
Викладач: Грицишин Н.С.   

12.03 – 24.04 

Дисципліна : «Народознавство» ( ІІ курс) 

Тема: «Обрядова символіка» 
 
Інформ. джерела:   Олекса Воропай. «Звичаї нашого народу»: Етнографічний 
нарис. – Т.I,II. – Мюнхен: Українське видавництво. 
«Українське народознавство» : навч. посіб. / за ред. С.П. Павлюка. - 3 - тє вид., 
випр. -К.: Знання, 2006. -568 с 
http://pavlivka-vin.dytsadok.org.ua/narodna-simvolika-18-20-07-15-10-2017/ 
 

Тема: «Народний календар. Історія його створення» 
 
Інформ. джерела:  «Культура і побут населення України» / за ред. В. І. Наулка. 
Вид. 2-е, перероб. і доп. К., 1993. 
http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1424  
https://pidruchniki.com/kulturologiya/astronomichni_znannya_narodniy_kalendar 
 

Тема: «Загальна характеристика народного календаря зимового 
періоду. Основні зимові свята та обряди» 
 
Інформ. джерела:   Олекса Воропай. «Звичаї нашого народу»: Етнографічний 
нарис. – Т.I,II. – Мюнхен: Українське видавництво. 
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl 
http://ethnography.org.ua/content/zymovi-svyata 
 

Тема: «Загальна характеристика народного календаря весняного 
періоду. Основні весняні свята та обряди». 
 
Інформ. джерела:  «Українські традиції та звичаї» А.П. Ярещенко, 2008  
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/vesnianyi-tsykl 
https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/vesnjanij-tsikl-svjat-ukrajintsiv-traditsiji-ta-
obrjadi/ 
 

http://pavlivka-vin.dytsadok.org.ua/narodna-simvolika-18-20-07-15-10-2017/
http://pavlivka-vin.dytsadok.org.ua/narodna-simvolika-18-20-07-15-10-2017/
http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1424
https://pidruchniki.com/kulturologiya/astronomichni_znannya_narodniy_kalendar
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl
http://ethnography.org.ua/content/zymovi-svyata
http://ethnography.org.ua/content/zymovi-svyata
https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/vesnjanij-tsikl-svjat-ukrajintsiv-traditsiji-ta-obrjadi/
https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/vesnjanij-tsikl-svjat-ukrajintsiv-traditsiji-ta-obrjadi/


Тема: «Загальна характеристика народного календаря літнього 
періоду. Основні літні свята та обряди». 
 
Інформ. джерела:   Скуратівський В.Т. Український народний календар / В.Т. 
Скуратівський. - К.: Техніка, 2003. - 384 с. 
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/litnii-tsykl 
http://about-ukraine.com/litni-zvichai-ta-obryadi/ 
 

Тема: «Загальна характеристика народного календаря осіннього 
періоду. Основні осінні свята та обряди». 
 
Інформ. джерела:  Українські традиції і звичаї / авт.-упоряд. В.М. Скляренко, 
А.С. Шуклінова, В.В. Сядро, 2006. 
http://about-ukraine.com/osinni-zvichai-ta-obryadi/ 
http://hromada.hu/2012/nom_119/berehenya/svjata.html 

 

 

Дисципліна : «Соціологія» ( ІІІ курс) 

Тема: «Соціологія політики» 
 
Інформ. джерела:  Якуба О.О. «Соціологія»: навчальний посібник; 
http://politics.ellib.org.ua/pages-1048.html;  
https://pidruchniki.com/18340719/sotsiologiya/sotsiologiya_politiki  
 

Тема: «Соціологія культури» 
 
Інфор. джерела: «Соціологія культури»: навч.посібник // О.М.Семашко, 
В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін. за ред. О.М.Семашка, В.М.Пічі;  
https://studfile.net/preview/5647951/page:26/;  
http://politics.ellib.org.ua/pages-1047.html 
 

Тема: «Соціологія освіти і науки» 
 
Інформ. джерела:  Піча В. М. «Соціологія: загальний курс»: навчальний 
посібник для студентів вищих закладів освіти України; 

http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/litnii-tsykl
http://about-ukraine.com/litni-zvichai-ta-obryadi/
http://about-ukraine.com/osinni-zvichai-ta-obryadi/
http://politics.ellib.org.ua/pages-1048.html
https://pidruchniki.com/18340719/sotsiologiya/sotsiologiya_politiki
https://studfile.net/preview/5647951/page:26/
http://politics.ellib.org.ua/pages-1047.html


https://pidruchniki.com/18421120/sotsiologiya/sotsiologiya_osviti_nauki_kulturi 
https://sites.google.com/site/leschukvasyl/sociologia-osviti-ta-nauki 
 

Тема:  «Соціологія виховання. Соціологія вільного часу». 
 
Інформ. джерела: Лукашевич М. П. «Соціологія виховання»: підручник для 
студентів вищих навчальних закладів. 
https://pidruchniki.com/14210923/sotsiologiya/sotsiologiya_vihovannya 
https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/12550/159168/index.html 
https://studfile.net/preview/5286572/page:30/ 
 

Тема: «Соціологія молоді» 
 
Інфор.джерела: Черниш Н. «Соціологія. Курс лекцій»: підручник. – Львів 
Головатий. М. Ф. «Соціологія Молоді». — К., Мауп, 2006. 
https://pidruchniki.com/1510082758139/sotsiologiya/osnovni_ponyattya_kategoriyi_
sotsiologiyi_molodi 
 

Тема:  «Етносоціологія» 
 
Інфор.джерела: «Соціологія»: підручник /За ред. В.Г. Городяненка. К., 2002 
https://pidruchniki.com/16400116/sotsiologiya/etnosotsiologiya 
http://politics.ellib.org.ua/pages-13158.html 
 

https://pidruchniki.com/18421120/sotsiologiya/sotsiologiya_osviti_nauki_kulturi
https://sites.google.com/site/leschukvasyl/sociologia-osviti-ta-nauki
https://pidruchniki.com/14210923/sotsiologiya/sotsiologiya_vihovannya
https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/12550/159168/index.html
https://studfile.net/preview/5286572/page:30/
https://studfile.net/preview/5286572/page:30/
https://pidruchniki.com/1510082758139/sotsiologiya/osnovni_ponyattya_kategoriyi_sotsiologiyi_molodi
https://pidruchniki.com/1510082758139/sotsiologiya/osnovni_ponyattya_kategoriyi_sotsiologiyi_molodi
https://pidruchniki.com/1510082758139/sotsiologiya/osnovni_ponyattya_kategoriyi_sotsiologiyi_molodi
https://pidruchniki.com/16400116/sotsiologiya/etnosotsiologiya

