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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03 – гуманітарні науки 
(шифр і назва) Дисципліна вільного 

вибору аспіранта 

 
Спеціальність 

032 – історія та 

археологія 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

етнологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

ІІІ-й ІІІ-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

аспіранта – 2,5 

Науковий ступінь:  

доктор філософії 

 

 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

16 – год. 6 – год. 

Лабораторні 

– год. – год. 

Самостійна робота 

42 год. 72 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 48/42 

для заочної форми навчання – 18/72 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Дисципліна “Українське народне житло: генезис, еволюція, локальні 

особливості, будівельна обрядовість” викладається на ІІ курсі аспірантури 

спеціальності 032 – історія та археологія (спеціалізація – “етнологія”) у 

четвертому семестрі обсягом 90 години (3 кредити). З них 48 – аудиторні 

години (32 години лекцій і 16 – практичних), 42 години – самостійна робота. 

 Мета і завдання: Використовуючи найновіші здобутки історіографії, 

сформувати у майбутніх дослідників-етнологів знання про традиційно-

побутову культуру українського народу, зокрема про житлобудівництво. 

Розглянути історичний розвиток українського народного житла від 

ранньослов’янських часів до початку ХХ ст.: вертикальний розвиток та 

горизонтальне планування житла, будівельний матеріал та будівельну техніку, 

систему опалення, організацію інтер’єру, екстер’єр, будівельну обрядовість. 

Встановити загальноукраїнські та локальні особливості народного українського 

житлобудівництва, відображення його історичного розвитку у традиційній 

будівельній обрядовості. 

 Вимоги до знань та вмінь.  

Аспірант повинен  

знати: 

- історію розвитку українського народного житла та основні аспекти його 

історико-етнологічного дослідження;  

- локальні особливості традиційного житлобудівництва українського 

народу. 

- конструкцію народного житла; 

- організацію та наповнення інтер’єру; 

- семантику будівельної обрядовості та її зв’язок з історичним розвитком 

житла. 

Зміст понять: вертикальний розвиток народного житла (землянка, 

півземлянка, наземне житло), горизонтальне планування житла, будівельний 

матеріал і будівельна техніка (зрубна, каркасна, безкаркасна), система опалення 

та відведення диму, організація інтер’єру народного житла, конструкція стелі та 

даху, екстер’єр житла, будівельна обрядовість (будівельна  жертва, обрядове 

будівельне деревце, входини). 

Вміти:  

- диференціювати народне житло українців відповідно до існуючого 

історико-етнографічного районування України; 

-  виявляти етнічні та загальнослов’янські елементи народного житла 

українців; 

-  розглядати явище народної культури в його історичному розвитку і  у 

зв’язку з іншими сторонами традиційного побуту; 

-  залучати до дослідження різноманітні джерела з порубіжних дисциплін 

(етнографічні, фольклорні, історичні, археологічні, лінгвістичні, 

мистецтвознавчі). 
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Місце в структурно-логічній схемі аспірантури (спеціалізації 

“етнологія”. Навчальна дисципліна “Українське народне житло: генезис, 

еволюція. локальні особливості, будівельна обрядовість” є складовою циклу 

професійної підготовки аспірантів 032 – історія та археологія (спеціалізація 

“етнологія”) і становить важливий компонент вивчення етнічної історії і 

народної культури українців. На прикладі народного житла показано 

комплексний підхід до вивчення однієї із сторін традиційного побуту 

українського народу в його зв’язках з іншими галузями традиційно-побутової 

культури. Продемонстровано продуктивність залучення до історико-

етнологічного дослідження народної культури джерел із порубіжних 

дисциплін: археологічних, історичних, мистецтвознавчих, фольклорних, 

лінгвістичних.      

 

3. Програма навчальної дисципліни:  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ЖИТЛА 

 

Тема 1. Вступ до дисципліни 

1. Місце народного житла в системі традиційної культури етносу. 

2. Аспекти етнологічного дослідження житлобудівництва 

3. З історії дослідження українського народного житла. 

 

Тема 2. Ранньослов’янське житло на території України 

1. Слов’янські житла ІІ ст. до н. е. – V ст. 

2. Слов’янське житлобудівництво у VI – VIII ст.  

3. Писемні джерела про ранньослов’янське житло. 

  

Тема 3. Житлобудівництво на українських землях в княжі часи 

1. Будівельний матеріал і будівельна техніка. 

2. Вертикальний розвиток і горизонтальне планування. 

3. Система опалення житла. 

 

Тема 4. Українське народне житло в XIV – XVIII ст. 

1. Описи замків на українських землях як джерело до вивчення народного 

житлобудівництва XIV – XVIII ст. 

2. Описи жител української феодальної знаті і козацької старшини як 

джерело до вивчення народного житлобудівництва українців XIV – XVIII ст. 

3. Значення будівельної лексики для дослідження історії українського 

народного будівництва 

 

Завдання для самостійної робити 

1. Визначте еволюцію опалювальної системи слов’янського житла на 

території України в І-ому – на початку ІІ-ого тисячоліть н. е. 
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2. Визначте етапи розвитку горизонтального планування та інтер’єру 

слов’янського житла на території України. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО ЖИТЛА 

Тема 5. Традиційний будівельний матеріал та будівельна техніка в 

українському народному житлобудівництві 

1.Зрубна техніка 

2. Каркасна техніка. 

3. Безкаркасна техніка. 

 

Тема 6. Система опалення українського народного житла. 

1. Вогнище (відкрите; півзакрите; “кабиця”). 

2. Вариста піч. 

3. Груба і опалювальна лежанка. 

4. Сегментація функцій варистої печі.. 

5. Еволюція системи відведення диму (курне, півкурне. “по-білому”). 

 

Тема 7. Типи горизонтального планування українського народного житла. 

1. Однокамерна кліть з варистою піччю як основа українського народного 

житла. 

2. Трикамерне житло як найпоширеніший тип планування українського 

народного житла в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. 

3. Багатокамерне житло. 

  

Тема 8. Інтер’єр українського народного житла. 

1.Система опалення як чинник формування інтер’єру українського 

народного житла. 

2. Стаціонарні та рухомі меблі. 

3. Функціональне зонування житла. 

4. Освітлення житла. Освітлювальні пристрої. 

5. Засоби та прийоми декорування інтер’єру і екстер’єру народного житла. 

 

Тема 9. Житло в системі забудови традиційного селянського двору. 

1. Вільний тип забудови двору. 

2. Зімкнутий тип забудови двору. 

3. Замкнутий тип забудови двору 

 

Тема 10. Регіональні особливості традиційного українського 

житлобудівництва 

1. Народне житло галицької частини Карпат і Прикарпаття. 

2. Традиційне житло Поділля, Опілля та Надсяння. 

3. Народне житло на Галицькій Волині. 
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Завдання для самостійної роботи 

1. Визначіть фактори, які зумовили регіональну та локальну 

різноманітність українського народного житла та селянського двору. 

2. Ознайомтесь з експозицією Музею народної архітектури і побуту у 

Львові імені Климентія Шептицького (скансеном). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. БУДІВЕЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ 

 

Тема 11. Звичаєво-обрядові аспекти вибору будевільного матеріалу, місця 

і часу будівництва 

1. Будівельний матеріал. 

2. Місце для будівництва оселі. 

3. Часові параметри будівництва. 

4. Майстер будівельник у звичаях, обрядах, повір’ях. 

 

Тема 12. Будівельна жертва 

1. Світоглядні основи будівельної жертви. 

2. Еволюція будівельної жертви. 

 

Тема 13. Обрядове будівельне деревце 

1. Обрядове будівельне деревце у зв’язку з давніми маністичними 

віруваннями. 2. Обрядове будівельне деревце як відображення еволюції 

українського народного житла. 

 

Тема 14. Новосільні звичаї та обряди 

1. Структура новосільної обрядовості. 

2. Поминальні мотиви в новосільних звичаях та обрядах.   
 

4. Структура навчальної дисципліни: 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. л п лаб інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО ЖИТЛА 
 

Тема 1. Вступ до 

дисципліни 

2 2  - - - 2 1  - - 1 

Тема 2. 

Ранньослов’янськ

е житло на 

території України 

6 2 2 -  2 6 1 2 -  3 
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Тема 3. 

Житлобудівництв

о на українських 

землях в княжі 

часи 

4 2 - - - 2 4 1 - - - 3 

Тема 4. 

Українське 

народне житло в 

XIV – XVIII ст. 

8 4 2 - - 2 8 1 - - - 7 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

20 10 4 - - 6 20 4 2 - - 14 

Змістовий модуль 2. ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

ЖИТЛА 

Тема 5. 

Традиційний 

будівельний 

матеріал та 

будівельна 

техніка в 

українському 

народному 

житлобудівни-

цтві. 

10 2 2  - 6 10 1 1  - 8 

Тема 6. Система 

опалення 

українського 

народного житла 

10 2 2  - 6 10 1 1  - 8 

Тема 7. Типи 

горизонтального 

планування 

українського 

народного житла. 

8 2 2   4 8 1    7 

Тема 8. Інтер’єр 

українського 

народного житла 

6 2    4 6 1    5 

Тема 9. Житло в 

системі забудови 

традиційного 

селянського двору 

6 2    4 6 1    5 

Тема 10. Локальні 

особливості 

українського 

народного 

житлобудівни-

цтва.  

10 4    6 10 1    9 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

50 14 6 - - 30 50 6 2 - - 30 

Змістовий модуль 3. БУДІВЕЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ 
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Тема 11. 

Звичаєво-обрядові 

аспекти вибору 

будівельного 

матеріалу, місця і 

часу будівництва 

6 2 2   2 6 1 1   4 

Тема 12. 

Будівельна 

жертва. 

6 2 2   2 6 1 1   4 

Тема 13. 

Обрядове 

будівельне 

деревце. 

4 2 1   1 4     4 

Тема 14. 

Новосільні звичаї 

та обряди. 

4 2 1   1 4     4 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

20 8 6 - - 6 20 2 2 - - 16 

Усього годин 90 32 16 - - 42 90 12 6 - - 72 

 

5. Теми лекційних занять: 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Вступ до дисципліни 2 

2.  Тема 2. Ранньослов’янське житло на території України 2 

3.  Тема 3. Житлобудівництво на українських землях в княжі часи 2 

4.  Тема 4. Українське народне житло в XIV – XVIII ст. 4 

5.  Тема 5. Традиційний будівельний матеріал та будівельна техніка в 

українському народному житлобудівни-цтві. 
2 

6.  Тема 6. Система опалення українського народного житла 2 

7.  Тема 7. Типи горизонтального планування українського 

народного житла. 
2 

8.  Тема 8. Інтер’єр українського народного житла 2 

9.  Тема 9. Житло в системі забудови традиційного селянського 

двору 
2 

10.  Тема 10. Локальні особливості українського народного 

житлобудівництва.  
4 

11.  Тема 11. Звичаєво-обрядові аспекти вибору будівельного 

матеріалу, місця і часу будівництва 
2 

12.  Тема 12. Будівельна жертва. 2 

13.  Тема 13. Обрядове будівельне деревце. 2 

14.  Тема 14. Новосільні звичаї та обряди. 2 

 Усього годин 32 

 

6. Практичні заняття: 
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№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Ранньослов’янське житло на території України 2 

2. Тема 2. Українське народне житло в XIV – XVIII ст. 2 

3. Тема 3. Традиційний будівельний матеріал та будівельна техніка в 

українському народному житлобудівни-цтві. 
2 

4. Тема 4. Система опалення українського народного житла 2 

5. Тема 5. Типи горизонтального планування українського 

народного житла. 
2 

6. Тема 6. Звичаєво-обрядові аспекти вибору будівельного 

матеріалу, місця і часу будівництва 
2 

7. Тема 7. Будівельна жертва. 2 

8. Тема 8. Обрядове будівельне деревце. Новосільні звичаї та 

обряди. 
2 

 Усього годин 16 

 

6. Самостійна  робота: 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Вступ до дисципліни 0 

2.  Тема 2. Ранньослов’янське житло на території України 2 

3.  Тема 3. Житлобудівництво на українських землях в княжі часи 2 

4.  Тема 4. Українське народне житло в XIV – XVIII ст. 2 

5.  Тема 5. Традиційний будівельний матеріал та будівельна техніка в 

українському народному житлобудівни-цтві. 

6 

6.  Тема 6. Система опалення українського народного житла 6 

7.  Тема 7. Типи горизонтального планування українського 

народного житла. 

4 

8.  Тема 8. Інтер’єр українського народного житла 4 

9.  Тема 9. Житло в системі забудови традиційного селянського 

двору 

4 

10.  Тема 10. Локальні особливості українського народного 

житлобудівництва.  

6 

11.  Тема 11. Звичаєво-обрядові аспекти вибору будівельного 

матеріалу, місця і часу будівництва 
2 

12.  Тема 12. Будівельна жертва. 2 

13.  Тема 13. Обрядове будівельне деревце. 1 

14.  Тема 14. Новосільні звичаї та обряди. 1 

 Усього годин 42 
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7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання: 

1.  Регіональні особливості традиційного лемківського житла. 

2. Регіональні особливості народного українців Півдня України. 

3. Етапи розвитку системи опалення традиційного українського житла. 

4. Будівельна квітка на Поліссі. 

5. Регіональні особливості традиційного гуцульського житлово-

господарського будівництва. 

6. Ареал поширення та конструктивні особливості хати з дахом на 

пристінних стовпах. 

7. Актові документи ХV–ХVІІ ст. як джерело для дослідження розвитку 

традиційного українського житла. 

8. Регіональні особливості традиційного подільського житла. 

9. Регіональні особливості традиційного волинського житла. 

10. Будівельна жертва у традиційній культурі українців. 

 

8. Методи навчання: 

У процесі вивчення дисципліни “Українське народне житло: генезис, 

еволюція, локальні особливості, будівельна обрядовість”  використовуються 

такі методи навчання: 

Пояснювально-ілюстративний метод. Аспіранти здобувають знання, 

слухаючи розповідь, лекцію, з навчальної або методичної літератури, через 

екранний посібник у "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, 

оцінки, висновки, вони залишаються в межах репродуктивного 

(відтворювального) мислення. Такий метод якнайширше застосовують для 

передавання значного масиву інформації. Його можна використовувати для 

викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків. 

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгоритмічною, тобто 

відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам - в аналогічних до 

представленого зразка ситуаціях. 

Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й 

засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює 

пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи 

погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. 

Аспіранти стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв'язання висунутих педагогом (чи самостійно 

сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на 

основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває 

продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог або 

самі аспіранти на основі роботи над програмами (зокрема й комп'ютерними) та 

з навчальними посібниками. Такий метод, один з різновидів якого є евристична 

бесіда, - перевірений спосіб активізації мислення, спонукання до пізнання. 
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Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань та короткого усного або письмового інструктажу ті, кого навчають, 

самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри та 

виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук 

виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи 

безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий 

пошук. 

 

9. Методи контролю: 

Поточний контроль знань 

Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального 

матеріалу. Відвідування лекцій для аспірантів є бажаним. 

Модульний контроль. Результат роботи аспіранта протягом семестру 

складається з таких компонентів: 

• Практичні заняття проводяться за заздалегідь складеним планом 

(максимально 20 балів).  

• Домашня творча письмова робота обсягом 10 сторінок 

стандартного розміру (А 4) на одну з обраних тем, яку треба подати до кінця 

навчального семестру (максимально 15 балів). 

• Підсумкове тестування наприкінці навчального семестру 

(максимально 15 балів). 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю аспірант 

отримав менше 21 балу, то він не допускається до іспиту і вважається таким, 

що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на 

семестр з даної дисципліни. Такий аспірант має змогу складати екзамен за 

талоном № 2, але для цього він повинен виконати передбачене кафедрою 

завдання.  

Екзамен 

Екзамен, згідно з рішенням Вченої ради факультету, проводиться у 

письмовій формі, з наступним обговоренням, за участю викладача, який вів 

семінарські заняття. Структура екзаменаційного білета: екзаменаційний білет 

складається з двох питань, які змістовно охоплюють тематику двох головних 

складових лекційного курсу. Оцінка на екзамені визначається розгорнутими 

теоретичними відповідями на ці запитання (50 балів: 25 + 25 балів) . 

Оцінювання роботи кожного аспіранта за повний курс складається з 

рейтингових показників (балів), які він заробив упродовж семестру 

(максимальна кількість балів – 100). 
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10. Розподіл балів, що присвоюється аспірантам: 

Оцінювання знань аспіранта здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 100 балів. 

Практичні заняття, поточне тестування  

і творча робота 

Іспит Сума 

Модуль 1  

(практичні 

заняття) 

Модуль 1  

(домашня 

творча 

письмова 

робота) 

Модуль 3  

(підсумкове 

тестування) 

  

20 15 15 50 100 

 

Сумарна оцінка (сума поточних і екзаменаційних балів) виставляється за 

100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS): 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно  

81-89 В дуже добре   

71-80 С добре  

61-69 D задовільно   

51-60 Е  достатньо  

21-50 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

 

0-20 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення: 

1. Програма курсу. 

2. Плани та схеми горизонтального планування традиційного 

українського житла. 

3. Картографічні матеріали. 

 

12. Рекомендована література: 

Базова: 
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1. Глушко М. Історія народної культури українців: Навч. посібник. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 414 с. 

2. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців. Львів, 2011. 

 

Додаткова: 

1. Арсенич П. І., Базак М. І., Болтарович З. Є. та ін. Гуцульщина: 

Історико-етнографічне дослідження. К., 1987. 

2. Артюх Л. Ф., Балушок В. Г., Болтарович З. Є. та ін. Поділля: Історико-

етнографічне дослідження. К., 1994.  

3. Артюх Л. Ф., Гаврилюк Н. К., Горленко В. Ф. та ін. Етнографія Києва і 

Київщини. Традиції і сучасність. Київ, 1986. 

4. Бломквист Е. Э Крестьянские постройки русских, украинцев и 

белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // 

Восточнославянский этнографический сборник. Москва, 1956. 

5. Болтарович З. Є., Будзан А. Ф., Гарасимчук Р. П. та ін. Бойківщина: 

Історико-етнографічне дослідження. К., 1983.  

6. Бондарчик В. К., Браим И. Н., Бураковская Н., И. и др. Полесье. 

Материальная культура. К., 1988. 

7. Борисенко В., Вишневська Г., Гаврилюк Ю. та ін. Холмщина і 

Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. К., 1997  

8. Відейко М. Ю., Терпиловський Р. В., Петрашенко В. О. Давні 

поселення України. К., 2005. 

9. Вовк Х. К. Студії з української етнографії та антропології. К., 1995. 

10. Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей. Львів, 2008. 

11. Гошко Ю. Г., Кіщук Т. П., Могоитч І. Р., Федака П. М. Народна 

архітектура українських Карпат XV – XX ст. К., 1987.  

12. Данилюк А. Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся. 

Львів, 2001. 

13. Данилюк А. Г. Українська хата. К., 1991. 

14. Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ – ХХ ст. Історико-

етнографічне дослідження. К., 1980.  

15. Кушнір В. Українці за Дунаєм. Одеса, 2002.  

16. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження. У 2-х т. Львів, 1999. 

Т. 1: Матеріальна культура; 2002. Т. 2: Духовна культура. 

17. Никончук М. В., Никончук О. М. Будівельна лексика Правобережного 

Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов. Житомир, 

1990. 

18. Південноруське село ІХ – ХІІІ ст. (нові пам’ятки матеріальної 

культури). К., 1997. 

19. Полісся України. Матеріали історико-етнографічного дослідження. 

Львів, 1997. Вип. 1: К київське Полісся. 1994. 

20. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – 

Львів, 2003. Вип. 3:У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. 
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21. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. 

Львів, 1999. Вип. 2: Овруччина. 1995. 

22. Пономарьов А. П., Артюх Л. Ф., Косміна Т. В. та ін. Українська 

минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. К., 1993. 

23. Приходько Н. П. Некоторые вопросы истории жилища на Украине // 

Древнее жилище народов Восточной Европы. Москва, 1975. 

24. Пуголовок Ю. Будівельна справа літописних сіверян. Опішне, 2016. 

25. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ – першої 

половини ХХ ст. (Житлово-господарський комплекс). К., 2015. 

26. Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество Украины. 2-е 

изд., переработ. и дополн. К., 1989. 

27. Сілецький Р. Сільське поселення та садиба в український Карпатах 

ХІХ – початку ХХ ст. К., 1994. 

28. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. К., 1989. 

29. Станкевич М. Українське художнє дерево XVI – XX ст. Львів, 2002. 

30. Стельмах Г. Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. 

К., 1964. 

31. Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы. Москва, 1968. 

32. Українці: Історико-етнографічна монографія. У 2-х кн. Опішне, 1999. 

33. Федака П. М. Народне житло українців Закарпаття XVIII – XX 

століть.  Ужгород, 2005. 

34. Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: Словник народної 

термінології. К., 1997. 

 

13. Інформаційні ресурси: 
1. www.litopys.org.ua 

2. www.histoty.org.ua 

3. www.uht.org.ua 

4. www.history.com.ua 

 


