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1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

Галузь знань
03 – гуманітарні науки

Денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Спеціальність
032 – історія та
археологія

Дисципліна вільного
вибору аспіранта

Загальна кількість
годин – 150

Спеціалізація:
етнологія

Найменування показників

Рік підготовки: 2-й
Семестр: 3-й
Лекції: 26 год.

Тижневих годин:
аудиторних – 3
самостійної роботи
аспіранта – 11

Науковий ступінь:
доктор філософії

Практичні, семінарські
заняття: 24 год.
Самостійна робота:
100 год.
Вид контролю: екзамен

Примітка
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить 35,5%.
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета вивчення дисципліни – освоєння методики збирання
етнографічних матеріалів на основі методів польових досліджень: особисті
спостереження; опитування населення; фіксація етнографічних матеріалів;
збирання етнографічних колекцій, а також освоєння нових теорій, моделей,
методів збору польового матеріалу та підготовка на його основі наукового
апарату для подальшої роботи згідно поставлених завдань. Розглядається
організація, види і методи польових етнографічних досліджень, робота з
інформаторами, методика дослідження матеріальної та духовної культури, збір
інформації про пам’ятки історії, будівництва, шляхи сполучення та засоби
пересування, землеробство, тваринництво, допоміжні види господарських занять,
одяг, громаду і громадський побут, світоглядні уявлення та вірування. На підставі
отриманої інформації аспірант буде забезпечений науковим інструментарієм
щодо вивчення матеріальної та духовної культури українців у польових умовах,
зібраний ним матеріал буде використаний для дисертаційної роботи.
2.2. Завдання навчальної дисципліни:
За підсумками ознайомлення з матеріалами пропонованого курсу лекцій
аспірант повинен:
Знати:
– історію польових етнографічних досліджень традиційно-побутової
культури;
– методи вибірки об’єктів для польових досліджень: населених пунктів,
інформаторів;
– основні методи польових досліджень: особисті спостереження;
опитування населення (робота з інформаторами, респондентами); фіксація
етнографічних матеріалів; збирання етнографічних колекцій;
– методику запису польових матеріалів.
Вміти:
– розробляти основні програми збирання етнографічного матеріалу;
– підготувати анкети, запитальники, які визначають зміст і напрямки
вибраної теми дослідження;
– вибирати найкращі умови для проведення запису польового
етнографічного матеріалу;
– завоювати довіру в опитуванні респондента;
– користуватися технічними засобами (диктофоном, фотоапаратом,
відеокамерою тощо);
– робити обміри об’єктів матеріальної культури;
– використовувати під час польових досліджень метод “змагань” між
кількома респондентами, вислуховуючи кожного почергово;
– використовувати зібрані польові антропологічні та етнографічні
матеріали в наукових працях;
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– сформулювати нові завдання, які виникають під час польових досліджень.
Володіти:
– здатністю самостійно використовувати нестандартні методики для
вирішення поставлених завдань під час польових досліджень;
– методами обґрунтування власної інтерпретації етнічних і культурних
процесів на основі польового матеріалу;
– методологією роботи з картами і таблицями, які характеризують етнічне і
культурне різноманіття етнографічних районів.
– основними методами, способами та засобами отримання, збереження,
опрацювання та передачі польового матеріалу до архіву.
2.3. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін
№
з/п

Попередні навчальні дисципліни

1

Методологія, організація та
технологія наукових досліджень

Супутні навчальні дисципліни

Народна архітектура України

3. Анотація навчальної дисципліни
Розглядаються методи праці етнолога під час польових досліджень, способи
збору польових етнографічних матеріалів, методика й практика дослідження
різних ділянок традиційно-побутової культури, методика і правила дослідження
матеріальної культури, правила ведення, оформлення і зберігання документів та їх
використання в наукових працях.
4. Опис навчальної дисципліни
4.1.

Лекційні заняття
№
з/п

1.

2.

3.

Зміст заняття

Тема 1. Види і методи польових досліджень.
Основні види польового етнографічного дослідження:
спостереження; опитування населення (праця з
інформаторами); фіксація речових матеріалів; збір
етнографічних колекцій. Методи вибірки об’єктів польових
досліджень.
Тема 2. Методика підготовки програми-запитальника.
Чинники, від яких залежить форма і змістовність
укладеного запитальника, вимоги до складання програми і
запитань в ній.
Тема 3. Праця з інформатором.
Пошук і вибір інформаторів, правила праці з інформатором

Кількість
годин

3

3
3

6
4.

5.

6.

7.

8.

9.

(інформаторами).
Тема 4. Збір матеріалу про господарську діяльність.
Методичні засади етнографічного дослідження виробничогосподарської діяльності етносу: землеробство,
тваринництво, шляхи сполучення та засоби пересування,
допоміжні види господарських занять, промисли і ремесла.
Тема 5. Методика і практика дослідження матеріальної
культури: житлово-господарського комплексу,
традиційного вбрання, традиційної їжі.
Дослідження житлово-господарського комплексу, характер і
тип житла, традиційна будівельна термінологія. Функції
одягу, його класифікація, чинники, які впливають на його
крій, методика його вивчення за критеріями (матеріал
виготовлення, тип, вид, крій, стать, функціональне
призначення). Одяг в історичному ракурсі, сімейні звичаї та
обряди, під час яких він використовувався в минулому і
використовується тепер. Ключові предметно-дослідницькі
моменти, які стосуються національної кухні.
Тема 6. Методичні засади дослідження світоглядних
уявлень і вірувань.
Основні методичні засади дослідження традиційних уявлень
і знань українців про навколишній світ, явища природи,
повір’я, забобони. Рекомендації щодо збору фактичного
матеріалу про демонологічних персонажів, їх фото- та
відеофіксації.
Тема 7. Методика та практика збору польових
матеріалів про календарно-побутову і сімейну
обрядовість.
Звичаї та обряди, методика фіксації етнографічних
відомостей про календарно-побутову та родинну
обрядовість, методика і практика дослідження народних
знань.
Тема 8. Збір етнографічних матеріалів про суспільні
стосунки.
Методичні засади етнографічного дослідження громади та
громадського побуту, сім’ї та сімейного побуту.
Тема 9. Правила опрацювання та оформлення
етнографічних матеріалів.
Загальні вимоги і правила до оформлення усних та
ілюстративних етнографічних матеріалів.
Всього

3

3

3

3

3

2
26
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4.2.

Практичні заняття та самостійна робота
№
з/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Зміст заняття

Види і методи польових досліджень:
– наукові спостереження;
– опитування населення;
– фіксація речових матеріалів
Методика підготовки програми-запитальника.
Типи анкет
Праця з інформатором:
– пошук і вибір інформатора;
– правила праці з інформаторами
Збір матеріалу про господарську діяльність:
– методичні засади етнографічного дослідження виробничо-господарської діяльності етносу;
– методика дослідження знарядь праці
Методика і практика дослідження:
– житлово-господарського комплексу;
– традиційного вбрання;
– традиційної їжі
Методичні засади дослідження світоглядних
уявлень і вірувань
Методика та практика збору польових
матеріалів про календарно-побутову і сімейну
обрядовість
Збір етнографічних матеріалів про суспільні
стосунки
Правила опрацювання та оформлення
польових етнографічних матеріалів
Всього

Кількість годин
СамостійПрактичні
на. робота

3

11

3

11

3

12

3

11

3

11

2

11

3

11

2

11

2

11

24

100

5. Методи діагностики знань
Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення
готовності здобувача до занять у таких формах:
• Вибіркове усне опитування перед початком занять.
• Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань.
• Фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 510 хв.
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Оцінка активності здобувача у процесі занять, внесених пропозицій,
оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і
т. ін.
Контрольні запитання поділяються на:
• тестові завдання – вибрати вірні відповіді;
• проблемні – створення ситуації проблемного характеру;
• питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язка;
• ситуаційні завдання – визначити відповідь згідно певної ситуації;
• питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення;
Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та
виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

•

6. Критерії оцінювання результатів навчання
Критерії оцінювання результатів навчання відбувається у відповідності до
Процедури оцінювання компетентностей, ідентифікації та вимірювання
результатів навчання аспірантів вищої освіти. Підсумкова оцінка з дисципліни
«Методологія, організація та технологія наукових досліджень» виставляється,
виходячи з результатів складання всіх передбачених програмою видів
навантажень: самостійних і науково-дослідних завдань. За результатами вивчення
навчального матеріалу, здобувачі отримують оцінку за 100-бальною шкалою.
Екзамен є обов’язковою підсумковою формою контролю, що полягає в оцінці
засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу на лекційних заняттях,
результатів виконання ним наукової роботи, самостійних завдань.
6.1. Розподіл балів
І етап – здача та захист запитальника згідно вибраної теми дослідження –
30 б.;
ІІ етап – екзамен – 70 б.
За усну відповідь (чи тестові питання) бали виставляються таким чином:
70-60 балів – “відмінна” відповідь;
59-45 балів – “добра” відповідь;
44-30 бали – “задовільна” відповідь;
29-0 бали – “незадовільна” відповідь.
Самостійна робота
30

Підсумкове усне (тестове)
опитування
70

Разом за дисципліну

7. Навчально-методичне забезпечення
1. Опорні конспекти лекцій;
2. Навчальні посібники та ілюстративні матеріали;
3. Робоча навчальна програма;

100
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4. Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять
та самостійної роботи аспірантів;
5. Тестові і контрольні завдання для тематичного оцінювання навчальних
досягнень аспірантів.
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