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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
Метою практики є забезпечення поєднання теоретичної підготовки 

студентів-істориків з їх майбутньою практичною діяльністю, ознайомлення зі 
специфікою етнографічної експедиції, закрiплення знань, отриманих при 
вивченні теоретичних курсів «Культурна антропологія та етнографія», 
«Історичне краєзнавство, музеєзнавство, архівознавство». Безпосередньо 
головною метою етнографічної практики є комплексне етнографічне 
дослідження особливостей традиційної матеріальної і духовної культури  
етносів Українського Подунав’я, етнічної своєрідності регіону, який є 
невід’ємною частиною європейського континенту та перебував на перехресті  
етнокультурних та геополітичних процесів загальноєвропейського масштабу, в 
різні періоди був контактною зоною між кількома соціокультурними світами.  

Основні завдання етнографічної практики: 
- забезпечити зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з польовими 
етнографічними опитуваннями, використання їх у розв’язанні конкретних 
навчальних, розвивальних та виховних завдань; 
- формувати у студентів психологічну готовність до польової етнографічної 
роботи; 
- поглибити інтерес студентів до мiжпоколiнних тpадицiй що спpиятиме 
формуванню творчого підходу до дослідницької етнографічної діяльності; 
- формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу; 
- виховати почуття поваги до інших народів, розвивати культурознавчу, 
народознавчу, методичну, педагогічну компетенції майбутнього історика; 
- сприяти становленню свідомої особистості студента-практиканта; 
- формувати вміння проводити роботу з респондентами методами опитування, 
анкетування і бесіди, складати запитальник і анкети; 
- на основі етнологічних знань проводити аналіз й узагальнення досвіду з 
етнографічної практики; 
- формувати вміння розробляти перспективний і поточний плани роботи 
етнографічної практики.  

 
2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Шифр  
компете 
нтності 
 

Компетентності 
 

Шифр  
програмних 
результатів 
 

Програмні результати  
навчання 

 

Загальні компетентності (ЗК)      
ЗК 4 Здатність раціонально 

організовувати власну  
діяльність та ефективно 
використовувати час. 

ПРН 28 Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 

ЗК 5 Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
 

ПРН 11 Обґрунтовувати вибір 
методики опрацювання 
речових джерел і текстів. 

ЗК 7 Здатність брати участь в 
інтелектуальних дискусіях, 
використовувати вічливі форми 
звернення до опонента, 

ПРН 23 Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових 
термінів, прийнятих у 

   



концентруватися на значущих 
складових судження, не 
переходячи на особистості. 

фаховому середовищі. 
 

ЗК 12 Увага і толерантність до іншої 
(й інакшої) думки, здатність 
аналізувати її зміст та 
структуру в процесі 
спілкування та адекватно 
на неї реагувати. 

ПРН 24 Встановлювати ефективну 
комунікацію з представниками 
різноманітних субкультур. 
 

ЗК 13 Здатність працювати в 
колективі та самостійно, 
виявляти ініціативу, уникати 
некритичного слідування 
авторитетам. 

ПРН 28 Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 

Фахові компетентності (ФК)   
ФК 4 Розуміння соціальних функцій 

історика, можливостей 
використання історії та 
зловживання історією. 

 

ПРН 23 Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових 
термінів, прийнятих у 
фаховому середовищі. 

ФК 5 Здатність опрацювання 
наукових та інформаційних 
джерел й використання 
інформаційно-пошукових 
інструментів, таких як 
 бібліографічні довідники, 
путівники до архівних фондів, 
архівні описи та посилання на 
електронні ресурси. 

ПРН 10 Знаходити необхідний 
фактичний матеріал для 
конкретного історичного 
дослідження. 
 

ФК 6 Здатність виявляти і 
опрацьовувати належним чином 
джерела інформації 
(бібліографії, документи, 
 етнографічні матеріали, 
музейні експонати, археологічні 
артефакти і т. п.) для реалізації 
науково-дослідних проектів. 

ПРН 11 
 

Обґрунтовувати вибір 
методики опрацювання 
речових джерел і текстів. 
 

ФК 7 Здатність використовувати 
різноманітні методи виявлення 
та опрацювання історичних і 
археологічних джерел, зокрема, 
інструментарій спеціальних 
історичних дисциплін, новітні 
комп’ютерні технології для 
пошуку та обробки історичних 
або пов’язаних із ними даних. 

 
ФК 8 Фахові знання та професійні 

навички роботи з виявлення, 
опрацювання та охорони 
матеріальної і нематеріальної 
культурної спадщини. 

ПРН 28 Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 

ФК 13 Здатність здійснювати відбір та ПРН 12 Організовувати практичне 

   



прийняття на збереження 
артефактів і документів у 
відповідності до нормативів. 

 

вирішення проблем історичної 
пам’яті та охорони 
матеріальної й нематеріальної 
культурної спадщини України. 

 
3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 
№з/п Назви видів діяльності Кількість годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС – 6 
1.  Організаційна робота: 

- ознайомлення студентів із завданнями, змістом етнографічної практики; 
- інструктаж з правил охорони праці; 
- обговорення змісту й організаційного плану етнографічної роботи; 
- - розподіл практикантів по робочих групах.  

 
4 

2.  Зміст навчальної роботи: 
- порядок ведення польової документації (план роботи, щоденник, звіт 

тощо); 
- знайомство з етнографічною експозицією музею; 
- фіксація реальних етнокультурних явищ; 
- вивчення локальних особливостей досліджуваного регіону (межі 
етнографічного регіону, його історія, специфіка явищ традиційної 
культури, діалектні норми тощо); 
- студіювання тематичних запитальників та розробка нових; 
- розроблення плану проведення експедиції;  
- записування респондентів;  
- удосконалення навичок роботи зі спеціальною апаратурою; 
- виявлення талановитих авторитетних знавців місцевих традицій, 
активних учасників народних колективів; 
- фото-, відео зйомка; 
- опрацювання етнографічних матеріалів: транскрипція словесних 
текстів;  
-  оформлення етнографічних матеріалів. 

130 

3.  Виконання індивідуальних завдань.  40 

4.  Перевірка щоденників етнографічної практики та напрацьованих 
матеріалів. 

4 

5.  Підсумкова конференція. 2 

 Всього: 180 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Термін проходження практики: 4 тижні 
4.2. Бази практики: Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав’я, 
заклади культури та  музеї  населених пунктів Одеської області. 
4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти: 

Студенти-практиканти пiд час проходження виробничої етнографічної 
практики зобов’язанi:  

   



• до початку практики одержати від керiвника практики методичнi 
матеріали та консультацiю щодо оформлення всiх документiв; 

• своєчасно прибути до мiсця проходження практики;  
• дотримуватись правил встановленого розпорядку i режиму робочого 

часу під час проходження практики, виконувати розпорядження 
керівника практики; 

• у повному обсязi виконувати всi завдання, передбаченi програмою 
практики;  

• вiдповiдально і сумлінно ставатися до виконання роботи;  
• дотримуватись правил охорони працi, технiки безпеки;  
• вести щоденник, де записуються данi про всю проведену роботу за 

кожен день практики і свої спостереження; 
•  при необхiдностi у щоденнику зазначити причини, якi завадили 

виконанню того чи iншого завдання;  
• своєчасно оформити звiтну документацiю i здати керiвнику практики 

вiд навчального закладу. 
4.4. Обов’язки керівника практики 

• перед початком визначити готовність бази практики; 
• забезпечити проведення всiх органiзацiйних заходiв у навчальному 

закладi перед практикою студентiв: iнструктаж про порядок проходження 
та з технiки безпеки, надання студентам-практикантам необхiдних 
документiв (щоденник тощо); 

• повiдомити студентiв про систему звiтностi та оцінювання з практики 
(оформлення всiх необхiдних документiв);  

• разом з керiвниками об’єктiв проведення практики забезпечувати високу 
якiсть її проведення згiдно з програмою;  

• контролювати забезпечення належних умов для проходження практики;  
• проводити консультації для студентiв з рiзних питань проходження 

практики;  
• виконунати всi роботи, передбаченi програмою практики. 

4.5. Обов’язки керівника бази практики 
• перед початком визначити готовність бази практики; 
• забезпечити проведення всiх органiзацiйних заходiв під час практики 

студентiв; 
• контролювати забезпечення належних умов для проходження практики. 

 
6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

1.Розробити запитальник і анкету за однією із запланованих тем: 
1. Громадський побут селян наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. 

   



2. Сучасна весільна обрядовість молдован Українського Подунав’я.  
3. Сучасна весільна обрядовість болгар Українського Подунав’я.  
4. Сучасна весільна обрядовість старообрядців Українського Подунав’я.  
5. Український народний світогляд. 
6. Календарні звичаї та обряди. 
7. Сім’я та сімейний побут. 
8. Родинні звичаї та обряди (народження дитини, поховання, проводи до 
війська). 
9. Народні вірування і знання (космогонічні, ворожіння, чарівництво, 
передбачення погоди, народна медицина і ветеринарія, астрономічні знання, 
час, міри). 
10. Топоніміка населеного пункту (походження назви села, кутків, вулиць, 
урочищ, річок, лісів, гір тощо). 
11. Фольклорні пам’ятки Одеської області (пісні, легенди, перекази, казки, 
приказки, прислів’я, загадки тощо.). 
 
2. Характеристика місцевого народного колективу, який є носієм автентичної 
культури. Відео запису народних звичаїв та обрядів (сватання, весілля проводи 
до війська тощо.) 

 
6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ  

ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Після завершення виробничої етнографічної практики студент подає керівнику 
практики такі документи: 
1. Щоденник практики (польовий зошит). 
2. Етнографічні матеріали за орієнтовним змістом: 
- стислу характеристику етнографічної експозиції музею; 
- короткі відомості про населений пункт, його історію та етнокультурні  

особливості, про етнографічний район тощо; 
-  розроблені запитальник і анкету за однією із запланованих тем; 
- аудіозаписи і відеозаписи. 

3. Презентація PowerPoint.  
 

7.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
7.1. Схема формування підсумкової оцінки 

№ Вид діяльності студента-практиканта Термін 
виконання Кількість балів 

1. Оцінка керівника бази практики  період практики 25 
2. Відвідування та участь в лекційних заняттях, 

екскурсіях 
період практики 10 

3. Виконання колективних завдань період практики 10 

   



4. Виконання індивідуальних завдань період практики 10 
5. Щоденник проходження практики період практики 25 
6. Якість оформлення та захисту звітної 

документації 
підс.конференція, 

залік 20 

 Всього:  100 
 

Шкала формування підсумкової оцінки 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 
зараховано 70-89 

51-69 
1-50 не зараховано 

 
7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид діяльності Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

Оцінка керівника 
етнографічної бази 

практики  

25 Студент повною мірою володіє знаннями з теоретичних 
дисциплін, вміло їх використовує на практиці, демонструє 
творчий підхід до виконання завдань. 

20-15 Студент виконував завдання з незначними помилками. 
14-10 Студент добре володіє навчальним матеріалом з 

теоретичних дисциплін та використовує  їх на практиці. 
10 Практична робота виконана  на посередньому рівні. 
9-1 Студент демонструє слабкі знання з базових предметів. 
0 Студент не виконав практичних завдань 

Щоденник 
проходження 

практики 

10 Студент повністю виконав план музейної, архівної 
практики, правильно оформив щоденник. 

9-8 Записи у щоденнику регулярні, але не висвітлено всі 
щоденні заходи. 

7-1 Щоденник не містить щоденних заходів; зміст не 
відповідає роботі практиканта. 

0 Студент не підготував польовий щоденник. 
Індивідуальне 

завдання 
30-25 Індивідуальне завдання виконане в  повному обсязі та 

правильно оформлене. 
24-15 Індивідуальне завдання містить незначні помилки. 
14-1 В індивідуальному завданні допущені значні помилки. 

0 Індивідуальне завдання не виконане 
Захист звітів 

практики 
 

10 Студент продемонстрував творчий підхід до виконання 
звіту, простежується логічність та  
повнота викладення матеріалу. 

9-8 Логічний виступ, інформаційно-повний, продуманий, 
однак є незначні помилки. 

7-5 Формальна реалізація завдань, є значні неточності та 
помилки. 

4-1 Фрагментарна реалізація завдань 
 

   



8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 
Головним звітним документом є щоденник, написаний від руки, з повною 

інформацією про проходження практики студентом. У щоденнику в лаконічній 
формі подаються плани і завдання, які виконував студент під час практики, 
аналізується конкретне завдання, поставлене перед студентом, і процес його 
виконання. Щоденник перевіряється і затверджується керівником практики від 
ІДГУ і відповідальним за практику. 

На підсумкову звітну конференцію з проходження практики студент подає 
спеціальний науковий проект, в який мають увійти матеріали про ту чи іншу 
традиційну культуру, що досліджувалась в ході експедиції.  

Всі звітні матеріали передаються для поповнення краєзнавчого музею на 
факультеті. 

Оцінка за практику складається з оцінки керівника від бази практики, 
керівника від кафедри, захисту студентом звіту (як середньозважений бал). 

 
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Ігнатенко І. Етнологія для народу. – Харків, 2016. 
2. Кафарський В., Савчук Б. Етнологія. – К., 2006. 
3. Кожолянко Г.К. Шестаков Ю.П. Етнографічні експедиції та етнографічна 

практика: Навчальний посібник. - Чернівці, 2000.  
4. Макарчук С.А. Етнографія України: Навчальний посібник. – Львів, 2004. 
5. Паньків М.І. Організація польових досліджень з етнографії (для студентів 

історичного факультету та краєзнавців): Методичний посібник. — Івано-
Франківськ, 2005.  

6. Савчук Б. Українська етнологія. – К., 2004. 
7. Тиводар М. Етнологія. – Ужгород, 2001. 
8. Українські традиції / Упор. О.В. Ковалевський. – Харків, 2011. 
9. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. - К., 1995. 
10. Итс Р. Введение в этнографию. – Л., 1991. 
11. Ігнатенко І. Народна медицина і магія українців. – Харків, 2016. 
12. Кожолянко Я., Шестаков Ю. Методика польових етнографічних 

досліджень поселень та житла // Питання стародавньої та середньовічної 
історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2003. – 
Т. 1 (15). 

13. Культура і побут населення України. /За ред. В. Наулка. – К., 1997. 
14. Організація пошукової роботи з етнографії у шкільних краєзнавчих 

музеях (методичні рекомендації). – Київ, 1991. 
15. Паньків М.І. Програма-запитальник для збирачів етнографічних пам’яток. 

- Івано-Франківськ, 1991. 
16. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. – К., 

1997. 
17. Програма, запитальники та методичні поради дослідникам народної 

культури України / Упор. Л.Г. Орел, К.А. Міщенко. – Київ, 1995. 
18. Проскурова С. Щодо особливостей теоретико-методичного забезпечення 

етнографічної практики студентів історичних факультетів // Збірник 
наукових праць НДІУ. – К., 2007. – Т. ХІІІ. 

   



19. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 
1994. 

20. Шестаков Ю.П. Організація та підготовка етнографічної експедиції // 
Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VI міжнародного 
наукового семінару «Черезовські читання». – Чернівці, 2004. 

21. Шестаков Ю.П. Основні види експедиційної роботи // Питання 
стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник 
наукових праць. - Чернівці, 2003. – Т. 2. 

22. Шестаков Ю.П. Основні проблеми підготовки етнографічної експедиції // 
Р.Ф.Кайндль і українська історична наука: Матеріали міжнародного 
наукового семінару «Кайндлівські читання», 22-23 травня 2004 р. - 
Вижниця, 2004. – Ч. 1. 

1. http://ethnography.org.ua/ Етнографія 
2. http://etno.us.org.ua/ Українська етнографія 
3. http://www.osvita.org.ua/ Український освітній портал 
4. http://www.ukrcenter.com/ Український електронний архів 
5. http://www.etnolog.org.ua/ Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ 
6. http://ukrainica.org.ua/ Інститут Україніки. Міжнародна громадська 

організація 
7. http://links.etnoua.info/ Українська етнологія, етнографія, етніка 
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