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2022-2023 н.р. 

6 семестр 

Силабус  

Назва навчальної 
дисципліни 

Етнодемографічна географія Карпатського басейну 

Цикловa комісія  Туризм 
Освітня програма Туризм 
Тип дисципліни, кількість 
кредитів та годин 
(лекції/семінарські, 
лабораторні 
заняття/самостійна робота) 

Тип дисципліни: вибірковi 
Кількість кредитів: 3 
Кількість годин: 90 
Лекційні заняття: 20 
Лабораторні заняття: 0 
Практичні заняття: 26 
Самостійна робота: 44 

Викладач(і) 
відповідальний(і) за 
викладання навчальної 
дисципліни (імена, прізвища, 
наукові ступені і звання, 
адреса електронної пошти 
викладача/ів) 

Лефко Янош Яношович 
викладач 
lefko.janos@kmf.org.ua 
посилання на курс в Classroom 
консультації щочетверга о 16.00 -17.00 або за домовленістю чи 
електронною поштою 

Пререквізити навчальної 
дисципліни 

- 

Анотація дисципліни, мета 
та очікувані програмні 
результати навчальної 
дисципліни, основна 
тематика дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Етнодемографічна географія Карпатського басейну» є 
систематизація й узагальнення студентами знання теорій, 
концепцій, законів, закономірностей, головних категорій 
етнодемографії, процес формування етносоціальних 
спільнот, сучасний стан демографічних процесів у 
Карпатського басейну; ознайомлення з методологічною 
основою наукових етнодемографічних досліджень. 

Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Оцінка за змістовні модулі визначається як сума балів за : 
-  відвідування занять та написання конспектів; 
-  усні відповіді на практичних заняттях; 
-  виконання практичних завдань; 
-  контрольні роботи; 
-  виконання самостійної роботи. 

Інші інформації про 
дисципліни (політика 
дисципліни, технічне та 

Відвідування навчальних занять обов'язкове, основні вимоги до 
студентів: активність на практичних заняттях, дедлайн, 



програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  
 

відпрацювання пропущених занять, допуск до підсумкового 
контролю;  
дотримання правил  академічної доброчесності: самостійне 
виконання навчальних і контрольних  завдань; правильне 
цитування з посиланням на автора, посилання на джерела 
інформації.  
При дистанційній або змішаній формах навчання  
використовується інструментарій платформи Google Classroom  
Навчальні ресурси: презентації лекцій, плани практичних занять, 
методичні вказівки та практичні рекомендації до виконання 
завдань на сторінці курсу в Google Classroom, методичні 
рекомендації до підготовки і захисту творчих проектів, виконання 
індивідуальних завдань і самостійної роботи. 

Базова література 
навчальної дисципліни та 
інші інформаційні ресурси 

Базова література. 
 
1. Дністрянський М.С. Етнографія України: Навчальний 
посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
232 с. 
2. Дорошенко Л.С. Демографія: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. К., 2005. 
3. Етнографія України: навчальний посібник для студентів ВНЗ 
/ За ред. С.А. Макарука. Львів, 2004. 
4. Картунов О.В. Етноси, нації та етнонаціональна політика / 
Політологія: підручник / За ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. К., 
2002. 
5. Українська етнографія : курс лекцій : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Анатолій Пономарьов. – Київ: Либідь, 1994. – 
316, [1] с.: іл. 
6. Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии. Киев, 
1988; 
7. Kósa László: A Magyar Néprajz tudománytörténete. Budapest, 
Osiris Kiadó, 2001 
8. Magyar Néprajz III-VIII. Budapest, 1988-2000. 
9. Magyar Néprajzi Lexikon I-V. Budapest, 1977-1982 
10. Hoppál Mihály - Jankovics Marcell - Nagy András - Szemadám 
György: Jelképtár. Bp., Helikon K. 
11. Vajkai Aurél: A magyar nép életmódja. Bp. Jószöveg 
Könyvműhely, 1999 

 
 


