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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Перша частина методичних вказівок з народознавства — «Український 

етногенез та глотогенез» – була рекомендована до друку 9 листопада 1993 р. , а 

вийшла в липні 1994 р. Минуло два роки - і проблема фахової літератури вже 

не стоїть так гостро. Ні, вона ще ой як не розв’язана! Але вже маємо три 

посібники і чимало збірок, монографічних досліджень та журнальних статей, 

які безпосередньо стосуються українського народознавства.  

У зазначеній брошурі йшлося про «першу ластівку» – книгу для вчителя 

«Українське народознавство» /1992/, написану О. В. Ковальчуком. Нині ж 

маємо посібники:   1/ П. П. Кононенко. Українознавство. – К. :   Заповіт, 1994. – 

319 с. /ця книга рекомендована Міністерством освіти України як навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, вчителів/; 2/ Українознавство:  

Посібник / Укладачі В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. - К. :   Зодіак-ЕКО, 1994. – 399 с. 

/це колективна праця 23 авторів, істотну частину якої написано не спеціально 

для даного посібника, а опубліковано у вигляді статей або частин монографій; 

так, один з розділів книги - фрагмент роботи уславленого українського 

філософа Д. Чижевського, узятий з перевидання 1992 р. /; 

3/ Г. С. Лозко. Українське народознавство. – К. :   Зодіак-ЕКО, І995, – 367 с. 

/книгу визначено як посібник в анотації/.  

Усі ці три посібники – цінна /хоч, звичайно, й нерівноцінна/ допомога тим, 

хто вивчає українське народознавство. Якщо згадати обґрунтований у першій 

частині даних методичних вказівок поділ народознавства на наукове та 

ненаукове /міфологічне/, то слід підкреслити, що праця П. П. Кононенка 



 

цілком належить до наукового українознавства. У колективній же праці 

«Українознавство» українська народознавча наука, іноді дуже висока наука, 

переважає /більшість розділів криги/, хоч іноді тут з’являються й елементи 

міфологічного, ненаукового народознавства /передусім це стосується розділів, 

автором яких є С. А. Шокало/. А праця Г. С. Лозко становить собою фактично 

поєднання, суміш наукового й фантастичного народознавства.  

Тут є цілком пристойно, науково /науково - зовсім не означає істинно:   

наука містить багато дискусійного, але все це дискусійне залишається в межах 

етичних і сутнісних наукових норм/ написані розділи в першій та другій 

частинах книги, наприклад «Антропологічні ткни українців» /с. 27-37/, 

«Фольклорна творчість українців» /с. 140-158/; такса є й уся третя частина 

книги /»Господарство, побут, родина», с. 252-336/. Але тут є й вигадки про 

Атлантиду та писемність трипільців, і чимало інших атрибутів фантастичного 

народознавства.  



 

 

 

Поза тим книга Г. С. Лозко не є розгорненням єдиної, власної концепції, як, 

наприклад, прекрасні монографії Ю. Липи «Призначення України» /Львів:   

Просвіта, І992; уперше видана в 1938 р. , теж у Львові/ та М. Демковича-

Добрянського «Україна і Росія» /Львів - Краків - Париж:   Просвіта, І993; 

уперше вийшла в 1989 р. /, а компіляцією, переказом різних концепцій, нерідко 

несумісних. Так, серед семи антропологічних типів українців авторка виділяє 

за В. Дяченком і динарський, «близький до карпатського» /с. З6/. А вже як 

«расові та соціальні типи» подаються фактично теж антропологічні типи 

українців /але їх лише чотири, і авторка ґрунтує їх виокремлення на працях Д. 

Донцова, Ю. Липи та ін. , хоч фактично йдеться про наслідки антропологічних 

обстежень Хв. Вовка/. І серед цих чотирьох типів теж є динарський /с. 84/. Але 

в першому випадку динарців серед українців 4 – 5 %, а в другому 44 %, у 

десять разів більше. Зразків такого відвертого еклектизму в книзі багатенько.  

Сказаним я зовсім не хочу перекреслити осягнень Г. С. Лозко чи виключити 

її з кола підручної народознавчої літератури. Цією працею, звісно, і можна, і 

треба користуватись. Слід лише ставитись до висловлювань авторки з 

належним критицизмом. Втім, критичне ставлення енергійно рекомендується 

при ознайомленні з будь-якою працею, включаючи, зрозуміло, й те, що пише й 

говорить автор цих рядків.  

Власне, до трьох названих посібників з народознавства треба додати ще 

один – «Культура і побут населення України», який у своєму другому виданні / 

К. :  Либідь. І993; перше видання вийшло в 1991 р. / значно наблизився до 

проблематики українського народознавства. В анотації до цієї праці прямо 

сказано, що «перше видання цієї книжки стало водночас і першим 

знайомством читача з оригінальним систематизованим посібником з 

українського народознавства». Однак народознавство в цьому посібнику, 

затвердженому Міністерством освіти України ототожнюється з етноґрафією. 

Наприклад, розділ «Українське народознавство:   3ароджоння, розвиток, 



 

перспективи» /азтори В. Ф. Горленко та В. І. Наулко, останній є й керівником, 

авторського колективу книги/ починається фразою:   «Історія української 

етнографії своїми витоками сягає часів Київської Русі» /с. 45/.  

Та й увесь цей розділ, як і весь посібник, за межі етнографії майже не 

виходить.  

Але це вже проблема, про яку йдеться нижче. Народознавство і етногра-

фія – різні науки, хоч вони й суміжні. Повторимо сказане у першому випуску 

даної методрозробки:   народознавство є комплексною наукою, що 

орієнтується на етику різних наук – передусім історії, археології, етнографії та 

мовознавства.  

Кажучи про посібники з народознавства, слід згадати й симпатичну 

спеціалізовану працю А. М. Богуш та Н. Б. Лисенко «Українське народознав-

ство в дошкільному закладі», затверджену Міністерством освіти України як 

навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів.  

Нова література з народознавства, передусім названа вище література 

підручна, загострює питання про наукову термінологію, про час виникнення 

українського народознавства і взагалі про те, що ж таке народознавство, чим 

займається, чим має займатись ця наука.  

Автор цих рядків, почасти полемізуючи з П. П. Кононенком та деякими 

іншими народознавцями, займає в названих трьох проблемах такі позиції /вони 

розгорнуто викладені в статті 43/:   

1.  Термін народознавство вживається нині в двох різних значеннях:   а/ 

сукупність будь-якої інформації, банк даних про конкретний народ та його 

визначніших діячів; б/ наука про конкретний народ. Стосовно українського 

народу взірцем реалізації першого значення може слугувати «Енциклопедія 

українознавства», що вийшла 1955-1984 рр. за редакцією В. Кубійовича і нині 

перевидається у Львові Науковим товариством імені Т. Шевченка /т. І - 1993 р. 

/. У другому ж випадкові подібної всеосяжності немає:   наука народознавство 



 

 

 

включає до свого складу далеко не все, що стосується даного народу.  

Оскільки нині в активному вжитку знаходяться два терміни для позначення 

науки про український народ - українознавство та українське народознавство, 

автор пропонує закріпити за ними два вказаних значення. В такому випадку 

терміном українознавство, в дусі згаданої «Енциклопедії українознавства», 

позначатимемо сукупність усієї можливої інформації про Україну та українців, 

а терміном українське народознавство – науку про український народ. Речі ці, 

зрозуміло, тісно взаємопов'язані, що проявляється передусім у тому, що 

українознавство постачає матеріал, становить джерельну базу для українського 

народознавства. Додамо також, що терміном краєзнавство позначається окрема 

галузь знань, яка не є частиною народознавства. Краєзнавство теж є тільки 

джерелом матеріалу для народознавства. І лише з навчально, педагогічною 

метою краєзнавство може використовуватись у дошкільних закладах і школі 

/молодші класи/ як початок освоєння українського народознавства.  

2.  Стосовно часу виникнення українського народознавства маємо чітку, 

добре аргументовану відповідь:   українське народознавство як наука виникло 

в другій полонині XIX ст. Засновниками цієї науки є мовознавець О. О. 

Потебня /передусім у статті «Мова і народність», що написана до 1880 р. , а 

вийшла друком 1895 р. , вже після смерті вченого/ та історик



 

 

В. Б. Антонович /передусім ідеться про його статтю 'Три національні типи 

народні», що вперше видана 1888 р. /. Д. І. Дорошенко, говорячи, щоправда, 

лише про «початки», датує народознавство століттям раніше:   «початки на-

укового дослідження української історії, етнографії, мови, письменства, – те, 

що ми звемо українознавством, припадають на самий кінець ХVІІІ століття» 

/12, с. 26/.  

Між тим П. П. Кононенко пише, що першопочатками наукового 

українського народознавства були «Повість временних літ» та Галицько-

Волинський літопис /5, с. 40/, а XIX ст. – це вже третій етап розвитку даної 

науки /5, с. 14/. Уважаючи таку позицію неприйнятною, тлумачимо її як 

поєднання, нерозрізнення суб’єкта Й об’єкта науки. Об’єкт науки українське 

народознавство – український народ і ті етнічні єдності, що йому передували. 

А суб’єкт – учений, народознавець, що керується засадами, завданнями й 

методами даної науки.  

Звичайно, Тарас Шевченко /та, мабуть, і Володимир Мономах/ знав укра-

їнський народ як ніхто з сучасних народознавців. Але вченими-народо- 

знавцями, представникам науки українське народознавство ні Шевченко, ні 

тим паче Мономах не були. Тут маємо ту ж ситуацію, що й з мовою – далеко 

не всі, хто володіє мовою, є мовознавцями. Назнані визначні історичні діячі 

відіграли дуже велику роль в історії України. Володимир Мономах був 

останнім представником блискучої Княжої доби, що об’єднав у своїх руках 

усю Київську Русь. Тарас Шевченко зробив для утвердження України й під-

несення національного духу українців більше, ніж усі наукові інституції, разом 

узяті. Але це все – об’єкт народознавства. Мономах і Шевченко діяли /у тім 

числі і в своїх творах/, а вчений-народознавець досліджує, вивчає, аналізує ці 

дії стосовно проблематики своєї науки /зовсім у іншому плані ці ж дії вивчає 

історик чи літературознавець/.  

До речі, наукою етнографією Т. Г. Шевченко цілеспрямовано займався, див. 



 

6, с. 49, також спеціальну розвідку:   Кравець О. М. Діяльність Т. Г . Шевченка 

в галузі етнографії – К. , 1961. Наукою народознавством саме як наукою Т. Г.  

Шевченко не займався. Та й у часи Шевченка народознавства як науки ще не 

існувало.  

І ще одне показове зіставлення. Етнографія, як зазначають автори посібника 

«Культура і побут населення України», теж сягає своїми витоками Повісті 

временних літ /див. вище/ Але водночас тверезо зазначають:   «На середину 

XIX ст. були визначені предмет і завдання етнографії, загальні риси її методики 

–отже, вона оформилася як самостійне галузь науки» /6, с. 50/. Витоки науки та 

її виникнення саме як науки варто розрізняти з належною чіткістю.  

 

Якщо розрізняти належним чином об’єкт і суб’єкт наук, то навряд чи 

виправданим слід визнати твердження, «що наукове українознавство віді-

гравало величезну роль завдяки тому, що починалося й упродовж тисячоліття 

поставало не тільки історіософськими літописами. . . , а й працями про буття, 

природу та долю рідного краю, про Слово й мистецтво великих епох та 

поколінь, про філософію й традиції, фольклор і космологію, трудову 

діяльність, конфесії та військові справи, освіту й науку народу, про його 

міжнародні зв’язки /5. с. 5/. Не варто перебільшувати. Величезну роль 

відігравали ті, хто діяли. Роль науки значно скромніша:   інтерпретувати, 

узагальнити, визначити тенденції тощо.  

Але в ситуації України з її багатовіковим колоніальним статусом роль 

народознавства, зрозуміло, дійсно значно зростає, бо ця наука скерована на 

полегшення й поглиблення національної ідентифікації, на ліквідацію 

комплексу меншовартості, на розкриття українського менталітету і з ним 

любові до рідного – до України і українства. Тому не варто й применшувати 

значення українського народознавства, особливо в нинішній історичний час 

становлення Української держави.  



 

 

3. Спираючись передусім на концепції О. О. Потебні, уважаємо, що наро-

дознавство є наукою про народ та його походження, мову цього народу та її 

постання, модус мислення даного народу – менталітет та його історичне 

формування й форми реалізації як у специфіці мови і народної психології, так і 

в народній культурі у її розвитку та безмежжі різновидів і проявів. Таким 

чином, народознавство стоїть на трьох китах чи, говорячи менш метафорично, 

його каркас складають три речі – етногенез, глотогенез і менталітет.  

Звичайно, кожен з цих китів має свій ''хвіст», свої супровідні пробле- ми.  

Так, етногенез даного народу має доісторію:   етногенез народів-попередників. 

Для українців це етногенез слов’ян, ще далі – етногенез індоєвропейців. Є тут і 

постісторія:   витворення народу, акт етногенезу продовжується у вигляді 

етнічної історії – протягом свого розвитку вже існуючий народ приймає різні 

етнічні домішки, іноді досить значні. Так, Ю. Липа уважав, що в українському 

етногенезі вирішальну роль відіграли три перші – трипільні /їх учений 

помилково не відмежовував від слов’ян, хоч насправді трипільці – навіть не 

індоєвропейці/, говорячи про «протоукраїнський народ трипільської 

культури» /51, с. І04/, елліни та готи. Відповідно і в українській ментальності 

Ю. Липа виділяє риси, визначені ним як трипільство, еллінськість і готизм. 

Інші дослідники в українському етногенезі надають великої ролі скіфам, гунам 

/іноді і тих і других називають просто слов’янами, але то вже не наука, а офера 

фантастичного народознавства:    
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в дійсності скіфи були іракцями, а гуни – тюрками/, також кельтам, пор. 

галли /відоме кельтське плем’я/ і Галич /звідки й Галичина/ та деяким іншим 

народам.  

Глотогенез української мови як мови індоєвропейської – це не лише 

послідовне розщеплення, виокремлення протягом п’яти чи шести етапів з 

індоєвропейської прамови, а й міжмовна взаємодія, субстратні та суперстратні 

нашарування.  

Особливо довгий «хвіст» у проблеми менталітету – народного світобачення. 

Сутність цього явища з погляду мовознавця не в тому, що висловлюється 

мовою, а в тому, як воно висловлюється /О. О. Потебня/. Але менталітет 

глибоко закодований не тільки в мові, але й у фольклорі. /Ю. В. Щевельов/, у 

звичаях та обрядах, у всій духовній та матеріальній культурі народу. Це прояви, 

реалізація менталітету. А є ж і важка проблема його формування, постання. Як 

він*витворився таким, яким вії є? Усе це – царина народознавства. Але все це 

стосується народознавства лише остільки, оскільки торкається назначених 

трьох «китів». Народознавство мусить дешифрувати риси світобачення 

/менталітету/, закодовані, скажімо, в писанках, рушниках тощо. Як у пісні 

співається:   «Червоне – то любов, а чорне – то журба». Але на відміну від пісні 

наука має не лише проголосити, а й довести, аргументувати. А само по собі 

групування тих же писанок за територіями, за способами виготовлення, 

кольорами, малюнками – справа етнографії, а не народознавства.  

Далеко не всі дослідники погоджуються з такою концепцією українського 

народознавства. Певного поширення набув погляд, що ця наука обіймає все про 

Україну та українців. Це видно і в проекті шкільної програми з народознавства 

/див. першу частину даної розробки/, в посібнику П. П. Кононенка, який визнає 

тільки термін українознавство і вживає його, власне, у першому з двох вказаних 

вище значень, але саме в цьому значенні, вважає його наукою:   

«українознавство означає здійснення пізнання усіх складових понять Україна та 

український народ, його генези, зв’язків з іншим світом, сучасного та 

майбутнього» /5, с. ЗЗ/. І ще:   українознавство – наука і про український етнос у 

межах України та всієї планети.  

Але не тільки про етнос, а про все, що зв’язане з Буттям України й 

українства» /5, с. З7/.  

Помітно вужче розуміє українське народознавство В. Шевчук у своїй 

тверезій, розумній передмові до посібника Г. Лозко. Власне, поданий ним 

величенький опис того, що таке народознавство /3, с. / зводиться до етногонезу, 

глотогенезу й ментальності, пор. :   «і у виріб пожиткових речей, і 

господарювання, творення житла та поселення вкладалася національна душа» 

/53, с. 7/. А Ю. Кузнецов у передмові до посібника «Українознавство» взагалі 

чітко-формулює:   «Предмет українознавства – це насамперед Народна 

культура, етногенез і поняття про українську ментальність» /10, с. 4/. Саме така 

дефініція бодай почасти зумовлена тим, що названий посібник 

«Українознавство» присвячений майже виключно народній культурі. Фактично 

ж народна культура вивчається народознавством не як самодостатній феномен, 

а як прояв ментальності. І звісно, без розгляду глотогенезу народознавство 

немислиме, оскільки саме мова є основною-ознакою етносу.  

Зовсім неприйнятними видаються спроби ототожнення народознавства з 

якоюсь іншою наукою, найчастіше – з етнографією. Вище пре це вже йшлося; 

тезу про тотожність народознавства й етнографії поділяє також В. Ф. Жмир. 

Народознавство. Українознавство // Політологічні читання. - І994. – № 2. Відомі 

також концепції ототожнення народознавства та історії.  
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Дана друга частина методичних вказівок з народознавства охоплює другий 

його цикл - «Українська ментальність». В Одеському державному університеті 

на цей цикл відведено 20 годин лекцій та 6 годин практичних занять. За цей 

досить обмежений час маємо розібратись у трьох провідних проблемах:   

1. Що ж таке ментальність /менталітет/? У чому полягає специфіка 

української ментальності? 

2. Які чинники формують/створюють даний, тип /чи типи/ ментальності? На 

наш погляд, окрім мови, тут вирішальну роль відіграють також історія, 

вірування /язичницькі й християнські/ та родина.  

3. Як реалізується, у чому проявляється ментальність?- (крім національного 

типу вдачі, характеру, ментальність передусім реалізується в народній культурі 

— звичаях та обрядах, фольклорі, символіці, тощо. Царина народної культури 

практично безмежна. І зразу ж слід уточнити , що розрізнення чинників 

формування та реалізації ментальності є певною умовністю. Йдеться лише про 

переважаючий вектор. А насправді і мова, і вірування / і історія! / не лише 

формують ментальність, а якимось чином і формуються ментальністю. Так 

саме різні галузі народної культури не тільки відбивають, втілюють народну 

душу — ментальність, а й мають вплив на її формування, на її розвиток.  

Нижче, подаються плани лекцій та розгорнуті розробки практичний занять з 

циклу «Українська ментальність». Розробок практичних занять уміщуємо не 

три, а сім — і для вибору викладача, і з надією на збільшення кількості 

практичних занять у майбутньому.  

Основна література /її бажано опрацювати всю/ та література до окремих 

тем подається після, опису лекцій та практичних занять із. суцільною 

нумерацією, а до кожної лекції та заняття вказуються лише відповідні номери 

праць у яких студент та слухач ФПВ знайде відповіді на питання практичного 

заняття, зможе підготуватись до слухання лекції. Цьому спискові передує 

ненумерований перелік найважливішої новітньої літератури, це стосується 

циклу «Український етногенез та глотогенез» мала б фігурувати в першій 

частині даної методрозробки, але не встигла до. неї потрапити. Методрозробка 

завершується, як і в першій своїй частині, запитаннями для самоперевірки та 

поточного контролю і описом умов складання заліку.  

 

 

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС.  

 

 

1. Поняття ментальності. Українська ментальність. Ментальність як 

модус мислення, спосіб світобачення етносу, як його колективна психологія. 

Ментальність як сукупність поведінкових архетипів. Варіанти та інваріанти 

архетипів ментальності. Спроби визначення душі народу. 

Світосприймальні настанови та українська психічна структура. Предметові, 

рефлективні, містичні й ентузіастичні світосприймальні настанови. 

Кордоцентричність як основа української ментальності. Позитивні й негативні 

аспекти такого укладу української ментальності - «дар Божий» і «бич Божий «. 

Ментальність і мова. Сутність мовної закодованості ментальності не в тому, 

що говориться, а в тому, як говориться. Українська ментальність у зіставленні з 

ментальністю інших народів. Ментальність і риси характеру.  

Літ. :   2; 3; 5; б; 9; 10; II; 12; ІЗ; 14; 15; 17; 22; 23; ЗІ;. 32; 

33; 35; 38; 42, зш. 4:  «Нарід і Нація»; 43; 51; 53; 66; 71; 72; 

77 /тема «Вдача», с. 229/ ; 83; 88; 91; 92.  
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. . . 2. Чинники Формування української ментальності. 

Взаємозв'язки ментальності і мови:   мова як феномен, що формує ментальність 

і водночас формується ментальністю. Геопсихічний чинник Степова, гірська, 

морська, лісова ментальність. Концепції Г. Гачєва. Ступінь впливу 

ландшафту на ментальність. Чинники формування ментальності, виділені О. 

Кульчицьким. Расовий чинник у концепціях Ю. Липи та 0. Кульчицького. 

Заперечення істотності даного чинника Б. Цимбалістим та іншими вченими. 

Історичний чинник як один з провідних у формуванні ментальності. 

Вплив трагічних сторінок історії України та тривалих періодів її бездержавності 

на українську ментальність. Історична динаміка, 

історична усталеність української ментальності. Соціопсихічний чинник. 

Селянська структура української ментальності. Культуроморфічний чинник. 

Західноєвропейські культурні впливи як компоненти української ментальності. 

Неістотність азіатського впливу на українську ментальність. Підсвідомий 

/поглибиннопсихічний/ чинник. Поведінкові архетипи, підсвідоме язичництво. 

Підсвідомий комплекс меншовартості та шляхи його подолання. Родинний 

чинник, доданий Б. Цимбалістим до виділених О. Кульчицьким чинників. 

Фактичне формування у дитини, передача в поколіннях усіх рис ментальності в 

родині. Роль жінки в українській родині. Міфологія та релігія як 

концентрований вияв і чинник формування ментальності.  

Літ. :   2; 3;. 5; 6;'. 9; 10; II; ІЗ; 14; 15; 17; 23; 35; 38; 43; 51; 

53;-60; 63; 65; 66; 71; 72; 83; 87; 88; 91; 92.  

3. Етапи розвитку слов’янського язичництва. Слов’янське язичництво не 

завжди було таким, яким його застало християнство. Найдавнішим етапом 

язичництва протослов’ян був культ води /джерела, ріки, болота/ й рослинності 

/гаї, дерева, особливо дуб, деякі інші рослини/. Це пов’язано, можливо, з тим, 

що на першій прабатьківщині індоєвропейців /Передня Азія/ того й другого 

було мало. На цьому етапі поклонялись воді й деревам як таким, не виділяючи в 

них якихось окремих міфічних істот. Ці об’єкти поклоніння самі по собі 

називались богами, тобто «подателями». Цей етап проіснував до початку II 

тисячоліття до Р. Х. , коли розпалась, уже в Північному Причорномор’ї, 

германо-балто-слов’янська мовна єдність. Виразний слід цього етапу – в назві 

двох річок Буг /Півдеьний і Західний/, чим відзначено Головний шлях відходу 

племен з другої прабатьківщини індоєвропейців далі, в Європу, у слові 

здоровий та ін.  

Другий етап слов’янського язичництва – вогнепоклонство. Богом став 

вогонь. На цьому етапі відбулось розділення матеріальної субстанції та її 

міфологічного уособлення - власне бога. Бог вогню Сварог зрозуміло став 

головним богом, що мав сина Дажбога - бога сонця. Пов’язані з вогнем і Хорс 

/теж, бог сонця/ та Перун /громовержець/. Ще один бог Вогню - Сварожич. З 

ними усіма так чи інакше пов’язана Мокош - Мати сира земля /у Велесовій 

Книзі - Матиресна/ Вогнепоклонство як панівний культ існувало у праслов’ян 

протягом II тисячоліття до Р. Х. Але пізніше і воно, і більш давній водно-

рослинний етап не пішли в безвість, а зберігались у окремих місцях та в 

окремих фрагментах далі, почасти доживши до наших днів. Етапи язичництва 

змінювалися не революційно, а еволюційно. І давно пройдені його етапи 

дожили до сьогоднішніх днів, законсервувавшись у деяких ритуалах та 

обрядах, у словах багаття, багатий /первісно:   той, хто має вогонь»/, убогий 

/первісно:  «той, хто немає вогню»/. 3 вогнепоклонством пов’язаний обряд 

трупоспалання, що затримався у слов’ян до прийняття християнства, та поява 

упирів /буквально:   «ТОЙ, ЩО не був опалений»/.  
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Третій етап слов’янського язичництва - скотарський. З’являється «скоті» 

бог» Велес, а Перун сідає на коня. Індоєвропейці, в тому числі й предки 

слов’ян, прийшли в Північне Причорномор’я як вершники-номади, скотарі. 

Відповідну скотарську орієнтацію одержала й міфологія, Почасти поєднувана з 

вогнепоклонством.  

Скотарський етап язичництва слов’ян тривав десь до середини І тисячоліття 

Р. Х. , змінившись, у зв’язку із зміною господарського життя слов'ян, 

хліборобським етапом. З'являються типово хліборобські боги Ярило, Купало. а 

Велес доповнює свою спеціалізацію хліборобством /обряд Велесової бороди/. 

«Велесова книга» /якщо це не фальсифікат/ зазначає:   «Влесо бо научив тії 

землю орати і зерно сіяти». Ця пам’ятка якраз і відбиває скотарський етап 

язичництва та перехід до землеробського етапу:   »десять сот літ скот пасемо»; 

«удержати степи наші і не дать землі іншим. . . Так бо маємо інакше творити, а 

не випалювати дуби на поля свої, ані сіяти по тих і жати жниво на попелищах, 

бо ж маємо степи трав’яні і скотину розводимо». Мовні залишки скотарського 

та землеробського етапів, пов’язані з тим же словом бог – лексеми богун 

«шлунок жвачних тварин», збіжжя «зерно». Хліборобський етап 

слов’янського язичництва „ДІЯВ як провідний тисячу років - від середини І 

тисячоліття до Р. Х. До середини І тисячоліття по Р. Х.  

П’ятий етап розвитку слов’янського язичництва, який був перерваний 

християнством, - абстрагована та всеохоплююча систематизація. Власне 

міфологія починає перетворюватись у релігію. З’являється ідея Добра і Зла 

/раніше діяли тільки поняття Користі та Шкоди/, що свідчить про істотну зміну 

ментальності, язичницького світобачення. Разом з ідеєю Добра і Зла приходить 

мифологема Доля, якої в УІ от, за свідченням Прокопія Кемарійського в антів 

не було, а в X ст. /прийняття християнства/ язичницька міфотворчість – в 

основному завершилась; Водночас з’явились /чи активізувались/ Білобог та 

Чорнобог. Звісно, продовжували шануватись і всі боги, що з’явились на 

попередніх етапах. Щоправда у своєму пантеоні 980 р. князь Володимир не 

поставив Сварога, яккй був колись чільним богом /це засвідчує Іпатіївський 

літопис і дуже енергійно - Велесова книга/. Цей пантеон був очолений Перуном 

і включав Дажбога, ; Хорса, Макош, Стрибога /бог вітру/, Семаргла /його 

функції неясні/. 0кремо, на Подолі біля р. Почайни був споруджений кумир 

Велеса.  - 

Після 988 р. /прийняття християнства/ розпочався тривалий період двовір’я, 

причому язичництво як цільна система світосприйняття подекуди проіснувала 

в Україні до ХVТІ - ХVIІІ ст. , а залишково, найчастіше на різні підсвідомості, 

продовжує існували й досі.  

Літ. :   2; 3; 7; 12; 16; 17; 21; 29; ЗО; 33; 40; 41; 42, зш. І:  б. Кравців. 

Мітологія; 45; 46; 49; 53; 54; 58; 59; 63; 64; 70; 73; 74; 77 /тема «Віра», с. 229/; 78, 

83; 84; 89.  

4. Українська демонологія. Вищі і нижчі рівні давньоукраїнської міфології. 

Фактично таких рівнів було не два, а шість:   І/ найвищий рівень - 

загальнонародні божества – Сварог, Перун, Купало, тощо; 2/ божества окремих 

колективів, переважно, родів - Род і Рожаниці, Чур /Цур/ та ін. З/ персоніфікація 

окремих якостей, переважно абстрактних:   Доля - Лихо /Недоля/. Правда – 

Кривда, Суд і Судениці, Злидні, Блуд, Див і Диви; сюди з Веле- сової книги Ява 

/стосується життя, реальності/ - Нава /стосується смерті, Вирію/; 4/ керівники, 

царі демонів - Кощій Безсмертний, Баба-Яга, Вій, Чудо-Юдо, . Водяний цар; 5/ 

власне демони - узагальнене біс /того ж кореня - боятись/, його евфеМІЗМ чорт 

/того ж кореня - кріт. ПОР чортотория/ та численні евфемізми останнього:   
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Дідько , щезник, арідник, антипко, явида, тощо. Спеціалізовані Демони – 

водяни, лісовик, болотяник, польовик, перелесник, скарбник, домовик, богиня 

/мамуна, лисниця/, берегиня /тепер:   русалка/, мавка, світилка, нічниця та ін. До 

речі, у Велесовій книзі названі ще більш спеціалізовані демони /більше 60/, усі 

на -ич та –ець, наприклад, Зернич, Овсянич, Просич, Грибич, Пчолич, Житнець, 

Птичець, Плодець, Ягодець, Озерець, а між ними й Чурець; 6/ люди, що 

набувають неприродних, демонічних властивостей:   відьми, вурдалаки, упирі, 

чарівники, баїльники, градобурники, босоркуни, мольфари, одмінки та ін. До 

демонології прийнято зараховувати міфічних істот п’ятого та шостого рівнів. 

Іноді демонологію починають з третього рівня. Сутність кожної з названих 

міфічних реалій та походження, сенс її назви. Вигадана слов'янська міфологія:   

Лель і Полель, Лана, Ладаа. Коляда та ін.  

Літ. :  . 2; 7; 10; 16; 17; 19; 26; 27; 29; ЗО; 33; 34; 36; 39; 40; 41; 

42, зш, І:  «Віра й церква»; 47; 48; 49;. 53; 54; 59; 63; 89, 70; 73; 74; 81; 83; 86. 

 .  

  5. Язичництво і мова. Істотність впливу язичництва на мову. 

Використання /для сакральної меліорації важливих для язичництва слів/ 

давнього аблауту - якісного /дерево – здоровий, Велес - Волос/ та кількісного 

/бог — багаття, багно/. Типи сакральної язичницької лексики стосовно її 

сприйняття християнством:   І /слова, що на час прийняття християнства 

втратили свій зв’язок з язичництвом і тому не піддавались гонінням:   хороший 

/буквально :   «Хорсів, належний Хорсу»; рефлекс ой - ш та друга палаталізація 

/здоровий, багатий, убогий, назва комахи сонечко і рос. /Дажь/ - божъя коровка 

та ін. ; 2/ слова, що були перейняті від язичництва і пристосовані до 

християнських реалій:   бог, біс, чорт та ін. ; З/ слова, що сприймались як 

виразники язичництва і тому підлягали викоріненню або під впливом 

християнства зазнавали семантичної девальвації. Це:   а /прямі назви об’єктів 

язичницького культу, передусім імена богів, що підпадали під сувору заборону, 

табуювались; б/ назви язичницьких ритуальних предметів та 

сакральних дій:   сварити/сь/ »давати клятву» /пор. Свар-ог «лаяти/сь/. рос. 

врать «лікувати заговорами над цілющою киплячою водою» /пор. похідне врач/ 

> «брехати» та ін.  

Язичництво і література. Повість «Вій» М. Гоголя, драма-феєрія «Лісова 

пісня» Лесі Українки, повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського.  

Літ. :   7; 16; 17; 21; 41; 49; 55; 56; 58; 70; 83.  

6. Прийняття християнства на Русі. Проблематика проникнення христия-

нства на Русь до X ст. Можливість існування Тмутороканської єпархії з VIII ст. 

Прослідки раннього проникнення християнства західного зразка у Закарпатті та 

Галичині. Аскольдове хрещення Русі. Хрещення княгині Ольги. Володимиреве 

хрещення Русі 988 р. Безболісне поширення християнства на території 

майбутньої України і болісне - на території майбутньої Росії. Організація 

церкви в Київській Русі. Причини та результати прийняття Руссю християнства 

східного, візантійського зразка – православ’я.  

Змагання християнства та язичництва. Проблема двовір’я. Українська 

церква до кінця ХVІ ст.  

Літ. . 1; 8; 16; 17; 33, с. 496-522, 572-578; 37; 64; 66; 87. .  

7. Церковна історія України. Стосунки Української православної церкви з 

Російською православною церквою. Боротьба за митрополію. Підкорення УПЦ 

московським патріархатом /16Б6 р. /. Розвиток Української православної 

церкви, як частини РПЦ. БерестеЙська унія 1596 р. й пов’язана з ней полемічна 

література. Церковна унія в ХУІ - ХУІІ ст. як засіб полонізації та мадяризації 
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/Закарпаття/ українського народу. Історична динаміка Української греко-

католицької церкви у ХУІІІ - XX ст. , її боротьба за збереження українського 

народу й зростання його духовної культури. Відродження Української 

автокефальної православної церкви в XX ст. та її історія. Поступове 

вивільнення Української православної церкви з-під влади РПЦ. Виникнення 

Української православної церкви - Київського патріархату. Сучасні конфесії та 

міжконфесійні відношення в Україні.  

Літ. :   8; 12; 16; 33; 37; 42, зш. 1:  «Віра й Церква»; 53; 60; 64; 66; 

77 /теми «Віра», с. 229:   «Церква», С. 265/,  

 

8. Найважливіші сфери реалізації української ментальності. Найповніша 

Фіксація й самовираження української ментальності в мові на фольклорі:   

Закріплення й широка реалізація ментальності в народному характері, у звичаях 

та обрядах, у народному етикеті. Відображення української ментальності у 

невербальних «мовах» матеріальної та духовної народної культури. У 

матеріальній культурі це передусім житло і взагалі народна архітектура, 

національне вбрання і особливо народна вишивка, народна кухня, традиційний 

транспорт і пов’язане з ним чумацтво. У духовній культурі це народне 

мистецтво, у якому слід особливо виділити мистецтво виготовлення писанок, 

що є досі нерозшифрованими посланнями наших віддалених предків своїм 

нащадкам. Це також народна музика, народиі танці та ігри. Одна з 

найвиразніших сфер прояву ментальності - надзвичайна співучість 

українського народу й звичайно - репертуар улюблених пісень. Вираження 

народної ментальності у художній літературі.  

Літ. :   2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 15; 28; 35; 36; 47; 52; 53; 62; 66; 67; 75; 81. 

 - 

9. Звичаї та обряди українського народу. Звичаї та обряди як етнографічне 

явище. Звичаї та обряди як законсервовані дії, що в минулому мали цілком 

реальне значення, яке нині вже переважно забуте, і виконуються за традицією. 

Звичаї та обряди як виразники народної ментальності. Народний етикет. 

Родинні звичаї та обряди українського народу. Родини, хрестини. Весілля. 

Поховальні обряди. Календарні звичаї та обряди українського народу. 

Вечорниці. Християнська форма та язичницький сенс українських звичаїв та 

обрядів. Найвизначніші свята календарного циклу. Різдвяні свята. Колядки й 

колядування. Вертеп як святочне народне дійство. Щедрівки Й щедрування. 

Веснянки /гаївки/. Вербна неділя і Білий тиждень. Великдень - свято свят. 

Красна гірка. Зелені свята, Трійця. Свято Івана Купала. Обжинки. Спас. 

Покрова. Народний календар - усталена віками й закріплена звичаями форма 

організації праці й життя українського хліборобам Збереження в звичаях та 

обрядах дохліборобських етапів слов’янського язичництва.  

Літ. :   2; 3; 4; 6; 8; 1О; 20; 22; 34; 47; 52; 57; 62; 77 /тема «Звичаї», с. 231/; 79; 

80; 81; 83; 85.  

' 10. Українська національна і державна символіка. Поняття національної і 

державної символіки. Символіка й атрибутика. Геральдика. Поняття про герб. 

Історія українського герба-тризуба. Найавторитетніші інтерпретації. Паралельні 

українські герби та їх історія:   І/ архистратиг Михаїл, 2/ козак з мушкетом, 3/ 

лев, 4/ куша, 5/ інші герої та їх проекти. Функції прапора та їх історична 

динаміка. Український державний прапор та його історія. Жовто-синій 

/давнішій/ та синьо-жовтий /пізніше/ прапори. Червоний і малиновий прапори в 

українській історії. Прапор і герб. Національний гімн «Ще не вмерла Україна». 

Діяльність автора слів П. П. Чубинського та автора музики М. М. Вербицького. 
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Поширенність, перші публікації гімна. Варіанти тексту гімна, причини їх появи 

та вжитку.  

Літ. :   18; 24; 25; 44; 46; 47; 48; 53; 61; 62; 68; 75; 76; 77 /тема «Прапор”, с. 

233/-; 90.  

РОЗГОРНУТІ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

І. Язичництво України-Русі та укиаїнська демонологія.  

Домашнє завдання. З етимологічних словників /рекомендуй «Етимологіч-

ний словник української мови» в 7 томах, з яких вийшло вже три, та 

«Этимологический словарь русского языка» в 4 томах М. Фасмера/ та рекомен-

дованої нижче літератури випишіть етимології двох імен вищих слов’янських 

божеств /теонімів/ та назви двох нижчих міфічних істот /демононімів/ - так, 

щоб у вас було по кілька різних етимологій чи пояснень кожної виписаної, 

обраної вами лексеми. Перелік імен і назв для розгляду наводиться нижче /2-а 

година заняття/.  

Теоретична частина /1-а година заняття/.    

1. Обгрунтування думки, що найдавнішим етапом протослов’янського 

язичництва був культ води та рослин /дерев/.    

2. Етап вогнепоклонства у праслов’ян та розмежування субстанції, якій 

поклоняються, і її міфічного уособлення. Поява богів як нематеріальних істот.  

3. Скотарський та хліборобський етапи розвитку давнього праслов'янського 

й східнослов’янського язичництва. Мовна та обрядова аргументація.  

4. Етап східнослов‘янського /давньоукраїнського/ язичництва, що 

безпосередньо передував прийняттю християнства.  :   

5. Двовір’я, що виникло на Русі після прийняття християнства. Його 

причини, форми прояву, тривалість.  

6. Характеристика шести рівнів міфічних істот, що увіходили до системи 

давньоукраїнського язичництва.  

Практична частина /2-а година заняття/.  

За виготовленими вдома матеріалами проаналізуйте етимології імен:   

Бог, Сварог, Стрибог, Дажбог, Хорс, Перун, Велес, Семаргл, Макош, Трояк, 

Ярило, Купало, Воструба, Кощій Безсмертний, Баба-Яга, Вій; біс, чорт, дідько, 

упир, берегиня, русалка, мавка /нявка/, відьма, вовкулак. 

літ. :   2; 3; 7; 10; 12; 17; 21; 26; 27; ЗО; 33; 41; 49; 54; 55; 56; 58; 59; 63; 69; 70; 

73; 74; 81; 83; 86.  

2. Прийняття християнства й церковна історія України.  

Практичні заняття 2, 3, 4, 5, 6, 7 проводяться у вигляді семінарів-дискусій. 

Студент обирає собі тему доповіді по одному з цих занять, тобто розглядає всі 

теми занять від 2-го до 7-го і обирає якусь одну. Але в межах курсу чи потоку 

два студенти чи два слухачі ФПВ не можуть узяти одну й ту ж тему. Інший 

студент призначається викладачем, що проводить практичне заняття, 

опонентом по доповіді. Тривалість доповіді - не більше п’яти хвилин. Виступ 

опонента - не більше двох хвилин. По кожній доповіді крім призначеного 

опонента можуть виступити всі бажаючі. Адже йдеться саме про семінар-

дискусію. Тому виклад різних точок зору, наукові суперечки на практичному 

занятті є бажаними.  

Доповідачеві та опонентові виставляється оцінка. Критерії оцінка доповіді:   

а/ використання виключно лекційного матеріалу - «задовільно» або 

«незадовільно» /залежно від ступеня засвоєння матеріалу/; б/ використання, 

окрім лекційного, також матеріалу з літератури, вказаної до даної теми - 

«добре»; в /використання, окрім названого в пункті б, також самостійно 

віднайденої студентом літератури - «відмінно». Нова література - це не лише 
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книжки, а й статті в журналах /зокрема рекомендую переглядати свіжі номери 

журналів «Народна творчість та етнографія». «Філософська і соціологічна 

думка», «Трибуна», «Наука і суспільство», «Віра і культура», «Дивослово» 

тощо/ та в газетах. Критерії оцінки виступу опонента:   а/ лише суб’єктивна 

емоційна оцінка доповіді, типу:   «подобається»- «не подобається» - 

«задовільно» або «незадовільно» /залежно від уміння будувати виступ/; б/ 

наукова, об‘єктивна аргументація оцінки доповіді опонентом - «добре»; в/ 

вимоги, викладені в пункті б, поєднуються з істотними доповненнями, які 

опонент робить до доповіді - «відмінно».  

За діючим учбовим планом ми маємо провести лише три практичних за-

няття, фактично - заняття 1, 2, 3. Отже, студенти, що візьмуть доповіді з тем 4, 5, 

6, 7, найімовірніше на занятті не виступлять. Але обираючи тему доповіді, слід 

зважати на таке:   І / студенту, що одержали на практичних заняттях дві оцінки 

«добре» або оцінку «відмінно», одержують залік автоматично; 2/ усі студенти, 

що не виступили по темах 2 і наступних з доповідями, подають ці доповіді у 

вигляді написаного реферату /не менше 10 сторінок/. Без реферату /чи 

зробленої на практичному занятті доповіді/ залік не приймається. Тому не 

поспішайте обирати теми з кінцевих занять. Навпаки, доцільніше намагатися 

взяти теми з занять 2 чи З. Зрештою кожен студент або виступить з доповіддю, 

або писатиме реферат. Повторення, нагадую, виключаються. Отже, теми 

заняття 2:   

1. Аскольдове хрещення Русі 

2. Володимирове хрещення Русі.   

3. Поширення християнства в Київській Русі після хрещення киян.  

4. Організація церкви в Київській Русі.  

5. Українська православна церква до кінця ХІІ ст.  

6. Берестейська унія 1596 р. та її суперечливі оцінки від часу прийняття 

унії до сьогоднішнього дня.  

7. Історична динаміка Української греко-католицької церкви в ХІХ-ХХ 

ст.,  

її прогресивна роль. ' 

8. Підпорядкування Української православної церкви Російській 

православній церкві /1686 р./ Посилення русифікації.   

9. Відродження Української автокефальної православної церкви та її 

історія. • 

9. Виникнення Української православної церкви - Київського патріархату.  

10. Сучасні конфесії та міжконфесійні відношення в Україні.  

Літ:   Основна по даній темі:   1; 2; 12; 64; 66;також:   33; 77 /теми «Віра». с. 

229, та «Церква», с. 235/ 

3.  Календарні звичаї українського народу:   Зима. .  

Заняття проводиться як семінар-дискусія за схемою, докладно описаною 

вище, при характеристиці практичного заняття 2. Теми доповідей.  

1. Церковна форма і язичницька /переважно хліборобська/ сутність кален-

дарних звичаїв та обрядів українського народу.  

2. Звичаї відзначення Введіння, Третьої Пречистої /4 грудня/ - першого 

двунадесятого християнського свята. Двунадеяяті християнські свята й 

наповнення їх народним, язичницьким у своїй основі змістом.  

3. Традиції та обряди молодіжного свята Андрія /1З грудня/. 

4. Вечорниці. Форми, сутність і мета традиції вечорниць.  

5. Свят-Вечір та пов’язані з ним ритуали /6 січня/. Поняття Святок, 

Дванадцятидення.  
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6. Різдво Хлистове . - друге двунадесяте свято /7 січня/.  

7. Колядки й обряд колядування:   форми й сутність.  

8. Вертеп як святочне народне дійство.  

9. Щедрий вечір, або свято Маланки, та пов’язані з ким звичаї /13 січня/. 

10. Новий рік, або свято Василя, та його обрядовість /14 січня/. Історична 

динаміка святкування Нового року. 

11. Щедрівки й щедрування.  

12. Голодна кутя /18 січня/ й Всдохрища, Хрещення Господнє /19 січня/ - 

третє двунадесяте свято.  

Літ.:   Найістотнішими для тем 3-6 є монографії С. Килимника, О. Воропая 

та В. Скуратівського - праці 4; 22; 79. Дуже важливими для ряду тем є праці 3; 

3; 6; 8; 10; 16; 47; 50; 57;. 62; 81; 82; 85.  

 

4.  Календарні звичаї українського народу:  Весна.  

Заняття проводиться як семінар-дискуоія. Опис його організації подано при 

характеристиці 2-го практичного заняття /див./. Тематика доповідей: 

1. Стрітення Господнє - четверте двунадесяте свято /15 лютого/. Пов’язані з 

ним звичаї й повір’я українців.  

2. Масляна - тиждень перед Великим постом, що триває сім тижнів перед 

Великоднем. Традиції й звичаї Масляної.  

З. Обертіння /Обретіння голови Івана Хрестителя, 9 березня/. Українські 

народні повір’я та звичаї цього дня.  

4. Явдоха - день преподобної мучениці ЄВДОКІЇ /14 березня/. Повір’я та 

звичаї цього дня.  

5. «Теплий Олекса» - день святого Олексія, чоловіка Божого /30 березня/. 

Повір’я, обряди й звичаї.  

6. Благовіщення Пресвятої Богородиці - п’яте двунадесяте свято /7 квітня/. 

Повір’я, звичаї.  

7. Веснянки /гаївки/- весняні обрядові пісні, що виконуються в період 

від Благовіщеня до Зелених світ. Зміст, тематика, магічне значення.  

8. Вербна неділя /Вхід Господній у Єрусалим - шосте двунадесяте 

свято/- Останній недільний день перед Великоднем. Звичаї, обряди, повір’я.  

9. Білий тиждень - останній тиждень перед Великоднем. Переплетіння 

християнських та язичницьких обрядів. Звичаї Білого тижня.  

10. Великдень, чи Паска /Світле Христове Воскресіння/ - свято свят. 

Другий і третій день Великодня. Звичаї та обряди. Великдень настає не раніше 

22 березня і не пізніше 25 квітня у перший недільний день після весняного 

повнолуння.  

11. Писанки та крашанки:  давність, різновиди, техніка, обряди, сенс. 

.  

Літ. :   Найважливішими для цього заняття, як і для занять 2, 5, 6, є праці С. 

Килимника, 0. Воропая, В. Скуратівського про українські календарні звичаї:   4; 

22; 79. Для окремих тем заняття істотними є також праці:   2; 10; 1б; 20; 34; 47; 

62; 8О; 81. 

5.  Календарні звичаї українського народу:  Літо.  

Це заняття також проводиться як семінар-дискусія. Технологія проведення 

заняття описується в 2-му практичному занятті /див. /Тематика доповідей: 

1. Радуниця /Проводи/ - другий тиждень після Великодня. Звичаї та обряди.  

2. Красна гірка /5 травня/. Ляля, Леля, Лада, Ладо. Звичаї та обряди.  

3. Юріїв, день /6 травня/ - древнє хліборобське свято. Звичаї та обряди. 





 
 

4. День Миколи Чудотворця /22 травня/. Переплетіння язичницьких та хри-

стиянських обрядів і повір’їв.  

5. Вознесіння Господнє - сьоме двунадесяте свято /сороковий день після  

Великодня.  

6. Зелені свята, або Свята Неділя, Трійця. Власне Трійця, чи П’ятидесятниця, 

- п’ятдесятий день після Великодня, восьме з двунадесятих свят православного 

календаря. Тиждень перед Трійцею - зелений, клечальний, або русальний. Три 

останні дні цього тижня і три перші дні троїцького тижня - Зелені свята. 

Язичницький сенс обрядів та звичаїв Зелених свят.  

7. Петрівка, чи Петрів піст /починається через тиждень після Трійці/. Звичаї 

та обряди. Русалії, русалки, проводи русалок.  

8. Свято Івана Купала - день літнього сонцевороту, що збігається з хри-

стиянським великим святом Різдва Івана Предтечі /7 липня/. Обрядові дійства 

та ритуали на Івана Купала, їх форми й сенс.  

9. Жнива й пов’язані з ними звичаї та обряди. 

10. Обжинки - апогей аграрно-господарського року українського селянина. 

Звичаї та обряди, їх давність і сенс.  

Літ. :   Найважливіші для всіх тем заняття праці: 4; 22; 79. Істотні для 

окремих тем праці:   2; 16; 20; 45; 47; 62; 80; 81; 84. 

  

6. Календарні звичаї українського народу:  0сінь.  

 Семінар-дискусія. Технологію проведення див. у описі 2-го практичного 

заняття. Тематика доповідей:   

1. День пророка Іллі /2, серпня/. Народне усвідомлення Іллі, як 

християнського наступника Перуна.  

2. Спас - свято Преображення Господнього /19 серпня/, дев’яте з 

двунадесятих свят. Спасівка. Ритуали й повір’я,  

 3. Перша Пречиста - свято Успіня Пресвятої Богоматері /28 серпня/, десяте 

з двунадесятих свят. Звичаї. Прислів’я. 

4. Головосіка - свято Всічення Голови святого Івана Предтечі, Хрестителя 

Господнього /2 вересня/. Звичаї та обряди.  

5. Друга Пречиста - свято Різдва Пресвятої Богородиці /21 вересня/, 

одинадцяте з двунадесятих свят. День Рожениць. 

б. Здвиження - свято Воздвижения Чесного й Животворчого Хреста 

Господнього - дванадяте з двунадесятих свят /27 вересня/. Повір’я, звичаї.  

7. Покрова - свято Покрови Пресвятої Богородиці /14 жовтня/. Звичаї, об-

ряди. Свята Покрова — покровителька козаків, нині взагалі військових.  

8. День святого Архистратига Михаїла /21 листопада/ - покровителя Києва і 

України. Повір’я, звичаї, обряди. Архистратиг Михаїл – покровитель 

мисливців.  

9. Народний календар - усталена віками й закріплена звичаями форма 

організації праці й життя українського хлібороба. Сучасний стан і прогноз на 

майбутнє календарних. звичаїв українського народу.  

Літ.:   Для всіх тем. 4; 22; 79. Для окремих тем:   2; 10; 16; 42, зш. 5:   «Обрядові 

пісні», с. 195-197; 47; 62; 81.  

Готуючись до практичних занять 3, 4, 5, 6, візьміть до уваги, що в сучасній 

періодиці - у журналах та особливо газетах - з’являються все нові публікації про 

народні календарні звичаї. У ряді газет є постійні рубрики на цю тему. Духовне 

відродження незалежної України вбачається, серед іншого, і в поновленні, 

відродженні українських народних календарних традицій, тісно пов’язаних з 

традиціями церковними. Дуже рекомендую скористатись цими публікаціями 
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/звичайно, з посиланням на джерело. звідки ви берете матеріал/ у своїх 

доповідях. Ще одне джерело для доповідей - спогади старших людей, ваших 

рідних та знайомих. Уміле використання цього останнього джерела може дуже 

прикрасити вашу доповідь і більше того - збагатити науку.  

 

7. Українська національна і державна символіка.  

Семінар-диспут. Технологію його проведення див. у описі 2-го практичного 

заняття. Тематика доповідей:   

1. Українська національна символіка в писанках.  

2. Українська національна символіка у вишивках.  

3.  Українська національна символіка в одязі.  

4. Співвідношення понять національної та державної символіки.  

5. Що таке геральдика? 

б. Історія тризуба - українського державного герба. Тлумачення тризуба.  

7. «Архистратиг Михаїл» як історичний герб Києва та України.  

8. «Козак з мушкетом» як історичний герб Запорозької Січі та України.  

9. Лев як. історичний герб Львова та Галичини.  

10. Походження й сенс синьо-жовтого прапора та його піднесення до 

функції державного.  

11. Історія українського національного гімна 'Ще не вмерла Україна». 

Літ. :   16; 18; 24; 25; 44; 46; 47; ;53; 61; 62; 68; 75; 76; 90.  
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КМА, 1994. –  З1 с.  

 

Тепер література до теми /циклу/ «Українська ментальність», що є 

предметом даної другої частини методичних вказівок з народознавства. Як і в 

першій частині, тут література дається під загальною нумерацією, що дозволяє 

дуже стисло /подається тільки номер/ вказувати її до кожної лекції та 

практичного заняття. При цьому весь бібліографічний список розділений на 

«Основну літературу» та «Літературу до окремих тем». Частина цієї 

літератури, в тому числі посібники /вони розглянуті у вступному слові/, 

потрібна також . для опанування першим циклом нашого народознавчого 

курсу. Нагадаю ще раз, всю літературу, кожну працю треба опрацьовувати 

критично, треба розмірковувати над аргументацією автора, а не приймати 

друковане слово як слово істини.  
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

1.  Що таке ментальність /менталітет/? 

2. Де й коли виник термін менталітет? 

3.  Що таке поведінкові архетипи? .  

4.  Назвіть і схарактеризуйте типи світосприймальних настанов.  

5. Чому кордоцентричність вважається основою української ментальності? 

6.  Українська ментальність у зіставленні з ментальністю інших народів,  

7.  Як мова формує ментальність і водночас формується ментальністю.  

8.  Чи можна сказати навпаки:  ментальність формує мову і водночас 

формується мовою?



 
 

9. Чи впливає расовий фактор на ментальність? Назвіть існуючі погляди з 

цього приводу.   

10. Історія як один з найвагоміших чинників формування народної 

ментальності. Чи впливає, навпаки, ментальність на історичні процеси? 

11.  Культурологічний /культуроморфічний/ чинник формування 

ментальності. Специфіка-української ментальності в цьому аспекті. 

12. Родина як провідний центр передачі народної ментальності від 

покоління до. покоління.  

13.  Міфологія та релігія - як концентрований чинник формування і 

водночас вияв етнічної. ментальності.  

14.  Етапи розвитку слов’янськсго язичництва.  

15. Культ води та рослинності як найдавніший етап 

прослов’янського язичництва. Особливості, час дії, прояви того етапу. 

16. Вогнепоклонство як другий етап праслов’янського язичництва. 

Особливості, час дії, прояви цього етапу. Поява персоніфікованих слов’янських 

богів.  

17. Скотарський етап слов’янського язичництва, його специфіка. 

18. Особливості четвертого, хліборобського етапу слов'янського 

язичництва.  

19. Абстрагована та всеохоплююча систематизація та перетворення 

міфології в релігію як п’ятий, завершальний етап слов’янського язичництва.  

20.  Назвіть н найвідоміших вищих східнослов’янських богів. Які з 

них увібгали до Володимирового пантеону1 - 

21.  Двовір’я.  

22.  Шість рівнів давньоукраїнської міфології.  

23.  Сенс, етимологія, та семантичний розвиток демононімів біс, 

чорт. дідько.  

24.  Що ви знаєте про Велесову /Влесову/ книгу? 

25.  Проблема вигаданої, «кабінетної» слов’янської міфології.  

26.  Поясніть етимологію слів здоровий, хороший, багаття, багатий, 

убогий, богун, нбіжжя, небіж, небіжчик та їх пов’язаність з певними етапами 

розвитку слов’янського язичництва.  

27. Які язичницькі лексеми були використані християнством для 

позначення своїх реалій? 

28. Які язичницькі лексеми переслідувались християнством і тому 

зникли або зазнали семітичної девальвації? 

29. Проблема християнства на Русі до діяльності князя Володимира.  

31.  Аскольдове хрещення Русі.  

32.  Володимирове хрещення Русі.  

33.  Організація Церкви в Київській Русі.  

34.  Чому РУСЬ прийняла православ’я /з Візантії/, а не католицизм /з 

Ватикану/? 

35. Які користі дало Русі прийняття християнства? 

36.  Історія стосунків  Української православної церкви, з 

Російською православною церквою /від Х1У до 77 от. /.  

37. Берестейська унія 1596 p. , її негативні та позитивні аспекти в 

історії України. 

38. Історична динаміка уніатської. згодом Української греко-

католицької церкви.  

39. Відродження Української автокефальної церкви-в XX ст. та її 

                     
1 Розкажіть про геопсихічний чинник формування ментальності.  



 
 

історія.  

40. Виникнення Української православної церкви - Київського 

патріархату. 

41.  Сучасні конфесії та. міжконфесійні відношення в Україні.  

42.  Християнська церква і українська ментальність.  

43.  Найважливіші сфери реалізації української ментальності.  

44.  Відображення народної ментальності в українському фольклорі. 

.  

45.  Реалізація української ментальності в матеріальній народній 

культурі.  

46. Реалізація української ментальності в Невербальній духовній 

народній культурі.  

47. Реалізація української ментальності в художній літературі.  

48.  Звичаї та обряди українського народу як виразники його, ментальності. 

49.  Християнська форма та язичницька сутність українських та 

народних звичаїв та обрядів.  

50.  Український народний етикет.  

51.  Родинні звичаї та обряди українського народу.  

52. Календарні звичаї та обряди українського народу.  

53. Найвизначніші свята календарного циклу.  

54.  Вертеп як святочне народне дійство.  

55.  Колодки й колядування. 

56.   Великдень  звичаї та обряди.  

57. Звичаї та обряди Купальських свят.  

58. Вечорниці.  

       59. Поняття національної і державної символіки.  

60.  Писанки й вишиванки /сорочки, рушники/ як виразники 

української національної символіки.  

61.  Поняття про герб держави як   основний державний символ.  

63.  Історія тризуба –  українського державного герба.  

62.  Історія паралельних українських гербів /архистратиг Михаїл, 

козак з мушкетом, лев/.  

64.  Синьо-жовтий український державний прапор та його історія.  

65.  Історична взаємопов’язаність прапора і герба.  

66.  Історія українського державного гімну «Ще не вмерла Україна».  

67. Охарактеризуйте посібник П. П. Кононенка «Ураїнознавство». 

68. Охарактеризуйте том І праці М. С, Грушевського «Історія 

української літератури». 

69.  Теоретичне й практичне використання знань про українську 

ментальність при викладанні філологічних дисциплін в школі.
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ЗАЛІК 

Студенти і так само слухачі факультету перекваліфікації вчителів, що 

пропустили без поважних причин більше трьох занять, рахуючи лекції та 

практичні заняття, до заліку не допускаються. Можна сказати, що вони 

автоматично одержують «незараховано». Тим же студентам /слухачам/, що, 

з урахуванням попередньої вимоги, одержали на практичному занятті одну 

оцінку «відмінно» або дві оцінки «добре», залік виставляється автоматично. 

Студенти /слухачі/, що допущені до заліку і мають його складати, повинні:   а 

/відповісти на одне з поданих вище питань /”Запитання для самоперевірки та 

поточного контролю»/ за вибором викладача; б/ подати реферат з обраної 

теми до практичних занять 2, 3, 4, 5, 6. чи 7, якщо студент /слухач/ не 

виступав з доповіддю з цієї теми на занятті. Реферат має бути пристойно 

оформленим, включати список використаної літератури і мати обсяг не 

менша 10 сторінок, як про це говориться в описі 2-го практичного заняття 

/див. /. Студенти, не допущені до заліку за пропуски занять, складають його 

/з обов’язковим поданням реферату/ після екзаменаційної сесії у визначені 

деканатом терміни.  
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