3
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: Головна мета нормативного навчального курсу полягає в
ознайомленні аспірантів з основним об’єктом етнологічного дослідження – з
етносом як універсальною історичною категорією.
Основні завдання: Під час викладу курсу буде зроблено наголос на:
 типах та внутрішній ієрархії етносу;
 закономірностях його виникнення і розвитку;
 основних ознаках та властивостях етнічної спільноти;
 спільному
з
іншими
спорідненими
видами
спільнот
(етносоціальними, етнолінгвістичними, етноконфесійними тощо) та
різниці між ними;
 етнічних процесах як безперервному історичному явищі.
Подачу фактажу з кожної теми буде супроводжувати розгляд наукових
концепцій стосовно етнічних спільнот, а також розгляд методологічних засад,
принципів і методів, які використовували в минулому і використовують сучасні
вчені-етнологи під час їхнього дослідження. Виклад курсу має на меті озброїти
аспірантів методологічним інструментарієм для проведення самостійних
наукових досліджень етнічних спільнот, зокрема етнічних процесів, властивих
для сучасної української нації.
Аспіранти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані
джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння
робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних і локальних
тенденцій у сфері етнічних процесів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні:
знати основні чинники, які впливали і впливають на виникнення і
розвиток етнічних спільнот, місце і значення етносів у різних
загальнолюдських вимірах, притаманні для них ознаки і властивості тощо.
Зміст понять: етнос, етнічність, етнофор, етнічна група, етнічна ідентичність,
етнічна ієрархія, нація, етнічна нація, політична нація, національний,
націоналізм, національна меншина, метаетнічна спільнота, етнографічна група,
субетнос, ознаки і властивості, свідомість, самосвідомість, самоідентифікація,
ендоетнонім, екзоетнонім, менталітет, традиційно-побутова культура, етнічні
(національні) процеси;
вміти критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу,
фактологічний матеріал; визначати та аналізувати сучасні етнічні тенденції і
процеси, їх вплив на становище етнофора.
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3. Програма навчальної дисципліни:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕРЕІЯ ЕТНОСУ – НАУКА ПРО
УНІВЕРСАЛЬНУ КАТЕГОРІЮ ЛЮДСТВА (ЕТНОС).
Тема 1. Вступ до дисципліни “Теорія етносу”.
Етнологія як галузь гуманітарної науки. Походження терміну “етнологія”
та його значення. Визначення і сутність понять “етнографія” і
“народознавство”, їх синонімічність і відмінність. Назви наук, пов’язаних з
етнологією: “культурна антропологія”, “соціальна антропологія”, “сучасні
традиції”, Folkskunde та ін. Дефініція етнології в сучасній українській науці (С.
Макарчук, А. Пономарьов, Р. Кирчів, М. Тиводар, В. Наулко та ін.). Об’єкт і
предмет етнології. Досягнення етнології – основа розвитку теорії про етноси.
Об’єкт і предмет теоретичної етнології. Проблеми дефініції понять “теорія
етносу” та “теоретична етнологія” (Ю. Бромлей, Л. Гумільов, О. Нельга, М.
Тиводар та ін.).
Категоріально-поняттєвий апарат – основа етнологічної науки. Феномен
етнічного і проблеми формування єдиного категоріального апарату.
Етнокультурна спільність, етнос, етнікос. Етнічні, етнографічні та локальні
групи. Етносоціальний організм (есо). Етносіті. Етнофор. Плем’я, народність,
нація. Етнічна нація і державно-політична нація. Національна меншина.
Ідентичність. Етнонім, самоідентифікація. Асимиляція. Адаптація. Національна
консолідація. Інтеграція. Традиційно-побутова культура. Господарськокультурний тип. Етнічна традиція, обряд, ритуал, звичай. Менталітет, архетип.
Методологія теоретичної етнології. Основні методи наукових досліджень
етносів як феномена. Спорідненість методів наукових досліджень теоретичної
етнології із загальноетнологічними та їх відмінності. Теоретична етнологія в
системі суспільних наук.
Тема 2. На шляху до теорії етносу як субдисципліни етнології.
Передумови становлення етнології. Нагромадження фактичного
матеріалу та еволюційна теорія Ч. Дарвіна про походження людини – основи
зародження етнології. Еволюціоністська етнологія та основні її напрями:
культурно-історичний (Л. Морган, Ю. Ліпперт, Е. Тайлор, Д. Лаббок),
географічний (О. Пошель, Р. Андре), біологічний (А. Бастіан, Т. Ахеліс),
соціальний (Д.-Ф. Мак-Леннан, О. Конт, Е. Дюркгейм). Основні здобутки
етнологів-еволюціоністів.
Криза еволюціонізму та її наслідки. Історична школа. Ф. Боас і його
теорія культур. Дифузіоністська школа та головна суть теорії диффузіонізму.
Антропогеографія та “ідея форм” Ф. Ратцеля. Теорія міграцій і “культурних
кіл”. Ф. Гребнер. “Віденська школа” В. Шмідта. “Ідея Бога”. Культурна
морфологія. “Пайдейма” Л. Фробеніуса. Функціоналізм і суть функціонального
методу Е. Дюркгейма. Функціональна концепція Б. Малиновського і
А. Редкліфф-Брауна. Структуралізм. Методичні і теоретичні засади вчення
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А. Редкліфф-Брауна. Структуралізм К. Леві-Строса. Французька соціологічна
школа. “Соціальні факти” і “колективні уявлення” Е. Дюркгейма. “Тотальні
соціальні факти” М. Мосса. Наукові погляди Л. Леві-Брюля. Психологічний
напрям. Погляди З. Фройда. “Едіпів комплекс”. “Продукт Еросу” Г. Рохейма.
К.-Г. Юнг і теорія “колективного несвідомого”. Наукові напрями і школи в
загальній системі етнології другої половини XIX – першої половини XX ст.
Повоєнна епоха та її особливості. Неоеволюціонізм як наукова школа.
Основні погляди неоеволюціоністів на розвиток суспільства і культури: теорія
загального та одиничного, мікро- і макропроцесів; закони культурної домінанти
і
потенції
розвитку.
Багатоваріантність еволюціонізму:
концепція
багатолінійності, енергетична концепція, історично орієнтований і біологічний
напрями, культурний матеріалізм. Тенденції в галузі культурної антропології.
Неофрейдизм. Біхевіоризм. Кросс-культурний аналіз (холокультуралізм).
Досягнення наукового напряму дослідження селянської культури та общини.
А. Гордон. Економічна антропологія (економічна демоетнологія). Нормативна
демонологія. Криза євроамериканської соціальної антропології. Предмет
дослідження
сучасної
соціальної
антропології.
Постмодернізм
і
неоантропологія.
Початок становлення радянської школи теорії етносу. Концепції
С. Широкогорова і П. Кушнера. Типологія етнічних спільнот С. Токарева.
Господарсько-культурна типологія М. Чебоксарова. Наукові дискусії з теорії
етносу наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років. Наукова школа
Ю. Бромлея, її досягнення і вади. Проблеми етносу у дослідженнях
Л. Гумільова. Наукова школа В. Тишкова.
Критерії оцінки стану субдисципліни в українській етнології.
Етнографізм – головна прикмета українського народознавства 50–80-х років
XX ст. Тенденції і сучасні досягнення української теоретичної етнології:
розробка
категорій
“етнос”,
“нація”,
“соціум”,
“життєдіяльність”,
“самоідентифікація”, “ментальність” тощо. Осередки дослідження етносу як
феномену: сектор теоретичної етнології Інституту народознавства НАН
України, сектор соціофілософії етносу і нації Інституту філософії НАН України
та ін. Проблеми етносу та етнічних процесів у дослідженнях українських
вчених діаспори.
Тема 3. Типологія етнічних спільнот.
Типи етносу за теорією етносу: плем’я, народність (рабовласницька і
феодальна), нація (буржуазна і соціалістична). Основні риси кожного типу
етносу. Синонімічність понять “етнікос” і “національність”. Етнікос і
етносоціальний організм як основні етнічні одиниці. Етнічні групи
(етноареальні та етнодисперні), етнічні меншини (малі етноси), національні
групи (національні меншини). Етнічна та етносоціальна ієрархія. Основні
етнічні одиниці, мікроетнічні одиниці (етнофор, сім’я), субетнічні одиниці
(субетнічні та етнографічні одиниці), метаетнічні спільності (метаполітичні і
метаетнокультурні). Переваги і недоліки радянської теорії структуризації
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етнічних спільнот. Структуризація етносу в сучасній українській науці (Ю.
Римаренко, С. Макарчук, Р. Кирчів, А. Пономарьов, М. Тиводар, В. Євтух, І.
Терлюк та ін.).
Типологія нації, її методи і критерії. Суть етносоціального (формаційнокласового) методу типології нації. Типи спільноти згідно з теорією етносу:
капіталістична (буржуазна) і соціалістична, корінні (титульні) нації. Суть
методів і критеріїв типології націй у зарубіжній науці. Типи націй: політичні й
етнічні, давнотривкі і нові (модерні), вчасні і запізнілі, розбудовані і
недобудовані тощо. Типологія націй М. Мосса, Я. Крейсі, Е. Смітта, В.
Велімські, Г. Сетон-Уотсона та інших дослідників. Наукові типології сучасної
української нації, їх дискусійність і суперечливість.
Тема 4. Етнічні процеси.
Етнічні процеси – реальність історії. Дефініція поняття “етнічні процеси”.
Види етнічних процесів: етнотрансформаційні та етноеволюційні. Типи
етнічних процесів. Етнорозмежувальні етнічні процеси (етногенетична
дивергенція): етнічна парціація, етнічна сепарація, етнічна дисперсизація.
Етнооб’єднуючі етнічні процеси. Етнічна консолідація. Етноцентризм і
міжетнічна ворожнеча. Етнічна (національна) асиміляція (природна і
насильницька). Деетнізація і етноцид. Денаціоналізація. Міжетнічна інтеграція.
Етногенетична міксація і етнічна консолідація. Етнічні процеси в сучасній
Україні, природа їх походження і вплив на український етнос.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕТНОС – УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА:
ОСНОВНІ ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ.
Тема 5. Етнос – універсальна система людства.
“Етнос” – головна категорія теоретичної етнології. Наукові підходи
дослідження етносу. Універсальний характер етнічних спільнот, історизм –
головні риси теорії етносу. Основні ознаки і властивості етносу: самоназва та
етнонім, етнонім і самосвідомість, єдина територія як обов’язкова умова
формування етносу, культура як етнодиференціююча ознака, загальні риси
психіки, діахронні (міжпоколінні) і синхронні Інформаційні зв’язки тощо
(загальна характеристика).
Термін “етнічність” та його значення в англомовній науці.
Еквавілентність та відмінності понять “етнос” і “етнічність”’. Основні
євроамериканські парадигми дослідження етнічності: прімордіалізм,
ситуаціонізм (інструменталізм), конструктивізм. Спроби синтетичних підходів
до етнічності (Дж. Найгел, Дж. Мак-Кей, Дж. Скотт). “Габітус” теорії практики
П. Бурдьє та його значення для подальшого дослідження етносу (етнічності).
Теорії походження нації. Проблеми дефініції поняття “нація”. Причини
різного тлумачення термінів “нація”, “держава”, “суспільство”. Основні
визначення поняття “нація” в сучасній зарубіжній науці та їх джерела. Два
головні трактування нації – як політичної та етнічної спільноти. Основні теорії

8
походження нації: політична, культурна (Й. Гердер, М. Гесс, К. Реннер та ін.),
психологічна (О. Бауер, Е. Ренан, У. Коннор, З. Емерсон та ін.), етнічна,
етносоціальна (історико-економічна).
Тема 6. Ознаки і властивості етносу.
Спільна територія – умова виникнення етносу, важливий чинник
відтворення культурної спільності. Компоненти географічного середовища та їх
вплив на формування і розвиток культури. Природне середовище і
виробництво, природні ресурси та етноси. Географічний “простір” та його
ознаки. Складові географічного простору – географічне середовище і культура.
Співвідношення складових “геопростору”: “природне середовище – культура”,
“культура – культура”. Роль геопростору в розвиткові українського народу.
Вклад М. Грушевського, І. Лисяка-Рудницького, Є. Маланюка та інших вчених
у дослідження етнокультурного простору українців. Ландшафт України і
культура етносу. “Пограниччя” українських земель – важливий фактор
формування українського національного типу. Зовнішні етнокультурні центри
та етапи розвитку українського народу.
Етнічна самосвідомість. Зміст понять “свідомість” і “самосвідомість”.
Природа етнічної самосвідомості. Етнічна самосвідомість – стійка субстанція,
набута людиною в процесі соціалізації. Широке і вузьке значення етнічної
самосвідомості. Основний зміст етнічної самосвідомості в широкому значенні.
Вибірковий характер і генетично-часові параметри етнічної самосвідомості.
Основний зміст етнічної самосвідомості у вузькому значенні. Етнонім –
еквівалент етнічної самосвідомості. Протоетноніми і етноніми. Роль і місце
інформаційних зв’язків у становленні і розвиткові етнічної самосвідомості.
Природа інформаційних зв’язків. Синхронні (горизонтальні) і діахронні
(вертикальні) інфозв’язки. Етнічна ідентичність і самоідентифікація.
Бристольська школа психології та її наукові досягнення в галузі етнічної
самосвідомості. Еквіваленти етнічної ідентичності і самоідентифікації в
сучасній українській науці.
Культура – основа життєдіяльності етносу. Багатосемантичність поняття
“культура”. Проблеми систематизації і диференціації культури. Структурні і
функціональні визначення культури. Головні парадигми дослідження та оцінки
культури. Принципи систематизації і диференціації культури. Риси і функції
етнічної культури. Груповий характер етнічної культури. Етнооб’єднуюча та
етнодиференціальна роль культури. Традиції – головна риса етнічної культури.
Звичай, обряд і ритуал. Вузьке і широке значення “етнічної” культури. Наукові
визначення етнічної культури та їх специфіка: “масова”, “народна”,
“безписемна”, “фольклорна”, “традиційна”, “побутова”, “традиційно-побутова”.
Мова як етнорозмежувальна та етнодиференціальна ознака. Концепції
про роль мови як етнічної ознаки (С. Токарев, О. Агаєв, В. Козлов, Ю. Бромлей
та ін.). Етнічні функції мови (комунікативна, сигніфікативна). Ієрархічність
мови. Форми мови та їх значення для дослідження етносу. Види мовного стану.
Типи усної і письмової мови, їх співвідношення з типами етносу. Етнічні
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аспекти мовної політики. Мовна політика держави та їх вплив на
функціонування мови. Критерії вибору державної офіційної мови та основні
форми впливу на її функціонування.
Ментальність – важлива властивість етносу. Поняття “ментальність”
(“менталітет”) та його сучасні тлумачення. Зміст етноменталітету. Менталітет –
іншовираз духу етносу. Основна суть етноменталітету: ірраціональність,
залежність від природного простору, роду діяльності, виробничих зв’язків і
побуту, традиційної культури тощо, змінність. Архетип – вияв колективного
несвідомого. Етноархетипність як іншовираз душі етносу. Етнофор та етнос в
площині архетипності. Співвідношення етноментальності та архетипності
етносу. Стан і проблеми дослідження етноменталітету українців. Етноментальні
риси
українців:
індивідуалізм,
консерватизм,
самовистарчаність,
“роз’єднаність”, “шляхетність”, гуманність, демократизм, емоціональність,
сентиментальність, ліризм. Архетипи українців.
4. Структура навчальної дисципліни:
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна форма
Заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л п ла інд с.р.
л
п
лаб інд
б
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
Модуль 1
Змістовий модуль 1. ТЕРІЯ ЕТНОСУ – НАУКА ПРО
УНІВЕРСАЛЬНУ КАТЕГОРІЮ ЛЮДСТВА (ЕТНОС).
усього

1

Тема 1. Вступ до
4
2
2
4
1
дисципліни
“Теорія етносу”
Тема 2 На шляху
12
4 2
6
12
1
до теорії етносу
як субдисципліни
етнології
Тема 3. Типологія
12
4 2
6
12
2
1
етнічних спільнот.
Тема 4. Етнічні
12
4 2
6
12
2
1
процеси.
Разом за
40
14 6
20
40
6
2
змістовим
модулем 1
Змістовий модуль 2. ЕТНОС – УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА ЛЮДСТВА:
ОСНОВНІ ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ

с.р
.
13

3

11

9
9
32

10
Тема 1. Етнос –
універсальна
система людства.
Тема 2. Ознаки і
властивості
етносу.
Разом за
змістовим
модулем 2
Усього годин

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

№
з/п
1.
2.
3.
4.

20

8

4

-

-

8

20

2

2

-

-

16

30

10

6

-

-

14

30

4

2

-

-

24

50

18 10

-

-

22

50

6

4

-

-

40

90

32 16

-

-

42

90

12

6

-

-

72

5. Теми лекційних занять:
Назва теми
Тема 1. “Теорія етносу” – субдисципліна етнології.
Тема 2. Категоріально-поняттєвий апарат теорії етносу.
Тема 3. Еволюціонізм – початок розвитку етнології.
Тема 4. Історія етнологічної думки першої половини XX
ст.
Тема 5. Особливості розвитку етнології у другій
половині XX – на початку XXI ст.
Тема 6. Історичні типи етносу.
Тема 7. Етнічна ієрархія.
Тема 8. Теорії етногенезу.
Тема 9. Етнічні процеси та їх типи.
Тема 10. Теорія етносу. Ознаки і властивості етносу
(загальна характеристика).
Тема 11. Сучасні євроамериканські парадигми
дослідження етнічності.
Тема 12. Нація як тип етносу. Теорії походження нації
Тема 13. Геопростір та етнос.
Тема 14. Етнічна самосвідомість.
Тема 15. Етнос і культура.
Тема 16. Етнічна ментальність.
Усього годин
6. Практичні заняття:
Назва теми
Тема 1. На шляху до теорії етносу
Тема 2. Типологія етнічних спільнот.
Тема 3. Етнічні процеси.
Тема 4. Етнос – універсальна система людства.

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32

Кількість
годин
2
2
2
4

11
5.

№
з/п
1.
2.
2.
3.
4.
5.

Тема 5. Ознаки і властивості етносу.
Усього годин
6. Самостійна робота:
Назва теми
Тема 1. Вступ до дисципліни “Теорія етносу”.
Тема 2. На шляху до теорії етносу
Тема 3. Типологія етнічних спільнот.
Тема 4. Етнічні процеси.
Тема 5. Етнос – універсальна система людства.
Тема 6. Ознаки і властивості етносу.
Усього годин

6
16
Кількість
годин
2
6
6
6
8
12
42

7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання:
1. З’ясуйте, при яких обставинах не діє “золоте” правило: “один термін –
одне поняття”.
2. Визначте основні методи дослідження етносів як універсальних людських
спільнот.
3. Поясніть причини критики еволюціонізму з боку наступних поколінь
етнологів.
4. Що було об’єктом і предметом дослідження етнологів-дифузіоністів?
5. Що таке “Едіпів комплекс”?
6. Оцініть значення теорії “колективного несвідомого” К.- Г. Юнга для
дослідження етнічних спільнот.
7. Що таке есо?
8. Обґрунтуйте переваги і недоліки радянської теорії типології і
структуризації етнічних спільнот.
9. З’ясуйте, як структурують етноси у сучасній українській науці.
10.Визначте відмінне у латеральних і вертикальних етнічних (національних)
спільнотах.
11.Опишіть етнічні і національні ідентичності прімордіалістів.
12.Цивілізації і традиційні суспільства: ознаки їхньої спорідненості.
13.Що спільного і відмінного між теоріями етногенезу та расогенезу?
14.Які концепції етногонії вам відомі?
15.Визначне місце мови в етногенезі народу.
16. Поясніть, чому радянські етнологи вважали етнос універсальною
історичною категорією.
17.Опишіть спроби синтетичних підходів дослідження етнічних спільнот
євроамериканськими вченими.
18.З’ясуйте, чому сучасні російські етнологи часто дотримуються
конструктивізму як парадигми дослідження етнічної спільноти.
19.Визначте проблемні питання стосовно дослідження українського
націоналізму.
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20.Багатосемантичність поняття “культура”.
21.Структурні і функціональні визначення культури.
22. Головні підходи дослідження та оцінки культури.
23. Аргументуйте положення фактами: довготривале перебування
української етнічної території у складі різних держав негативно впливало
на природне відтворення української спільноти.
24. Опрацюйте питання “Мова – етнооб’єднувальна ознака”.
25. З’ясуйте форми мови та їх значення для відтворення етносу.
26. Доведіть, що релігія може бути важливим етнорозмежувальним
чинником.
27.. Доведіть: козацько-лицарського “архетипу” українців не існувало, його
видумали вчені.
8. Методи навчання:
У процесі вивчення дисципліни «Теорія етносу» 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
виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук
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виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи
безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий
пошук.
9. Методи контролю:
Поточний контроль знань
Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального
матеріалу. Відвідування лекцій для аспірантів є бажаним.
Модульний контроль. Результат роботи аспіранта протягом семестру
складається з таких компонентів:
•
Практичні заняття проводяться за заздалегідь складеним планом
(максимально 20 балів).
•
Домашня творча письмова робота обсягом 10 сторінок
стандартного розміру (А 4) на одну з обраних тем, яку треба подати до кінця
навчального семестру (максимально 15 балів).
•
Підсумкове тестування наприкінці навчального семестру
(максимально 15 балів).
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю аспірант
отримав менше 21 балу, то він не допускається до іспиту і вважається таким,
що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на
семестр з даної дисципліни. Такий аспірант має змогу складати екзамен за
талоном № 2, але для цього він повинен виконати передбачене кафедрою
завдання.
Екзамен
Екзамен, згідно з рішенням Вченої ради факультету, проводиться у
письмовій формі, з наступним обговоренням, за участю викладача, який вів
семінарські заняття. Структура екзаменаційного білета: екзаменаційний білет
складається з двох питань, які змістовно охоплюють тематику двох головних
складових лекційного курсу. Оцінка на екзамені визначається розгорнутими
теоретичними відповідями на ці запитання (50 балів: 25 + 25 балів) .
Оцінювання роботи кожного аспіранта за повний курс складається з
рейтингових показників (балів), які він заробив упродовж семестру
(максимальна кількість балів – 100).
10. Розподіл балів, що присвоюється аспірантам:
Оцінювання знань аспіранта здійснюється за 100-бальною шкалою.
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність
становить 100 балів.
Практичні заняття, поточне тестування
Іспит
Сума
і творча робота
Практичні
Модуль 1
Модуль 2
заняття
(творча робота)
(тестування)

14
20

15

15

50

100

Сумарна оцінка (сума поточних і екзаменаційних балів) виставляється за
100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі види
Оцінка для екзамену, курсового
для заліку
навчальної
ECTS
проекту (роботи),
діяльності
практики
90–100
відмінно
А
81-89
дуже добре
В
71-80
добре
С
61-69
задовільно
D
51-60
достатньо
Е
незадовільно з
21-50
можливістю повторного
FX
складання
незадовільно з
обов’язковим
0-20
F
повторним вивченням
дисципліни
11. Методичне забезпечення:
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