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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ЕТНОЛОГІЯ» 

 

 

Ступінь освіти Бакалавр 

Освітня програма Політологія 

Тривалість 

викладання  1 семестр 

Заняття:  2 семестр 

Лекції 3 години на тиждень 

Семінарські заняття 2 години на тиждень 

Мова викладання українська 

 

Кафедра, що викладає 

Історії та політичної 

теорії 

 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»: 

https://do.nmu.org.ua/course/index.php?categoryid=46  

Консультації: за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої світи 

Онлайн-консультації: електронна пошта 

 

Зимницька Світлана Павлівна  

Посада: кафедри історії та політичної теорії 

Вчений ступінь: кандидат історичних наук 

Персональна сторінка: 

https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/zimnitskaja.php  

E-mail:  Zymnytska.S.P@nmu.one 

Кабінет: 1/63 

 

1. Анотація курсу 

Курс орієнтований на ознайомлення студентів освітньої програми 

«Політологія» з сучасною етнічною картою світу, з вивченням і засвоєнням 

студентами питань про походження та історію українського народу із 

застосуванням методів практичної політології.  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

   Метою дисципліни є формування у студентів системного знання про 

сучасну етнічну карту світу, особливості матеріальної та духовної культури різних 

етносів; вивчення і засвоєння студентами питань про походження й етнічну 

історію українського народу, формування специфічних особливостей 

традиційного побуту, матеріальної та духовної культури в окремих регіонах 

https://do.nmu.org.ua/course/index.php?categoryid=46
https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/zimnitskaja.php
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України. 

 

Основні завдання вивчення дисципліни «Етнологія»: 

- надати студентам системні, комплексні знання з проблем етнології народів 

світу, методики проведення етнографічних досліджень; 

- ознайомити студентів з етнічною історією народів Європи, Австралії, 

Океанії, Африки, Америки та Азії; 

- розвинути навички збору та фіксації матеріалів етнографічного 

дослідження; 

- показати етапи та особливості формування території України, етнічний 

склад та мовну структуру населення; проаналізувати матеріальну і духовну 

культуру українського народу. 

 

      3. Результати навчання 

 Розуміти  основні поняття етнології як науки. 

 Усвідомлювати особливості етнологічних шкіл і напрямів із застосуванням 

спеціальних політологічних дисциплін. 

 Вміти аналізувати класифікації етносів, використовуючи методи 

прикладної політології. 

 Вміти аналізувати концепції походження українського етносу. 

 Знати основні види і методи польових досліджень. 

 

3. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ 

1. Етнологія як наука, її засади й особливості. Основні поняття етнології. 

2. Розвиток етнології як науки. Основні етнологічні школи і напрями. 

3. Класифікації етносів. 

4. Розвиток української етнології. 

5. Концепції походження українського етносу. 

6. Історико-етнографічне районування України як передумова специфіки 

політичної комунікації. 

7. Види і методи польових досліджень. Можливості використання методів 

практичної політології. 

                                        СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

1. Основні теорії етнології 

2. Етнос як соціальна спільноти 

3. Особливості українського етносу 

4. Політичні аспекти етнічних відносин 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт корпоративної пошти (student.i.p.@nmu.one) на office 
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365.  

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 

60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за два теоретичних блоки 

(кожен з них оцінюється максимально у 20 балів) та оцінок за виконання 

індивідуальних робіт (5 робіт сумарною оцінкою 60 балів).  

Отримані бали за модульний контроль та індивідуальні завдання додаються 

і є підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за 

поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої 

освіти набрав 

менше 60 балів 

та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

Диференційований залік відбувається у формі 

письмового заліку, білети для підсумкового контролю 

включають 30 тестових теоретичних запитань, та два 

відкритих питання. 

Правильна відповідь на всі запитання тестової частини  

оцінюється у 60 балів. 

Правильна відповідь на питання оцінюється у 40 балів.  

Максимальна кількість балів за екзамен: 100 

Індивідуальні 

завдання 

Максимально оцінюються у 60 балів при своєчасному 

складанні, 30 балів при несвоєчасному складанні 

Поточний контроль 

теоретичної 

частини 

Охоплює матеріали лекційного курсу. Містить тести та 

відкриті запитання. Максимально оцінюються у 40 балів 

(2 модулі×20 балів). 

 

6.3. Критерії оцінювання елементів поточного та підсумкового контролю: 

Критерії оцінювання індивідуального завдання та тестових питань 

включають: 

 правильність і повноту відповіді (50%),  

 захист індивідуальної роботи (включає відповідь на контрольні 

запитання) (50%) 

 за правильну відповідь на тестове питання – 2 бали, за неправильну – 0  
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Критерії оцінювання відкритих запитань: 

 повна відповідь – 20 балів 

 неповна відповідь – 15 балів 

 часткова відповідь – 10 балів 

 неправильна відповідь – 0 балів 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і 

бути зареєстровані на дистанційний курс «Етнологія» 

(https://do.nmu.org.ua/enrol/index.php?id=2857) 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень 

(щонеділі) поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Етнологія» 

(https://do.nmu.org.ua/enrol/index.php?id=2857). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум  дистанційного курсу.  

  

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
https://do.nmu.org.ua/enrol/index.php?id=2857
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обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та 

причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або 

особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми 

рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою дистанційної 

платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Участь в анкетуванні  

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освіти 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms 

Office 365), які буде розіслано на скриньки корпоративної пошти. Заповнення 

анкет є важливою складовою навчальної активності, що дозволить оцінити 

дієвість застосованих методів викладання та врахувати пропозиції стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни «Етнологія».  

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

1. Лозко Г.С. Етнологія України. – К., 2004. 

2. Хоптяр Ю.А. Етнологія. Навчальний посібник. – К., 2008. 

3. Хрящевська Л.М. Загальна та українська етнологія: навчальний 

посібник. – Миколаїів: Іліон, 2012. – 120 с 

4. Юрій М.Ф. Етнологія. Навчальний посібник. – К., 2006. 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Гобсбаум Е. Винайдення традиції. – К.: Ніка-Центр, 2005. 

2. Кафарський В. Нація і держава: Культура. Ідеологія. Духовність. - 

Івано-Франківськ, 1999. 

3. Маруховська О. Врегулювання етнополітичних конфліктів: наука чи 

мистецтво // Віче. – 1998. – № 1. 

4. Національні меншини країн Європейського Союзу в 

контексті інтеграційних процесів. – Львів, 2002. 

 

СЛОВНИКИ І ДОВІДНИКИ 

1. Абетка етнополітолога / Ю. Римаренко та ін. – К., 1996. 

2. Етнічний довідник. 3-й ч. - К., 1996. 

3. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії. 

4. – К., 1993. 

5. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. / 
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6. В. Литвин, В. Гусєв, А. Слюсаренко та ін. – К.: Вища школа, 2002. 

7. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і 

права ім. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. – 

К.: Довіра: Генеза, 1996. 

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

1. Інститут народознавства НАН України – www.ethno.iatp.org.ua 

2. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М.Т. Рильського НАН України – www.etno.kyiv.uar.net  

3. Український історичний журнал – www.history.org.ua 

4. Журнал "Народна творчість та етнографія" – 

www.etno.kyiv.uar.net/vyd/nartv/2003/journ2003.html  

5. Institute for Ethnology and Folklore Research – www.ief.hr  

6. An International Journal of Cultural and Social Anthropology

 – www.pitt.edu/~ethnolog/  

7. Ethnology (journal title) – www.scholarly- 

societies.org/history/Ethnology.html  

8. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego – 

www.etnologia.uw.edu.pl 

9. Cyfrowa etnografia – www.cyfrowaetnografia.pl  

 

http://www.ethno.iatp.org.ua/
http://www.etno.kyiv.uar.net/
http://www.history.org.ua/
http://www.etno.kyiv.uar.net/vyd/nartv/2003/journ2003.html
http://www.ief.hr/
http://www.pitt.edu/~ethnolog/
http://www.etnologia.uw.edu.pl/
http://www.cyfrowaetnografia.pl/
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