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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку
етнополітики як складової політичної сфери людського життя, що дасть змогу
студентам розуміти місце та роль етнічних спільнот у політиці, сутність основних
етнополітичних процесів та явищ, вільно орієнтуватися в їх політичному житті.
2.Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
1. Знати структуру та функції політичної системи суспільства, її основні інститути
(держава, політичні партії, громадські організації, органи місцевого самоврядування,
засоби масової інформації), закономірності функціонування системи в цілому та її
інститутів, основні ідеї та концепції представників зарубіжної та вітчизняної історії
політичних учень, основи соціол-огії та психології .
2. Вміти на основі знань про політичну систему суспільства, її інститути,
закономірності їх функціонування, орієнтуватися в політичних процесах,
політичному житті конкретних країн.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та
явищ; використання іншомовних фахових політичних інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Етнополітологія» належить до
переліку обов’язкових дисциплін та викладається у VI семестрі бакалаврату.
Навчальна дисципліна знайомить студентів з основами та особливостями
досліджень етнополітики як невід’ємної складової політичної сфери людського
буття. Визначаються об’єкт і предмет дослідження етнополітології, структура,
основні функції, методи та закономірності, місце етнополітології в системі інших
наук про суспільство. Аналізуються основні наукові школи та концепції дослідження
етносу, нації, націоналізму, етно та націогенези. З’ясовуються природа етнополітики
як складової політики, її суб’єкти та об’єкти, етнополітичні процеси та явища, їх
сутність та різновиди. Виокремлюються особливості формування та функціонування
національних та багатонаціональних держав, роль та місце національних меншин як
суб’єктів та об’єктів політики, основні шляхи захисту прав національних меншин.
Розглядаються основні форми етнополітичної діяльності держави, її органів та
етнічних спільнот. З’ясовуються особливості функціонування етнічних спільнот в
умовах різних типів політичних режимів, характеристики етнократії, етнічної
демократії, ліберальної демократії та демократії міжетнічної згоди. Аналізуються
причини виникнення, сутність та типології націоналізму як ідейно-політичного та
суспільного феномену. Розглядається місце та роль національної ідентичності,
національної ідеї та етнополітичних міфів у процесах націотворення. Аналізуються
причини виникнення етнополітичних конфліктів, можливості їх попередження та
шляхи подолання. Виокремлююся особливості етнополітики в сучасній Україні,
основні об’єкти та суб’єкти, етнополітичні процеси та явища.
4.Завдання (навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-категоріальним
апаратом та термінологією етнополітології; набуття студентами систематизованих
знань про етнополітичні процеси та явища; формування у студентів навичок
самостійного аналізу етнополітики як в зарубіжних країнах, так і в Україні.

5. Результати навчання за дисципліною:

Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація
Форми викладання і Методи
4. автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
К
Результат навчання

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Знати:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

1
понятійно-категоріальний
апарат
етнополітології, основні парадигми
та концепції дослідження етносу,
нації,
етно
та
націогенези,
національної ідентичності
1
Сутність,
об’єкти та суб’єкти, типи та
моделі
етнополітики,
основні
етнополітичні процеси та явища,
форми етнополітичної діяльності
держави та етнічних спільнот
1
Особливості
формування
та
функціонування національних та
багатонаціональних
держав,
проблеми
взаємовідносин
домінуючих націй та національних
меншин
Роль
1
етнічності в політичних режимах.,
особливості
формування
та
функціонування етнократії, етнічної
демократії, ліберальної демократії та
демократії міжетнічної згоди
Місце
1
та
роль
націоналізму,
національної ідеї та етнополітичних
міфів в процесах націотворення.
1Причини,
сутність,
можливості
попередження та шляхи подолання
етнополітичних конфліктів.
Вміти:
2
застосовувати
понятійно-

Лекція,
Усна доповідь,
семінар,
самостійна контрольна
робота
робота,
екзамен

6

Лекція,
Усна доповідь,
семінар,
самостійна контрольна
робота
робота, екзамен

14

Лекція,
Усна доповідь,
семінар,
самостійна контрольна
робота
робота, екзамен

5

Лекція,
Усна доповідь,
семінар,
самостійна контрольна
робота
робота, екзамен

5

Лекція,
семінар,
самостійна
робота
Лекція,
самостійна робота

Усна доповідь,
контрольна
робота, екзамен
Реферат,
екзамен

5

Семінар,
самостійна
робота
апарат

Усна доповідь,
реферат

10

2
Семінар,
аналізувати
етнополітичні
самостійна
робота
процеси, що відбуваються в
зарубіжних країнах та Україні,
робити відповідні висновки та
узагальнення
2
Семінар,
формулювати
рекомендації щодо
здійснення
етнополітики
на самостійна робота
практиці.
Комунікація:
Семінар,
3икористовувати
в
знання

Усна доповідь,
реферат

15

Усна доповідь,
реферат, текст
рекомендацій

15

Усна

3

категоріальний
етнополітології
в
науковому
аналізі етнополітичних процесів

доповідь,

5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання
новітньої
етнополітологічної літератури, в
підготовці до семінарських занять
та написанні самостійних робіт
3
презентувати
результати
проведених етнополітологічних
досліджень
та
здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів
2
вести
полеміку
з
питань,
присвячених
етнополітичній
проблематиці на основі володіння
понятійно-категоріальним
апаратом етнополітології
Автономність
та
відповідальність:
4
самостійно
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
із
етнополітичних
досліджень,
вільно
володіти
методами
обробки, аналізу та синтезу
наукової інформації
4
самостійно
вирішувати
комплексні завдання, пов’язані із
верифікацією
результатів
існуючих
оприлюднених
етнополітичних досліджень, та
порівнювати їх із результатами
проведених власних досліджень
4
нести
відповідальність
за
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
проведених
етнополітичних
досліджень та обстоювати власну
наукову позицію

самостійна робота

реферат

Семінар,
самостійна робота

Усна доповідь,
дискусія,
реферат

3

Семінари

Дискусія

3

Самостійна

2

робота

Усна доповідь,
дискусія,
реферат

Семінар,
самостійна робота

Усна доповідь,
дискусія

5

Семінар,
самостійна робота

Усна доповідь,
дискусія,
екзамен

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1
1
2
4
Програмні результати навчання (назва)
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2
+
+
+

4

7.Схема формування оцінки.
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання
теоретичної підготовки (результати навчання 1.1–1.6); оцінювання практичної
підготовки (результати навчання 2.1-2.3); оцінювання комунікації (результати
навчання 3.1-3.3); оцінювання автономності та відповідальності (результати
навчання 4.1-4.3). Загальна оцінка складає до 100 балів, що розподіляються на 60 і 40
балів відповідно між результатами семестрового і підсумкового (на екзамені)
оцінювання.
7.1. Форми оцінювання знань студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Усна доповідь (до 5 балів): Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2,
4.3
2. Доповнення (до 3 балів)
3. Реферат (до 5 балів): Р.Н. 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1
4. Контрольна робота (до 10 балів): Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5
Вибір і комбінування форм оцінювання знань студентів та нарахування
відповідної кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних
ситуацій.
- підсумкове оцінювання: усний екзамен із письмовою складовою. Крім
екзаменаційного білета, що містить три питання, студент отримує аркуш паперу, на
якому у формі тез розкриває зміст питань білета. Під час опитування студента
враховується викладене ним на аркуші;
- умови допуску до підсумкового екзамену: студент допускається до складення
екзамену за умови отримання ним за результатами семестрового оцінювання
щонайменше 36 балів.
7.2. Організація оцінювання: оцінювання здійснюється за чотирибальною
національною шкалою з переведенням у бали за стобальною шкалою: “відмінно” –
40 балів; “добре” – 30 балів; “задовільно” – 20 балів; “незадовільно” – 0 балів.
Критерії оцінювання:
“відмінно”– студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу;
“добре” - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але не вистачає аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються
несуттєві неточності;
“задовільно” – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не
демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, у
відповіді є суттєві неточності;
“незадовільно” – студент не в повному обсязі володіє матеріалом,
фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст
поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.

Остаточна оцінка є сумою балів, отриманих за результатами семестрового
оцінювання і безпосередньо на екзамені.
7.3. Шкала відповідності оцінок:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Номер і назва теми

Кількість годин
Лекції

Етнополітологія та етнополітика
Тема 1. Етнополітологія як наука та навчальна
2
дисципліна
Тема 2. Сучасні теорії етнічності, нації, етно та
4
націогенези
Тема 3. Етнонаціональні форми існування людства
2
4
Тема 4. Етнополітика як складова політики
Тема 5. Національні та багатонаціональні держави
2
Етнополітичні процеси та явища в Україні і світі
Тема 6. Етнічні меншини як суб’єкти
2
та об’єкти етнополітики
Тема 7. Етнічна складова політичних режимів
2
Тема 8. Націоналізм як ідейно-політичний
2
та суспільний феномен
Тема 9. Національна ідея та етнополітичний міф
2
Тема 10. Етнополітичні конфлікти
2
Тема 11.Етнополітика в сучасній Україні
2
Контрольна робота
26

ВСЬОГО

Семінари

Самостійна
робота

2

4

2

4

2
2
2

4
6
4

2

4

2

6

2

6

2
2
2
2

4
6
6

24

52

Загальний обсяг 102 год., в тому числі:
Лекцій - 26 год.
Семінарів – 24 год.
Самостійної роботи – 52 год.

Рекомендована література:
Основна:
1. Антонюк О.В. Основи етнополітики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.:
МАУП, 2005. – 432 с.
2. Ачкасов В.А. Этнополитология: Учебник. – СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 2005. –
337 с.
3. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та
поняття. Навч. пос. – К.: Вид. УАННП «Фенікс», 2003. – 280 с.

4. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К.:
«Фірма «Крок»», 1999. – 300 с.
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