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2. Мета та завдання навчальної дисципліни:
Дисципліна «ТЕОРІЯ ЕТНОЛОГІЇ» входить у цикл професійної
наукової підготовки аспірантів за спеціальністю 032 «Історія та археологія», що
читається в 2 семестрі 1-го курсу аспірантури в обсязі 3 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Семестр включає 16
години лекцій і 14 годин семінарських занять.
Українська етнологічна наука за останні десятиліття заявила про своє
утвердження, ідеологічне переосмислення, методологічне та теоретичне
підсилення. Адже етнографія радянського часу моделювалась для реалізації
антицивілізаційної, цинічної за своєю суттю імперської програми “злиття
націй” у єдиний радянський (російський) народ. Під імперську ідеологію
формувався науковий апарат гуманітарних наук, зокрема етнографії, як науки
про народ, його походження, традиційну культуру, побут, світогляд тощо.
Прогресивність культури вбачалась лише у зв’язку з соціалістичною
реальністю, комуністичними ідеалами, інтернаціоналізмом (злиттям націй).
З наукового обігу негласно вилучались такі поняття як “національний”,
“нація”, походження народу, національна історія, національна культура та ін.
Традиційна культура українців розглядалась не інакше як у контексті
східнослов’янської, розуміючи російську, і переважно на паралелях подібності.
Об’єктивація української сучасної етнологічної науки вимагає суттєвого
спростування, корекції лженаукових концепцій, версій, понять, тенденційно
поданих явищ, подій тощо. При цьому наука, щоб повноцінно і правдиво
висвітлювала етнічну історію, повинна уніфікувати науковий термінологічний
апарат, як основу об’єктивного розкриття етнокультурного процесу.
Метою курсу є: акцентувати на ключових, етапних подіях становлення
українців як народу, теоретично умотивовуючи цей процес. Увагу буде
звернуто

на

етногенетичну

проблематику,

сучасні

тенденції

етнічної

самоідентифікації, уточненні дефініцій існуючих понять і термінів, а також
вивчення і розбір нових, з огляду на постійний розвиток науки етнології.
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Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
Компетентність проведення наукових досліджень на основі здобутих
знань у сфері теоретичної етнології
Програмні результати навчання:
Знання
• знання основних напрямів етнології (еволюціонізм, дифузіонізм,
соціологічна

школа

в

етнології,

функціоналізм,

структурний

функціоналізм, школа історичної етнології в США, етнопсихологія,
структуралізм, культурний релятивізм, неоеволюціонізм);
• основних теорій етносу;
• фактори утворення етносу; основних концепцій етногенезу;
• вертикальної та горизонтальної стратифікації етносів; взаємозв’язки
між етносом, культурою та мовою; етнічних процесів сучасності;
природи та характеру міжетнічних конфліктів.
Уміння:
• аналізувати теоретичну літературу з етнології, визначати її належність
до наукової школи та напрямку;
• з’ясовувати зміст і значення різних етнокультурних процесів;
• застосовувати знання з теорії етнології для вироблення рекомендацій
щодо способів міжетнічних комунікацій та залагодження міжетнічних
конфліктів.
Дисципліна «ТЕОРІЯ ЕТНОЛОГІЇ» відноситься до нормативних, є
однією з дисциплін циклу професійної підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня доктора філософії зі спеціальності 032 «Історія та
археологія». За підсумками курсу аспіранти здають залік.
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3. Програма навчальної дисципліни:
Тема 1. Етнологія в системі соціо-гуманітарних наук.
Основні напрямки та дослідницькі проблеми в етнології. Вивчення традиційної
культури.

Дослідження

етнодемографічної

проблематики.

Розвиток

етнологічних знань як напрямок досліджень в етнології. Етнопсихологічні
дослідження. Вивчення міжетнічних взаємовідносин та етнокультурних
контактів. Теоретичні проблеми етносу
Тема 2. Понятійний апарат та становлення теоретико-методологічної бази
етнології.
Становлення наукової методології в етнологічній галузі. Предмет і методи
дослідження

міфологічної

школи.

Метод

пережитків

та

концепція

еволюційного розвитку людства в етнології ХІХ ст. Концепція культурних кіл
та

її

вплив

на

розвиток

етнологічної

методології.

Соціологічні

та

психоаналітичні методи в етнології. Теоретико-методологічні підходи в
українській етнології другої половини ХІХ ст.
Тема 3. Основні теорії етносу.
Основні теорії етносу. Проблеми етногенезу. Основні етапи етнічної історії.
Типи етнологічних процесів. Етноніми. Традиційна культура як об'єкт вивчення
самосвідомості та етичної ідентичності. Етнічні функції культури.
Тема 4. Етнічні процеси сучасності.
Етнооб'єднавчі процеси. Етнічна дифузія. Етнічна консолідація. Етнічна
асиміляція. Міжетнічна інтеграція. Етнічна конвергенція. Етнічна міксація.
Етнорозмежувальні процеси. Етнічна парціація. Етнічна сепарація. Етнічна
дисперсизація.
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Тема 5. Сучасні теоретичні підходи та методи етнологічного дослідження.
Загальнонаукові

принципи

дослідження.

Методологічні

підходи.

Загальнонаукові методи та специфіка їхнього застосування в етнології. Методи
наукового пізнання, що застосовуються в історичних дослідженнях. Методи
етнології

та

їх

місце

в

історичній

науці.

Структурно-функціональні

дослідження в етнології середини ХХ ст. Семіотичні методи. Культурний
релятивізм та його вплив на методи в етнології. Крос-культурний аналіз.
Постструктуралізм та сучасні методологічні підходи до вивчення етнологічних
проблем.
4. Структура навчальної дисципліни. Навчально-тематичний план
лекцій, семінарських занять і самостійної роботи
Кількість годин
Теми

Назва теми

Лекц Семінар

Самості
йна

ії

и

3

2

12

3

3

12

робота

Змістовий модуль 1
1.

Етнологія дослідження в системі соціогуманітарних наук

2.

Понятійний апарат та становлення
теоретико-методологічної бази етнології
Змістовий модуль 2

3.

Основні теорії етносу

3

3

12

4.

Етнічні процеси сучасності

3

3

12

5.

Сучасні теоретичні підходи та методи

4

3

12

16

14

60

етнологічного дослідження
Всього годин за семестр
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5. Методи навчання:
У процесі вивчення дисципліни «Теорія етнології» 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.
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
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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.
6. Методи контролю:
Оцінювання аспірантів здійснюється на основі модульно-рейтингової
системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з
рейтингу роботи аспіранта упродовж семестру та його рейтингу індивідуальну
наукову роботу. Рейтингова оцінка знань аспірантів з курсу визначається за
сумою балів, отриманих аспірантами за працю на практичних заняттях,
самостійну творчу домашню роботу і тестування та за залік. Це відповідно 60
балів за роботу в семестрі та 40 балів за наукову роботу.
Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального
матеріалу. Відвідування лекцій для аспірантів є обов’язковим. Присутність та
активність складають 30 % семестрової оцінки (максимально 30 балів)
Семінарські

заняття

охоплюють

20%

від

семестрової

оцінки;

максимальна кількість –20 балів, що проводяться за результатами вивчення
змістовних модульних частин навчального курсу.
Домашня творча письмова робота (максимально 40 балів), що виконується на
одну з обраних тем. Обсяг роботи – не менше 8–10 друкованих сторінок. Захист
та рецензія міні-проекту – 10 % (максимально 10 балів)
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю аспірант
отримав менше 50 балів то він не допускається до заліку і вважається таким, що
не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з
даної дисципліни та зобов'язаний виконати додаткові завдання з погодженням з
викладачем або випускаючим відділом. У разі отримання аспірантом менше 24
балів, він повинен повторно пройти навчальний курс.
.
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7. Розподіл балів, що присвоюється аспірантам
Оцінювання знань аспірантів здійснюється за 100-бальною шкалою.
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за успішність становить 100
балів.
Практичні заняття, поточне тестування та самостійна робота
Семінарські

Самостійна

Захист та

Відвідуваність

заняття

творча робота

рецензія

та активність

Сума

мініпроекту
20

40

10

30

100

Сумарна оцінка (сума поточних і екзаменаційних балів) виставляється за
100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):
8. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою

Сума балів за
всі види

Оцінка

для екзамену, курсового

навчальної

ECTS

проекту (роботи),

діяльності

для заліку

практики

90–100

А

відмінно

81-89

В

дуже добре

71-80

С

добре

61-69

D

задовільно

51-60

Е

достатньо
незадовільно з

25-50

FX

можливістю повторного
складання
незадовільно з

0-24

F

обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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