж 
лекції 



специфіка.  
Звичаї і обряди 
весняно-літнього та 
осінньо-зимового 
циклу.  

Ред. Колегія:  Я. Закревська. 
Національна академія наук 
України. Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича. Львів: 2000.367 с. 

Лемківська 
традиційна 
культура. Етнічна 
територія лемків. 
Походження назви 
„лемко”. 
Найвидатніші 
дослідники 
Лемківщини ХІХ – 
ХХ ст. Лемківський 
діалект і проблеми 
його збереження.  
Особливості 
духовної культури 
лемків (родинних та 
календарних 
звичаїв і обрядів, 
світоглядних 
уявлень та 
вірувань). 

 З лемківських народних звичаїв 
// Наш Лемко. 1934. Ч. 1. С. 6. 
Красовський І. Лемківщина у 
творчості Івана Франка. НК, 
1966, 
Магочiй П.Р. Карпатьскы 
Русины. Б.м., 2006. 
Лемківщина (історико-
етнографічне дослідження). У 2-
х томах.  Т.1. Львів, 1999. 
Сегін П. Депортація і геноцид 
лемків // За вільну Україну.  15 
травня 
1997. 
 

2 - Впродовж 
лекції 

Народна звичаєва 
обрядовість річного 
календарного циклу 
на Покутті. 
Територіальні 
особливості.  
Етнографічні 
дослідження 
Покуття. Звичаї і 
обряди весняно-
літнього та осінньо-
зимового циклу. 

лекція Покуття. Історико-
етнографічний нарис / Автор 
ідеї та керівник авт. колективу 
В. Марчук; керівник проекту П. 
Мелень; гол. ред. А. Королько. 
Львів : Манускрипт, 2010. 456 с. 
Паньків М.  Коляда на Покутті 
[Текст] // Берегиня. 2002.-N4. 
С.43-48. 
Паньків М. Сучасні традиційні 
обряди на Покутті та проблеми 
їх збереження // Етнос і 
культура №1.  2003. 

2 - Впродовж 
лекції 

Етнографічний 
район – Опілля. 
Свята і обряди 
народного 
календаря. 
Територія Опілля 
та його етимологія. 
Опілля в 
дослідження 
українських і 
зарубіжних вчених. 
Опільський говір. 
Свята і обряди 
народного 
календаря. 
 

лекція Горбаль У. Екреаційно-
туристичний потенціал Опілля 
та особливості використання 
етнокультурної спадщини  
регіону в туристичних 
атракціях // Вісник Львів. ун-ту. 
Серія геогр. 2009. Вип. 36. С. 
81–89.  
Годованська О. Наукові 
дискусії довкола Опілля як 
етнографічного субрайону 
України // Наукові записки 
Національного університету 
«Острозька академія»: 
Історичні науки. Острог, 2006. 
Вип. 6. С. 55-65. 

2 - Впродовж 
лекції 

Родинна 
обрядовість на 
Покутті. Весільна 

лекція Покуття. Етнографічний опис. 
Здійснив Оскар Кольберг, том І. 
- Краків, 1882 . - переклад з 

4 - Впродовж 
лекції 



обрядовість. 
Традиції і звичаї 
пов’язані із 
народженням 
дитини. Похоронні і 
поминальні звичаї 
та обряди 

польської Тетяни Буженко 

Сімейні звичаї і 
обряди на Опіллі 
Особливості 
весільної 
обрядовості та 
елементи їх 
збереження. Родові 
та післяродові 
звичаї і обряди. 
Вибір імені дитини. 
Хрещення. 
Поховальна 
обрядовість. 

лекція Виноградська Г. Календарні 
звичаї та обряди на Опіллі 
(аналіз окремих фрагментів) // 
Народознавчі зошити. 2007. 
Зош. 3–4. С. 282–286. 
Гузій Р. Похоронні звичаї та 
обряди // Етногенез та етнічна 
історія населення Українських 
Карпат. Т.2: Етнологія та 
мистецтвознавство. Львів: 
Інститут народознавства НАН 
України, 2006. С. 569–589. 
Гузій Р. Б. Похоронні звичаї та 
обряди українців Карпат (ХІХ-
ХХ ст.): Автореф. дис... канд. 
іст. наук: 07.00.05. Львів, 2002.  
23с. 

4 - Впродовж 
лекції 

Народні світоглядні 
уявлення, вірування 
і знання гуцулів. 
Космоґонія: небесні 
світила і явища 
природи. Кінець 
світу. 
Демонологічні 
уявлення і 
вірування. 
Гуцульське 
чаклунство. 
Народні знання. 

лекція Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє 
життя, звичаї та народні 
перекази. 2-е вид., випр. і доп. 
/переклад з німецької Зіновії 
Пенюк; наукове редагування і 
післямова Олександра Масана. 
Чернівці: «Молодий 
буковинець», 2003. 200 с. 
Хабзей Н. Гуцульська 
міфологія. Етнолінгвістичний 
словник. Львів, 2002. 216 с. 
 

4 - Впродовж 
лекції 

Духовна культура 
українців 
Карпатського 
регіону:  
джерела та 
історіографія. 
Етнографічні 
джерела: 
Польові 
етнографічні 
дослідження; 
Етнографічні 
колекції музейних 
установ; 
Писемні пам’ятки; 
Зображувальні 
матеріали. 
Розвиток 
етнографічних 
студій в другій 

семін
ар 

Кирчів Р. Етнографічне 
дослідження Бойківщини.  
Львів, 1978. 
Бойківщина: історико-
етнографічне дослідження. К., 
1983. 
Гуцульщина: історико-
етнографічне дослідження. К., 
1987. 
Хоткевич Г. Гуцули й 
Гуцульщина. К., 1920. 32 с. 
Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє 
життя, звичаї та народні 
перекази. Чернівці: «Молодий 
буковинець», 2003. 200 с. 
Шухевич В. Гуцульщина. В 5 
частинах. Львів, 1908. Ч.5. 
Шекерик-Доників П. Рік у 
віруваннях гуцулів. Вибрані 
твори.  Верховина, 2009. 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
4 год 

1-5 Впродовж 
семінару 



половині ХІХ – 
початку ХХ ст. 
Духовна культура 
українців в працях 
етнографів 
радянського часу та 
діаспорних вчених. 
Сучасна вітчизняна 
та зарубіжна 
етнографічна наука 
про традиційну 
культуру українців 
Карпат. 
 

Онищук А. Народний календар. 
Звичаї і вірування прив’язані до 
поодиноких днів у році записав 
у 1907–10 рр. Зеленци 
Надвірнянського повіту 
(Гуцульщини) // Матеріали до 
українсько-руської етнології. 
Том ХV. Львів, 1912. С. 1-16. 
Онищук А. З народного життя 
гуцулів // Матеріали до 
українсько-руської етнології. То 
ХV. Львів, 1912. С. 90 – 158.  
Онищук А. Останки первісної 
культури в гуцулів // Матеріали 
до українсько-руської етнології. 
Том ХV. Львів, 1912.С.159–177. 

Етнографічне 
районування 
Карпатського 
регіону. 
Особливості 
гірських 
етнографічних 
районів: 
Лемківщина, 
Бойківщина, 
Гуцульщина. 
Специфіка 
районування 
Прикарпатських 
територій: Опілля, 
Покуття. 
Етнографічне 
районування 
Закарпаття. 

семін
ар 

Українське народознавство: 
Навч. Посіб. / За ед.. С. П. 
Павлюка. Львів, 2004. 
Лозко Г.С. Українське 
народознавство. 2-е вид., 
доповнене та перероблене.  К.: 
Видавництво «АртЕк», 2004. 
472 с. 
Українське народознавство: 
Навч. Посібник / За ед.. С. П. 
Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. 
Кирчіва. Львів: Фенікс 1994. 608 
с. 
Українська етнологія: Навч. 
Посібник / За ед.. В. 
Борисенко. К.: Либідь, 2007. 400 
с. 
 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
4 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 

Світоглядні 
уявлення і 
вірування 
населення 
Бойківщини 
Культ небесних 
світил (солярний, 
люнарний та 
астральний) в 
уявленнях бойків. 
Культ води й вогню 
на Бойківщині. 
Демонологічні 
уявлення бойків 
(домашні духи, 
«безпірні» 
покійники, 
«знаючі», 
«непрості» люди). 

семін
ар 

Боян С.П. Культ померлих в 
календарній обрядовості бойків 
// Схід. Аналітично-
інформаційний журнал. 
березень – квітень 2009. №2 
(93).  С. 62–65. 
Горошко Л. Символічна функція 
води у весняно-літній 
календарній обрядовості 
українців Східних Карпат 
(очисний аспект) // 
Народознавчі зошити. 2004. № 
5-6. С. 705-713. 
Зубрицький М. Народний 
календар, народні звичаї і 
повірки, прив’язані до днів у 
тижні і до рокових свят / 
Записки у Мшанці 
Староміського повіту і по 
сусідніх селах // Матеріали до 
українсько-руської етнології. 
Львів, 1900. Т. 3. С. 33–60 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
4 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 



Календарні звичаї і 
обряди на 
Бойківщині 
Різдвяно-новорічна 
обрядовість. 
Весняно-літня 
календарна 
обрядовість. 
Осінні звичаї і 
обряди. 
 

семін
ар 

Боян С. П. Купальська 
обрядовість: народні вірування 
на Бойківщині // Історико-
культурна спадщина 
Рожнятівщини як складова 
частина Бойківщини: минуле та 
перспективи розвитку. Івано-
Франківськ, 2012. С. 103 – 111.   
Боян-Гладка С.П. Язичницькі 
свята українського народу: 
традиція і сьогодення // 
International Scientific and 
Practical Conference “WORLD 
SCIENCE”. № 10(26), Vol.4, 
October 2017. Р. 68 – 71. 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
2 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 

Етнокультурні 
особливості 
Гуцульщина. 
Територія 
Гуцульщини: 
природа, клімат, 
рельєф, 
адміністративне 
районування. 
Етимологія слова 
«гуцул»: версії і 
наукові теорії. 
Зимова традиційна 
обрядовість 
гуцулів. 
Весняно-літня 
календарна 
обрядовість 
гуцулів. 
Осінні звичаї і 
традиції на 
Гуцульщині. 

семін
ар 

Хобзей Н. Гуцульська 
міфологія: Етнолінгвістичний 
словник. К., 2002. 
Шухевич В. Гуцульщина. В 5 
частинах. Львів, 1908. Ч.5. 
Шекерик-Доників П. Рік у 
віруваннях гуцулів. Вибрані 
твори. Верховина, 2009. 
Онищук А. Народний календар. 
Звичаї і вірування прив’язані до 
поодиноких днів у році записав 
у 1907–10 рр. Зеленци 
Надвірнянського повіту 
(Гуцульщини) // Матеріали до 
українсько-руської етнології. 
Том ХV. Львів, 1912. С. 1-16. 
Онищук А. З народного життя 
гуцулів // Матеріали до 
українсько-руської етнології. 
Том ХV. Львів, 1912. С. 90–158.  
Онищук А. Останки первісної 
культури в гуцулів // Матеріали 
до українсько-руської етнології. 
Том ХV. Львів, 1912.С. 159–177. 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
2 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 

Етнокультурна 
традиція лемків 
Територія і 
географічне 
розташування 
Лемківщини. 
Депортація лемків: 
причини і наслідки 
трагедії. 
Етимологія слова 
«лемко». 
Зимова традиційна 
обрядовість лемків. 
Весняно-літня 
календарна 
обрядовість лемків. 
Осінні звичаї і 
обряди на 

семін
ар 

Лемківщина (історико-
етнографічне дослідження). У 2-
х томах. Т.1. Львів, 1999. Т. 2. 
Львів, 2000. 
Горбаль М. Різдвяна обрядовість 
лемківщини: семантика, 
типологія, етнічний контекст. 
Львів, 2011. 200 с. 
Любчик І. Джерела для 
вивчення етнополітичних 
процесів на Лемківщині: з 
архівних фондів Польської 
Республіки  // Студії з архівної 
справи та документознавства. 
2012. Т. 20. С. 77-80. 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
4 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669076
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669076
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669076


Лемківщині. 
Традиційна 
культура протягом 
річного циклу на 
Покутті  
Територія, 
географічне 
розташування, 
історичне минуле 
Покуття. 
Зимова традиційна 
обрядовість на 
Покутті. 
Весняно-літня 
календарна 
обрядовість 
покутян. 
Осінні звичаї і 
обряди на Покутті. 

семін
ар 

Kоlberg O. Pokucie. Cz. 1 // 
Dzieła wszystkie. T. 29. Wrocław; 
Poznań: PTL, 1962. Kolberg O. 
Pokucie. Cz. 2 // Dzieła wszystkie. 
T. 30. Wrocław; Poznań: PTL, 
1963. 
Покуття. Історико-
етнографічний нарис / Автор 
ідеї та керівник авт. колективу 
В. Марчук; керівник проекту П. 
Мелень; гол. ред. А. Королько. 
Львів : Манускрипт, 2010. 456 с. 
Збир І. Фолькльор Покуття у 
розвідках чужоземних 
дослідників кін. ХVІІІ–ХІХ ст..// 
Мандрівець. Науковий журнал.  
Тернопіль, 2008 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
2 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 

Традиційна 
культура річного 
циклу на Опіллі 
Територія та 
географічне 
розташування 
Опілля. 
Зимова традиційна 
обрядовість на 
Опіллі. 
Весняно-літня 
календарна 
обрядовість. 
Осінні звичаї і 
обряди. 

семін
ар 

Годованська О. Народне 
городництво і садівництво 
Опілля в ХХ столітті : Автореф. 
дис.... канд. іст. Наук. Львів, 
2006 
Ковальчук І.П.Географічна 
характеристика Опільського 
реґіону України. Львів, 2005. 18 
с. 
Котович В. Назви найдавніших 
поселень Опілля //Галич і 
Галицька земля в 
державотворчих процесах 
України: Матеріали Міжнар. 
ювіл. наук, конф. Івано-
Франківськ; Галич, 1998. С. 330-
333 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
2 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 

Шлюб і сім’я в 
українців Карпат 
Дошлюбне 
спілкування молоді 
на Гуцульщині, 
Бойківщині і 
Лемківщині: 
порівняльні 
особливості. 
Локальна специфіка 
бойківського 
весілля 
(закарпатської і 
галицької частин). 
Особливості 
гуцульського 
весілля 
(буковинської, 
закарпатської і 
галицької). 
Особливості 

семін
ар 

Бойківщина: історико-
етнографічне дослідження. К.. 
1983. 
Гуцульщина: історико-
етнографічне дослідження. К., 
1987. 
Хобзей Н. Гуцульська 
міфологія: Етнолінгвістичний 
словник. К., 2002. 
Хоткевич Г. Гуцули й 
Гуцульщина. К., 1920. 32 с. 
Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє 
життя, звичаї та народні 
перекази. Чернівці: «Молодий 
буковинець», 2003. 200 с. 
Шухевич В. Гуцульщина. В 5 
частинах. Львів, 1908. Ч.5. 
Шекерик-Доників П. Рік у 
віруваннях гуцулів. Вибрані 
твори. Верховина, 2009. 
 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття, 
4 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 



лемківського 
весілля. 
Звичаї і обряди 
пов’язані із 
народження дитини 
на Гуцульщині. 
Звичаї та обереги 
при вагітності. 
Обряди при 
пологах і 
хрестинах. 
Звичаї і обряди 
новонароджених 
дітей. 

семін
ар 

Гуцульщина: історико-
етнографічне дослідження. К.. 
1987. 
Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє 
життя, звичаї та народні 
перекази. 2-е вид. Чернівці: 
«Молодий буковинець», 2003. 
200 с. 
Шухевич В. Гуцульщина. В 5 
частинах. Львів, 1908. Ч.5. 

Підготов
ка 

семінарс
ького 

заняття 
, 2 год. 

1-5 Впродовж 
семінару 

Традиційні обряди і 
звичаї Зелених свят 
українців Карпат 
(порівняльний 
аналіз). 

СР Боян С. П. Локальні особливості 
Зелених свят на Бойківщині: 
традиційні звичаї і обряди // 
Галичина. Всеукраїнський і 
культурно-просвітній 
краєзнавчий часопис.Івано-
Франківськ, 2012.Ч. 24.С.53– 62.   

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Купальська 
обрядовість 
українців Карпат 
(порівняльний 
аналіз). 

СР Боян С. П. Купальська 
обрядовість: народні вірування 
на Бойківщині // Історико-
культурна спадщина 
Рожнятівщини як складова 
частина Бойківщини: минуле та 
перспективи розвитку. Івано-
Франківськ, 2012. С. 103 – 111.   

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Пастуші обряди і 
звичаї на 
Гуцульщині 

СР Шухевич В. Гуцульщина. В 5 
частинах. Львів, 1908. 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Світоглядні 
уявлення і 
вірування лемків 

СР Лемківщина (історико-
етнографічне дослідження). У 2-
х томах. Т.1. Львів, 1999. Т. 2. 
Львів, 2000. 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Весільна 
обрядовість на 
Покутті. 

СР Kоlberg O. Pokucie. Cz. 1 // 
Dzieła wszystkie. T. 29. Wrocław; 
Poznań: PTL, 1962. Kolberg O. 
Pokucie. Cz. 2 // Dzieła wszystkie. 
T. 30. Wrocław; Poznań: PTL, 
1963. 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Різдвяна 
обрядовість Опілля. 

СР Виноградська Г. Календарні 
звичаї та обряди на Опіллі 
(аналіз окремих фрагментів) // 
Народознавчі зошити. 2007. 
Зош. 3–4. С. 282–286. 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Весняні обряди і 
звичаї на 
Бойківщині. 

СР Боян С.П. Весняно-літня 
календарна обрядовість бойків в 
етнографічних дослідженнях  
кінця ХІХ-ХХ  ст.. // Галичина. 
Всеукраїнський і культурно-
просвітній краєзнавчий часопис. 
2010. Ч. 17. С. 83 – 94 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Поховальна 
обрядовість 
гуцулів. 

СР Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє 
життя, звичаї та народні 
перекази. Чернівці: «Молодий 

10 1-10 Впродовж 
семестру 



буковинець», 2003. 200 с. 
Родильні звичаї і 
обряди українців 
Карпат 
(порівняльний 
аналіз). 

СР Шекерик-Доників П. Рік у 
віруваннях гуцулів. Вибрані 
твори. Верховина, 2009. 
 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Громадський побут 
українців Карпат 
(порівняльний 
аналіз). 

СР Хоткевич Г. Гуцули й 
Гуцульщина. К., 1920. 32 с. 
 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Космогонічні 
уявлення українців 
Карпат 
(порівняльний 
аналіз). 

СР Хобзей Н. Гуцульська 
міфологія: Етнолінгвістичний 
словник. К., 2002. 
 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Народні знання 
українців Карпат 
(порівняльний 
аналіз). 

СР Зубрицький М. Народний 
календар, народні звичаї і 
повірки, прив’язані до днів у 
тижні і до рокових свят / 
Записки у Мшанці 
Староміського повіту і по 
сусідніх селах // Матеріали до 
українсько-руської етнології. 
Львів, 1900. Т. 3. С. 33–60.  

10 1-10 Впродовж 
семестру 

 
6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 
оцінювання курсу 

Поточне оцінювання студентів відбувається за 5-бальною шкалою у 
випадку усних виступів на семінарських заняттях із подальшим 
накопиченням балів задля допуску до складання іспиту. Найменшою 
для допуску може бути кількість балів 25, найбільшою – 50. У такий 
спосіб оцінюються усі різновиди індивідуальної та самостійної 
роботи, яка може також оцінюватися за 10-бальною шкалою, в 
залежності від рівня складності завдань  

Вимоги до письмової 
роботи 

Письмова робота оцінюється за 10-бальною шкалою. До письмових 
робіт відносяться також будь-які інші види не аудиторної роботи, 
котрі передбачають написання самостійного авторського твору. У 
такому випадку вони оцінюються за 5-бальною шкалою 

Семінарські заняття Виступи на семінарських заняттях оцінюються за 5-бальною 
шкалою. Активна всестороння участь на занятті може оцінюватися у 
один додатковий бал 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Допуск до підсумкового контролю передбачений за умов відсутності 
жодної заборгованості за лекційні і семінарські заняття та наявності 
не менше 25 балів, зароблених у різний спосіб під час практичних 
занять. Заборгованість ліквідовується у часі консультативних годин 
викладача, відповідно до встановленого з ним графіка та форм 
відпрацювання, які носять індивідуальний для кожного студента 
характер  

7. Політика курсу 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є вивчення 

навчального матеріалу за кожною темою. Специфіка курсу здебільшого передбачає оволодіння 
основним понятійним апаратом в галузі духовної культури українців. Кожен студент повинен 
ознайомитися і дотримуватись Положенню про академічну доброчесність Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, Статуту і Правил внутрішнього розпорядку 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зокрема, для успішного 
засвоєння навчального матеріалу студент зобов’язаний:  

– не запізнюватися на заняття;  



– не пропускати заняття, а в разі хвороби надати довідку;  
– самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття;  
– конструктивно підтримувати зворотній зв’язок на всіх заняттях;  
– брати активну участь у навчальному процесі;  
– своєчасно і акуратно виконувати завдання для самостійної роботи;  
– відключити мобільний телефон під час занять;  
– бути терпимим і доброзичливим до однокурсників та викладачів;  
– участь у контрольних заходах (поточний контроль, модульний контроль, контроль 

самостійної роботи; підсумковий контроль);  
– будь-яке копіювання або відтворення результатів чужої праці, якщо тільки робота не має 

груповий формат, використання завантажених з Інтернету матеріалів кваліфікується як порушення 
норм і правил академічної доброчесності та передбачає притягнення винного до відповідальності, у 
порядку, визначеному чинним законодавством та Положенням про академічну доброчесність  
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

8. Рекомендована література 
1. Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття. Т.1-5. Івано-Франківськ, 1992–1995. 
2. Етногенез та етнічна історія українських Карпат: у 4 т. Т.1-2. Львів, 1999. 
3. Боян С.П. Календарна обрядовість бойків в сучасних дослідженнях українознавців (до 
історіографії проблеми) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. 
К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2009. Т. ХХІІІ.С. 296 – 302. 
4. Боян С.П. Культ померлих в календарній обрядовості бойків // Схід. Аналітично-інформаційний 
журнал. березень – квітень 2009. №2 (93).  С. 62 – 65. 
5.  Боян С.П. Аграрні мотиви у весняно-літній календарній обрядовості бойків // Вісник 
Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія історія. 2009. Випуск. ХV. С. 107 – 114 
6. Наулко В. І. Етнічний склад населення України: Статистико-картограф. дослідження. К., 1965. 
7. Бойківщина: історико-етнографічний нарис. Львів, 1983 
8. Гуцульщина історико-етнографічний нарис. Львів, 1987.  
9. Лемківщина – історико-етнографічне дослідження у 2-х т. Львів, 2002 

 
 
 
 

Викладач Боян-Гладка С.П. 
 
 


