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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
03 – гуманітарні науки
(шифр і назва)

Кількість кредитів – 3

Спеціальність
032 – історія та
археологія

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Дисципліна вільного
вибору аспіранта

(шифр і назва)

Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання ___________

Рік підготовки:
2-й
2-й
Спеціалізація:
етнологія

Семестр

(назва)

ІІІ-й

Загальна кількість
годин - 90

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
аспіранта – 2,5

Науковий ступінь:
доктор філософії

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 48/42
для заочної форми навчання – 18/72

ІІІ-й

Лекції
32 год.
12 год.
Практичні, семінарські
16 – год.
6 – год.
Лабораторні
– год.
– год.
Самостійна робота
42 год.
72 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: іспит
занять

до

самостійної

і
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб використовувати на практиці навички
концептуалізації, створювати власні інтерпретаційні моделі, аргументовано
презентувати та захищати власну позицію перед аудиторією. Тому у курсі
представлено як огляд концепцій поліваріантної та компаративістичної
інтерпретації соціо-культурних явищ, зокрема, етнічності так і процесів та
інструментів, які потрібні для уміння окреслення поля дискусій навколо дефініції
термінів “етнос”, “нація”, “народ”, “раса” та дефініювати такі категорії як
“етнічна група”, “етнографічна група”, “етнічна меншина”, "корінний народ",
"національна меншина".
Завдання: аспіранти повинні навчитися критично опрацьовувати
рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал,
виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння етнічної
структури українського суспільства та загальних тенденцій походження та
розвитку етносів, що населяють Україну.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен
знати: зміст та термінологічне окреслення понять “етнічна меншина”,
“національна меншина”, “етнічна група”, “корінний народ”, “титульний народ”,
основні етапи етнічної історії етнічних меншин на українській території,
етногенез кримськотатарського народу; чинники зростання/зменшення етнічних
спільнот на території України впродовж ХХ – початку ХХІ ст.; основні етапи
культурного розвитку етнічних меншин та корінних етносів України;
вміти виявляти та аналізувати основні джерела для дослідження змін
етнічної структури українського суспільства; окреслити поле дискусій навколо
дефініції термінів “етнос”, “нація”, “народ”, “раса” та дефініювати такі
етносоціологічні категорії як “етнічна група”, “етнографічна група”, “етнічна
меншина”; аналізувати фактичний матеріал під кутом зору етногенезу та
націогенезу, робити самостійні висновки на основі опрацьованої літератури.
Володіти необхідною теоретичною та методологічною основою для критичного
осмислення, використання та триангулювання методів, що використовуються в
етносоціологічних дослідженнях.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Етнічна структура суспільства
Тема 1. Зміст та понятійно-термінологічне окреслення понять “етнос”,
“нація”, “етнічна меншина”, “національна меншина”, “етнічна група”, “корінний
народ”.
Тема 2. Поява перших етнічних меншин на українській території. Німецькі,
вірменські, єврейські та польські громади в часи Середньовіччя – раннього
Нового часу.

5

Тема 3. Чинники зростання/зменшення етнічних спільнот на території
України впродовж ХХ – початку ХХІ ст.
Змістовий модуль 2. Корінні народи та етнічні меншини України
Тема 4. Етногенез українців.
Тема 5. Етногенез кримськотатарського народу.
Тема 6. Караїми, гагаузи та євреї на території України.
Тема 7. Поляки, угорці, румуни та росіяни. Вплив перебування українських
етнічних земель у складі іноземних держав на збільшення кількості на них
поляків, угорців, румунів та росіян.
Тема 8. Цигани в етнічній структурі українського суспільства. Походження
циган Міграція, розселення та групи циган в Україні.
Тема 9. Переписи населення кінця ХІХ – початку ХХІ ст. – основне джерело
для дослідження змін етнічної структури українського суспільства
Тема 10. Культурний розвиток національних меншин та корінних етносів
України
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

1

Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усьог
у тому числі
усьог
у тому числі
о
о
л
п
лаб інд с.р.
л
п
лаб інд
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Етнічна структура суспільства

Тема 1. Зміст та
понятійнотермінологічне
окреслення понять
“етнос”, “нація”,
“етнічна меншина”,
“національна
меншина”, “етнічна
група”, “корінний
народ”.
Тема 2. Поява перших
етнічних меншин на
українській території.
Тема 3. Чинники
зростання/зменшення
етнічних спільнот на

2

с.р.
13

8

4

2

2

12

2

8

13

6

1

6

9

1

8

11

6

1

4

11

1

11

6
території України
впродовж ХХ –
початку ХХІ ст.
Разом за змістовим
модулем 1

32

1
6

4

12

32

4

2

26

Змістовий модуль 2. Корінні народи та етнічні меншини України
Тема 4. Етногенез
10
4
2
4
10
2
українців
Тема 5. Етногенез
10
4
2
4
10
1
1
кримськотатарського
народу
Тема 6. Караїми,
10
4
2
4
10
1
1
гагаузи та євреї на
території України
Тема 7. Поляки,
14
6
2
6
14
1
2
угорці, румуни та
росіяни.
Тема 8. Цигани в
10
4
2
4
10
1
етнічній структурі
українського
суспільства
Тема 9. Переписи
9
4
1
4
9
1
населення кінця ХІХ
– початку ХХІ ст
Тема 10. Культурний 11
6
1
4
11
1
розвиток
національних меншин
та корінних етносів
України
Разом за змістовим
74
32 12
30
74
8
4
модулем 2
48 16
42
90
12 6
Усього годин 90
Модуль 2
ІНДЗ
Усього годин

8
8

8

11

9

8

10

62
72
-

8. Самостійна робота
№
з/п
1

2
3
4
5

Назва теми
Зміст та понятійно-термінологічне окреслення понять
“етнос”, “нація”, “етнічна меншина”, “національна
меншина”, “етнічна група”, “корінний народ”.
Поява перших етнічних меншин на українській
території.
Чинники зростання/зменшення етнічних спільнот на
території України впродовж ХХ – початку ХХІ ст.
Етногенез українців
Етногенез кримськотатарського народу

Кількість
годин
2

6
4
4
4

7

6
7
8
9
10

Караїми, гагаузи та євреї на території України
Поляки, угорці, румуни та росіяни.
Цигани в етнічній структурі українського суспільства
Переписи населення кінця ХІХ – початку ХХІ ст
Культурний розвиток національних меншин та корінних
етносів України
Разом

4
6
4
4
4
42

9. Індивідуальні завдання
1. Етнічні меншини у країнах Європи
2. Забезпечення прав етнічних груп у країнах Європи
3. Поляки: історико-етнографічна характеристика
4. Етногенез та етнічна історія угорців
5. Етногенез та етнічна історія росіян
6. Кримські татари: історико-етнографічна характеристика
7. Етногенез і етнічна історія румунів.
8. Етнічна історія циган Європи
9. Типологія циганських груп в Україні
10.Традиційна внутрішня структура циганського суспільства
11.Гагаузи: етнічна історія
12.Етнічні стереотипи
10. Методи навчання
У процесі вивчення дисципліни “Етнічна структура українського
суспільства” використовуються наступні методи навчання:
Лекційний виклад (використовуються викладачем для теоретичного вступу
та пояснення окремих аспектів теми, що вивчається).
презентації (викладання матеріалу самими аспірантами),
робота у парах та малих групах (виконання групами аспірантів певних
завдань під час практичних занять та обговорення отриманих результатів),
німа дискусія (письмове групове обговорення заданих тем),
мозковий штурм, блискавка (орієнтація роботи групи на глибше розкриття
змісту заданої теми та вироблення комунікативних навичок),
диспут – форма проведення підсумкового заняття у формі дискусії.
Складається з двох частин – підготовки групою аспірантів теоретичного завдання
і диспуту в аудиторії,
круглий стіл (аспіранти презентують свої проекти та обговорюють їх),
використання аудіо-візуальних матеріалів (фото, ілюстрації і т.д.),
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
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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
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.
11. Методи контролю
У процесі вивчення дисципліни “Етнічна структура українського
суспільства” використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового
контролю.
Поточний контроль рівня знань аспірантів передбачає перевірку рівня
підготовленості аспіранта до виконання конкретної роботи. Поточний контроль
здійснюється за напрямами:
 контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза
межами аудиторних занять;
 контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді
індивідуальних завдань.
Проміжний контроль рівня знань аспірантів здійснюється за результатами
підсумкової контрольної роботи зі змістових модулів.
Підсумковий контроль знань аспірантів здійснюється в кінці семестру у
формі іспиту.
Система оцінювання передбачає комплексне оцінювання роботи аспірантів
на лекціях, семінарах, практичних заняттях, їх індивідуальної роботи. У курсі
передбачено наступні форми оцінювання роботи аспірантів
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Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
наступним співвідношенням:
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 25
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 25
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100
12. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Оцінювання знань аспіранта здійснюється за 100-бальною шкалою.
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність
становить 100 балів.
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль
Змістовий модуль № 2
№1
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
8
10
10
12
10
10
10
12
10

Сума
Т10
8

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
За національною шкалою
Оцінка в

Оцінка

балах

ECTS

Визначення

Екзаменаційна оцінка,
оцінка з диференційованого

Залік

заліку
90 – 100

А

81-89

В

Відмінно
Дуже добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

Відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно

13. Методичне забезпечення
1. Плани семінарських занять із методичними порадами та рекомендаціями
(електронний варіант).
2. Читанки для підготовки (електронний варіант).
3. http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html
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14. Рекомендована література
Базова
1. Гатчінсон Д., Сміт Е. Що таке етнічність. Націоналізм. Антологія. Київ,
2000. С. 468-477.
2. Еріксен Т. Етнічність, раса, клас і нація. Націоналізм. Антологія. Київ,
2000. С. 458-462.
3. Етнічні спільноти України: довідник. 3-е вид. / ред. кол. В. Євтух,
В. Трощинський, Л. Аза та ін. К., 2001. 252 с.
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