
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 1.2 «Етнічні 

процеси в Україні в давню добу» 

Рівень BO бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

014 Середня освіта (Історія), Середня 

освіта. Історія, правознавство 

Форма навчання денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність ІІ курс, IІІ семестр/ІІ курс, IІІ семестр, 

один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

150 годин (24 лекційних, 30 – практичних 

годин) / 150 годин (6 лекційних, 8 – 

практичних годин) 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  Історії України та археології 

Автор дисципліни Панишко Сергій Дмитрович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Загальні знання історичних процесів, 

що проходили на території України у 

давнину. Початкові знання з етнології. 

Що буде вивчатися Вивчення курсу передбачає 

формування у студентів розуміння 

процесів формування українства у давню 

добу. При цьому основна увага 

приділяється еволюції слов’янської 

етнокультурної та мовної спільності. Поза 

тим розглядаються і інші етнічні групи, 

що проживали на території України. 

Наголошується, що порубіжне географічне 

положення території України було одним 

із основних чинників її складної етнічної 

історії у давнину. 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення дисципліни сприятиме 

глибшому розумінню загальноісторичних 

процесів на території України у минулому 

та їх взаємозв’язку з етнічною історією. 

Цікавим є також вплив природного 

середовища на етнічну історію України.. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Результатом навчання стане вивчення 

залежності формування поліетнічного 

складу давнього населення території 

України від конкретних історичних умов. 

У відповідності до мети послідовно, у 

хронологічному порядку, розглядається 

зміна етнічної карти території України 

впродовж останніх тисячоліть. Значна 

увага приділена фізико-географічним 

чинникам етнічної історії давнього 

населення України. 

Як можна користуватися набутими Впродовж навчання студенти повинні 



знаннями і уміннями (компетентності) набути компетентності у таких питаннях: 

Історико-культурні спільності та етнічна 

історія України; проблеми етнічної 

належності носіїв Трипільської культури; 

індоєвропейська проблема; ранні етапи 

формування слов’янської спільності; 

іраномовні кочівники степової зони; вплив 

античних колоній Північного 

Причорномор’я на етнічну історію давньої 

України;  слов’яни і балти; слов’яно-

германські контакти; слов’яни і фіно-

угорський світ;  степовий світ тюрків; 

розселення євреїв та караїмів на території 

України; етнічна історія середньовічного 

Криму; порубіжність українських земель 

як чинник поліетнічності їх населення. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

