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Назва  дисципліни: “Історія етнології у Львівському університеті” 

Семестр: ____VІІІ_____ 

Спеціальність _________032 "Історія та археологія"_________________ 

Освітній ступінь ______________бакалавр___________________________ 

 

  

 загальна кількість годин - ___90___ (кредитів ЄКТС – _3__); 

  аудиторні години - _____ (лекції – _39__ , практичні – ___ , семінарські – ___,  

  лабораторні – ___  ). 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є викладання етнології та організація 

народознавчих досліджень у Львівському університеті; структурні підрозділи етнологічного 

спрямування вищого навчального закладу. 

Мета викладання наукової дисципліни полягає насамперед у тому, щоб на основі 

використання найновіших здобутків джерелознавства та історіографії навчити студентів вмінь та 

навиків щодо аналізу джерельного матеріалу, його опрацювання та узагальнення. Розглянути 

історію етнологічної науки у Львівському університеті на тлі діяльності вищого навчального 

закладу впродовж 1661–2013 років, зокрема, вивчення етнологічних дисциплін і організацію 

народознавчих досліджень, їхнє оформлення у структурні підрозділи етнологічного спрямування 

та наукові школи. 

Студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та 

літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та 

аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку етнологічної науки у Львівському 

університеті впродовж кінця XVIII – початку ХХІ ст. 

Результати навчання: 

– знати: структурні зміни, особливості навчального процесу та наукової роботи у 

Львівському університеті впродовж 1661–2013 років; провідних учених-народознавців вишого 

навчального закладу та їхні праці; роки існування, працівників, головні напрями діяльності та 

досягнення структурних підрозділів етнологічного спрямування Львівського університету; 

– розуміти: причини виникнення та трансформації структурних підрозділів етнологічного 

спрямування в університеті; основні ідеї його провідних народознавців; процес формування 

етнологічних наукових шкіл Львівського університету; 

– вміти: охарактеризувати розвиток етнології у Львівському університеті на різних 

історичних етапах; пояснити причини виникнення, реорганізації та ліквідації структурних 

підрозділів етнологічного спрямування в університеті, причини розвитку тих чи інших напрямів 

етнологічних досліджень; охарактеризувати головні ідеї провідних етнологів вищого 

навчального закладу. 

 

 

 

Форма  звітності:______________________залік_____________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____          українська              ___________                          
 

 

Робоча  програма  дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/04/Tarnavskyi_rob.prohr_Istoriia-etnologii-LNU_4-kurs_2019-2020.pdf 

                                  
                            (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету) 


