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Курс «Українці в світі» передбачає вивчення географічних відмінностей 

складу населення України, територіальний поділ і розміщення населення, 

географічні відмінності культури, побуту й навичок українців, населених 

пунктів та їх територіальних систем, місця проживання й форми 

збереження культурної самобутності українців у діаспорі.

Підґрунтям вивчення цієї дисципліни є система знань з етнології та 

етногеографії фольклористики й мовознавства, психології та географії, 

етнодемографії, історії України, філософії тощо.

Курс структуровано відповідно до сучасних концепцій викладання 

українознавчих дисциплін. У ньому запропоновано для вивчення такі 

основні питання: теоретичні поняття етнічна група, етнографічна група; 

проблема походження українського етносу в історіографії; особливості 

клімату, інтенсивність заселення території України в період давньої 

історії; етапи розвитку Давньоруської держави, її територіальні межі, 

зміни, що відбулися в ХХ ст.; сучасні кордони України та їх 

співвідношення з етнічними територіями українського етносу; визначення 

характеристики етнографічних груп; окреслення етнографічного 

районування; етнодемографічні проблеми розвитку українського соціуму 

в історичній ретроспективі.



 Метою курсу є вивчення здобувачами основних понять етногеографії, 

ознайомлення з концепціями й гіпотезами етнологів, етнографів, географів, 

українознавців, які досліджували проблему розселення, заселення й етнічний склад 

населення України.

 Окреслена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) визначення поняття 

етнографія, її складників; 2) вивчення історії географічного розвитку України, 

демографічних особливостей її населення; 3) ознайомлення з процесами 

розселення українців й формування їх етнічної території; 4) дослідження проблеми 

етнічного складу населення України, його особливостей, динаміки й 

територіальних відмінностей.

 Опановуючи дисципліну, здобувач повинен знати: 1) термінологічний апарат 

етнографічних й етногеографічних досліджень; 2) основні етапи розвитку 

української етногеорафічної науки; 3) витоки українознавства на рівні етно-, 

країно-. народо-, державо-, природо-, людинознавства, що сягають ще Київсько-

Руського періоду; 4) етапи формування й розвитку етнічної території України; 5) 

напрями студіювання етногеографії та етнографії в європейських, американських, 

австралійських, азійських науково-освітніх і культурологічних центрах.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:
Тема 1. Етногеографія як наука.

Тема 2. Етногеографічні дослідження про населення України, зокрема 

про слов’янську спільноту давньої історії.

Тема 3. Етнічна територія українців.

Тема 4. Історико-географічне районування України. Система 

розселення.

Тема 5. Етнічна структура України. Проблема походження українського 

етносу в історіографії.

Тема 6. Демографічні показники населення України.

Тема 7. Географія трудових ресурсів.

Тема 8. Міграційні процеси в Україні.

Тема 9. Географія української діаспори.



Плануючи на 

рік - сій хліб.

Плануючи на 

десять літ -

саджай 

дерева.

Плануючи все 

життя –

навчай людей.

Східна 

мудрість


