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1.Опис навчальної дисципліни «Етнополітологія» 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс ІІІ - 

Семестр VI - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
4 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 56 - 

Форма семестрового контролю Залік - 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу є осягнення стану й тенденцій розвитку етнополітичної 

сфери людського буття; вивчення характеру та особливостей взаємовідносин 

етнонаціональних спільнот (етносів, націй, етнічних та національних груп) між 

собою та суб’єктами політики; аналіз сучасних етнічних та етнополітичних 

процесів; формування основ демократичної етнополітичної культури. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних компетентностей 

освітньої програми підготовки: 
ЗК-08 Здатність працювати в команді. Навички роботи у групі, розподіл функцій в 

колективній роботі; здатність впливати на людей задля отримання бажаного 

результату; уміння мотивувати людей та рухатись до спільних цілей. Здатність 

розуміти людей; здатність динамічно вирішувати складні управлінські 

завдання. 

ФК-03 Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки: 

 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність загальнонаукових та 

спеціальних методів та дослідницьких підходів, розуміння етико-

практичної значущості політичного знання; 

 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та ідейвідповідно до певного 

історичного або сучасного контексту; 
ФК-10 Розв’язання проблем. Здатність використовувати професійно- профільовані 

знання в галузі політології у процесі розв’язання професійних задач шляхом 

використання як теоретичних, так і практичних методів політологічного 

дослідження. 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
ПРН-01-з Розуміння предметної області та базової специфіки професійної діяльності: 

знання класичних і сучасних теорій політики; знання основних принципів і 

підходів до аналізу структури політичних систем, класифікації політичних 

режимів, природи і сутності політичної та державної влади; знання теорій 

походження та моделей держави; знання структури і функцій системи 

державного управління. 

ПРН-04-з Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономірностей 

розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, 

політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та 

політики окремих країн та регіонів. 

ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу влад 

но-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до 

певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-04-у Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

ПРН-10-у Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній 

комунікації. 

ПРН-03-с Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

Разом 
у тому числі  

л с пр ср 

Змістовий модуль I  
Тема 1. Становлення і розвиток 

етнополітології. 
8 2 

2 

 4 

Тема 2. Об’єкт, предмет, структура та функції 

етнополітології. 
6 2  4 

Тема 3. Основні методологічні засади 

етнополітології. 
6 2  4 

Модульний контроль 2 2 

Разом за змістовим модулем I 22 6 2  12 

Змістовий модуль II  
Тема 4. Етнос.Етногенез. 8 2 2  4 

Тема 5. Нація. 8 2 2  4 

Тема 6. Етнічна мозаїчність людства. 

Етнонаціональна картина світу. 
8 2 

2 
 4 

Тема 7. Взаємодія етнонаціональних та 

політичних форм життя людства. 
8 2 2 4 

Модульний контроль 2 2 

Разом за змістовим модулем II 34 8 6 2 16 

Змістовий модуль III  
Тема 8. Етнічні процеси в сучасному світі. 

Етнополітична дезінтеграція та інтеграція. 
12 2 2 2 6 

Тема 9.Політизація етнічності. 8 2 2  4 

Тема 10. Етнічний ренесанс. 8 2 2  4 

Модульний контроль 2 2 

Разом за змістовим модулем III 30 6 6 2 14 

Змістовий модуль IV  
Тема 11. Етнонаціональна політика: сутність, 

характер, види. 
12 2 2 2 6 

Тема 12.Етнополітичні конфлікти. 12 4 2 2 4 

Тема 13.Етнополітична культура. 8 2 2  4 

Модульний контроль 2 2 

Разом за змістовим модулем IV 34 8 6 4 14 

Разом годин 120 28 20 8 56 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Становлення і розвиток етнополітології 

Становлення етнополітології як науки про взаємодію етнонаціональної та 

політичної сфер людського буття. 

Р.Челлен, М.Бем та інші про «етнополітологічну теорію»: як відгалуження 

політології; як окрему самостійну науку; як історія зародження і розвитку 

етнополітичної думки у європейських країнах; як роз’яснення значення 

етнополітичних термінів; як створення формальних моделей конкретного або 

уявного етнополітичного процесу.  

Марксистсько-ленінські погляди на етнонаціональні процеси та 

«національна політика КПРС».  

Українські науковці, дослідники з проблематики етнополітології: 

В.Антонович, Ю.Бойко, В.Вернадський, В.Винниченко, М.Грушевський, 

П.Куліш, В.Липинський та ін. Думки О.Бочковського (праця «Вступ до 

націології. Курс лекцій») щодо молодої на той час науки, визначення її цілей, 

завдань.  

Зародження «етнонаук» (етнології та націології) і «етнонапрямків»: 

етноісторія, етнофілософія, етноконфліктологія, етнопсихологія та ін. 

Основні поняття теми:  

етнонауки, етнонапрямки, етноісторія, етнофілософія, етноконфліктологія, 

етнопсихологія.  

 

Тема 2. Об’єкт, предмет, структура та функції етнополітології 

Об’єкт і предмет етнополітології. Етнонаціональні концепції (щодо 

визначення предмету, функцій, цілей, об’єкту етнополітології) М.Паренті, 

Дж.Ротшильда, П.Ван Ден Берга, К.Дойча, Г.Сетон-Уотсона, Е.Сміта, 

Л.Снайдера та ін.  

Структура етнополітології:  

 історія етнополітичної думки; 

 теорія етнічності; 

 теорія нації; 

 теорія етніцизму; 

 теорія націоналізму; 

 теорія етнонаціональної політики; 

 теорія національно-державного устрою; 

 теорія етнополітичних конфліктів; 

 теорія етнополітичної культури.  

Основні функції етнополітології: теоретико-пізнавальна, методологічна, 

критична, світоглядна, інтегративна та ін. Основні цілі та завдання науки 

етнополітології. 
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Місце та роль етнополітології в системі сучасного суспільствознавства. 

Співвідношення етнополітології та соціально-гуманітарних наук: етнографії, 

етнології, етнодемографії, етнодержавознавства, етносоціології та ін.  

Основні поняття теми:  

етнічність, етніцизм; етнонаціональна політика; національно-державний 

устрій; етнополітичні конфлікти; етнополітична культура.    

 

Тема 3. Основні методологічні засади етнополітології 

Загальнонаукові методи етнополітології і принципи дослідження: принцип 

наукового плюралізму, світ-системний аналіз, метод моделювання, критичний 

метод, цивілізаційний метод, принцип гуманізму та ін.  

Спеціальні методи: етнологічний, етносоціологічний, етнофілософський, 

етноісторичний, етнодержавологічний та ін. Етнополітологічний метод як 

головний, інтегруючий і синтезуючий метод етнополітологічних досліджень.  

Нове (критичне) етнополітичне мислення як методологічна основа 

етнополітології.  

Основні поняття теми:   
принцип наукового плюралізму, світ-системний аналіз, метод 

моделювання, критичний метод, цивілізаційний метод, принцип гуманізму та ін., 

етнополітичний метод, етнополітичне мислення.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Тема 4. Етнос. Етногенез 

Етнос як основна форма існування людства. Багатоманітність підходів 

щодо визначення етносу. Основні ознаки етносу. Різниця між поняттями «етнос» 

та «етнічність».  

Різноманітність форм існування етносу: рід - плем’я - народ - нація. 

Розробка загальної теорії етносу. Етнос - це позачасова, позатериторіальна, 

позадержавна спільнота людей, об’єднаних спільним походженням, культурою, 

історією, традиціями та ін.  

М.Вебер про гіпотетичну і реальну етнічні групи. Визначення поняття 

«етнічна група» (Р. Шермергорн, Е. Кешмор, М. Йїнгер). Етнічна і національна 

група: спільність і відмінність. Національна меншина (визначення, властивості, 

концепції) та домінуюча група. Меншина - це залежна, підлегла, субординована 

група. Домінуюча група - це спільнота в суспільстві, члени якої мають 

найбільшу владу. 

Етногегез як міждисциплінарна проблема сучасної науки. Відсутність 

загальноприйнятої теорії і методики етноісторичних та етногенетичних 

досліджень.  

Еволюціонізм. Етногенез, соціогенез, антропогенез. Глобальний 

еволюціонізм про етнос як усталену структуру. Соціально-біологічна 

проблематика етногенетичного процесу. Роль географічного та природного 

середовища. Етногенез як становлення антропної реальності.  
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Етнічний процес. Класифікація етнічних процесів: етно-еволюційні, етно- 

трансформаційні; об’єднуючи (асиміляція, інтеграція, консолідація, фузія, 

фіксація) та роз’єднуючи (парціація, сепарація, дисперсія). Залучення методів 

пізнання різних наук (археології, історії, етнографії, географії, лінгвістики, 

антропології, топоніміки, генетики та ін.).  

Етнічна самосвідомість і міф. Мова етносу. Етнічна територія. Відтворення 

етносу як біосоціокультурний процес. 

Головні фактори українського етногенезу. 

Основні поняття теми:  
етнос, етнічність, гіпотетична етнічна група, етногенез, соціогенез, 

етнічний процес, етнічна самосвідомість.  

 

Тема 5. Нація. 

Нація як вища форма існування людства. Різноманітність підходів щодо 

визначення «нації». Загальна теорія нації. Нація - велике, модерне, цивілізоване 

співтовариство громадян з власною територією, мовю, інтересами, назвою і 

волею бути єдиним цілим.  

Теорії нації: 

 етнічна теорія нації (П.Ван Ден Берг, Г.Нельссон, М.Новак, Е.Сміт); 

 політична теорія нації (Г.Гроцій, К.Дойч, Е.Гааз, Е.Сміт); 

 психологічна теорія нації (Е.Ренан, О.Бауер, Р.Емерсон, М.Коннор); 

 культурологічна теорія нації (К.Реннер, Ф.Гертць, Г.Кон, Г.Сетон-Уотсон); 

 історико-економічна теорія нації (К.Каутський, К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін, 

Й.Сталін).  

Основні підходи до класифікації націй: догматичний і критичний. 

Типологізація націй. Бездержавні та державні нації. Багатодержавні нації. 

Політичні та етнічні нації. Титульні і недобудовані нації. Діаспора. Концепції 

національності. Конституція України про етнонаціональну структуру 

українського суспільства. 

Основні поняття теми:  
нація, теорії нації, класифікація націй, бездержавні/ державні/ 

багатодержавні нації. Титульні/ недобудовані нації. Діаспора. 

 

Тема 6. Етнічна мозаїчність людства.  

Етнонаціональна картина світу 

Етапи етнонаціонального розвитку людства: доетнічний - етнічний - 

переднаціональний - національний - передпостнаціональний. Історичні форми 

існування людства: рід - плем’я - народність - нація. 

Багатоетнічність сучасних країн. Етнічний склад та етнічна структура 

суспільства. Етнічна класифікація. Етнічна стратифікація.  

Класифікації в етнології. Географічна класифікація. Принципи 

антропологічної класифікації. Расові характеристики людських спільнот. 

Мовна класифікація. Господарсько-культурна класифікація. 

Сучасна, традиційна, архаїчна культура. Традиція і звичай. 
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Типологія феноменів культури в етнології. Поняття стійкості комплексу, 

ареальності, ізофункціональності, спрямованості варіювання морфологічних ознак. 

Основні поняття теми:  
етнічна мозаїчність людства, етнонаціональна картина світу, етнічний 

склад, етнічна структура суспільства, етнічна класифікація, етнічна 

стратифікація. 

 

Тема 7. Взаємодія етнонаціональних та  

політичних форм життя людства 

Теорія «стратифікації». Етнічна парадигма. Національна парадигма. 

Класова і класократична парадигми. Діалектика взаємовідносин між етносами, 

націями і класами.  

Класифікація держав за Е.Річмондом, Г.Нельссоном, У.Коннором, П.Ван 

Ден Бергом. Національні держави. Багатонаціональні держави. Поліетнічні та 

моноетнічні держави.  

Етноси, нації і держави: їх взаємодія, характерні риси, відмінності. Етноси, 

нації і людство як взаємодоповнюючі поняття. Етнос - це природна форма 

існування людства, нація - це вища форма існування етносу, а держава - це 

напівштучне утворення з волі певного етносу.  

Поняття інтересів і цінностей. Національні, етнічні та державні цінності. 

Класові, етнічні та державні інтереси. Діалектика вселюдських цінностей та 

інтересів. 

Процеси суспільного розвитку: індустріалізація, урбанізація, глобалізація, 

модернізація. Сутність і характер процесу глобалізації. Основні типи 

глобалізації. Зміст і головні риси процесу модернізації. Основні типи 

модернізації. 

Основні поняття теми:  
стратифікація, етнічна парадигма,  класократична парадигма, 

індустріалізація, урбанізація, глобалізація, модернізація. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

 

Тема 8. Етнічні процеси в сучасному світі.  

Етнополітична дезінтеграція та інтеграція  

Етнічні та етногенетичні процеси. Соціально-економічна, 

конфесіональна і язикова диференціація етносів у сучасному світі.  

Етносоціальні процеси. Етноеволюційні процеси. Співвідношення 

етногенезу й антропогенезу. Розселення. Етнотрансформаційні процеси. 

Етноконсолідація. Етноасіміляція. Міжетнічна інтеграція.  

Етнооб'єднуючі процеси. Асіміляція, інтеграція, консолідація, фузія, 

міксація. Етнороз'єднуючі процеси. Парціація, сепарація, дисперсія. 

Етнонації як політична й етнографічна реальність. Вплив процесів 

урбанізації на етнічний розвиток. Діаспора. Механізм й динаміка діаспори. 

Діаспоріальні ролі. 
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Проблеми міжетнічних комунікацій. Теорії етнокультурної взаємодії. 

Етнічні процеси в Америці, Африці, Азії, Західній Европі, США. 

Етнополітична дезінтеграція та інтеграція. Основні закономірності 

дезінтеграційних та інтеграційних процесів. Сучасні концепції етнополітичної 

інтеграції: комунікативна, функціональна, неофункціональна, уніфікаційна. 

Етнополітична інтеграція як процес об’єднання етнічних спільнот в єдине 

суспільство чи державу. Типи, цілі і завдання інтеграції. Основні передумови 

успішного розвитку інтеграційних процесів.  

Практичні аспекти етнополітичної інтеграції. Етапи і методи даного 

процесу. Передумови, причини і наслідки зростання інтеграційних тенденцій в 

Західній Європі. 

Етнополітична дезінтеграція як процес роз’єднання і поділу існуючої 

етнополітичної спільноти. Причини дезінтеграції. Основні закономірності 

дезінтеграційних та інтеграційних процесів.  

Процеси глобалізації та їх наслідки для етнічної структури світу. 

Основні поняття теми:  
етногенетичні процеси, етноконсолідація, етноасіміляція, міжетнічна 

інтеграція, асіміляція, інтеграція, консолідація, фузія, міксація, етнороз'єднуючі 

процеси. Парціація, сепарація, дисперсія. 

 

Тема 9. Політизація етнічності 

Зародження і розвиток політизації етнічності. Головні та специфічні 

чинники політизації етнічності. Зміст і етапи розвитку даного феномену: набуття 

етнічною спільнотою політичної свідомості, її мобілізація на досягнення певних 

цілей та вихід на арену політичного життя.  

Характерні риси процесу політизації етнічності: глобальний, протидіючий, 

циклічний характер. Причини виникнення цього процесу: глобалізація, 

модернізація, скорочення природних ресурсів, вплив ЗМІ, урбанізація та ін.  

Роль держави та політичних еліт у розвитку політизації етнічності. 

Загальні та специфічні наслідки процесу політизації етнічності: формування 

етнонацій, їх перетворення на суб’єкти історії, зародження і розвиток 

етнонаціоналізму та етніцизму та ін. 

Основні поняття теми:  
політизація етнічності, глобалізація, модернізація, урбанізація, 

етнонаціоналізм, етніцизм. 

 

Тема 10. Етнічний ренесанс 

Етнічний ренесанс як процес відродження етнічних почуттів, знання, 

самосвідомості та зростання етнічної солідарності певної групи людей. Основні 

риси етнічного ренесансу.  

Загальні та специфічні причини виникнення етнічного ренесансу. Загальні: 

світові і громадянські війни; соціальні революції та міжетнічні конфлікти; 

розпад імперій; глобалізація та модернізація; розвиток торгівельно-економічних, 

культурних та туристичних зв’язків; посилення територіальної мобільності 
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населення; зростання добробуту і життєвого рівня народу; занепад класової 

свідомості; рух за громадянські права та ін. 

Особливості етнічного ренесансу в колишньому СРСР: перебудова, 

демократизація, гласність; реабілітація репресованих народів; діяльність 

національно-патріотичних об’єднань; вплив зарубіжних діаспор; зародження 

нового критичного мислення; послаблення імперської свідомості; роль 

національної інтелігенції, відродження етнічної пам’яті, поширення етнічного 

знання, посилення міжетнічної диференціації; дезінтеграція колишнього СРСР, 

створення нових незалежних держав та ін. Етнічне відродження в Україні. 

Основні поняття теми:  
етнічний ренесанс, етнічна солідарність, етнічне відродження в Україні. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

 

Тема 11. Етнонаціональна політика: сутність, характер, види 

Зміст поняття «етнонаціональна політика». Суб’єкт та об’єкт 

етнонаціональної політики. Інституційні суб’єкти етнополітики: держава, її 

органи, органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські 

організації та рухи. Етнополітика неінституційних суб’єктів: титульної нації, 

національних меншин, малочисельних корінних народів, діаспорних та 

емігрантських груп. Етнічна спільнота як учасник вироблення етнонаціональної 

політики Роль міжнародних організацій у формуванні цивілізованих засад 

етнонаціональної політики. 

Види державної етнополітики. Різновиди політичної поведінки етногруп, 

які відстоюють власні інтереси: конструктивна співпраця з державними 

органами, автономізм, комуналізм, сепаратизм, добровільна акультурація, 

асиміляція та ін. 

Критерії типологізації етнонаціональної політики. Типи і види 

етнонаціональної політики: асиміляційна політика, політика «плавильного 

котла», політика «злиття націй». Сутність і характер плюралістичної 

етнонаціональної політики, політики багатокультурності та етнічного 

плюралізму. 

Форми та сутність національно-державних утворень та об’єднань: унітарна 

держава, федерація, конфедерація, співдружність, співтовариство. Культурно-

національна автономія, проблеми громадянства (набуття громадянства, 

відсутність громадянства, подвійне громадянство). 

Основні поняття теми:  
етнонаціональна політика, етнополітика інституційних/ неінституційних 

суб’єктів, типологізація етнонаціональної політики. 

 

Тема 12. Етнополітичні конфлікти 

Етнонаціональні конфлікти. Поняття і сутність етносоціального 

конфлікту.Особливість етнополітичного конфлікту.Причини, динаміка розвитку, 

наслідки. 
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Пояснення міжетнічного конфлікту в рамках структурно-

функціоналістського і соціально-психологічного підходів. Концепції «конфлікту 

цінностей», «колективного інтересу», «внутрішнього колоніалізму», «зіткнення 

цивілізацій». Проблеми етнічного насильства. 

Конфлікти внутрішньо-етнічні, міжетнічні, етнорегіональні, 

внутрішньонаціональні, міжнаціональні. 

Класифікація етнічних груп, що беруть участь у конфлікті. Моделі розвитку 

конфліктів. Учасники і суб'єкти конфлікту. Концепція «керування» конфліктом. 

Структурні зміни як метод «керування» конфліктом. Засади урегулювання 

міжетнічних та міжнаціональних конфліктів. Основні методи врегулювання 

конфліктів: консенсус, уникнення конфліктів, відкладення конфлікту, 

посередництво, арбітраж, переговори.  

Основні поняття теми:  
етнонаціональні конфлікти, конфлікт цінностей, колективний інтерес, 

внутрішній колоніалізм, зіткнення цивілізацій, етнічне насильство. 

 

Тема 13. Етнополітична культура 

Зміст та структура поняття «етнополітична культура». Політичний вимір. 

етнічного архетипу. Концепція Е. Фрома. Концепція К. Юнга. Етнічний 

стереотип та автостереотип: поняття та структура. Культурологічна концепція 

нації. ЗМІ та етнічна злагода в суспільстві. Національна та етнічна ідентичність: 

політичний зміст понять. Когнітивний вимір етнічної самосвідомості. Роль 

етнічного чинника у політичній соціалізації. Національний характер 

українського етносу та політичний розвиток України. 

Складові етнополітичної культури: політична культура, етнічна культура, 

національна культура, культура міжетнічного та міжнаціонального спілкування. 

Характерні ознаки етнополітичної культури, критерії визначення рівня 

етнополітичної культури.  

Культура міжнаціонального спілкування та її місце в структурі 

етнополітичної культури. Культура міжнаціонального спілкування як 

найважливіша умова гармонізації міжетнічних відносин та гуманізації 

міжнародних відносин. Формування й розвиток етнополітичної культури 

громадян та її взаємозв’язок з етнічним і національним вихованням. 

Теорія і методологія національного виховання,  її детермінованість. 

Основні поняття теми:  
етнополітична культура, етнічний архетип, етнічний стереотип, 

автостереотип, етнічне виховання. 
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6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

№ 

з/п 
Вид діяльності студента 
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1. Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 3 3 4 4 

2. Відвідування практичнихзанять 1 - - 1 1 1 1 2 2 

3. Відвідування семінарських занять 1 1 1 3 3 3 3 3 3 

4. Робота на практичних заняттях  10 - - 1 10 1 10 2 20 

5. Робота на семінарських заняттях 10 10 10 3 30 3 30 3 30 

6. 
Виконання завдань для самостійної 

роботи  
5 3 15 4 20 3 15 3 15 

7. 
Виконання модульної контрольної 

роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом   54  93  87  99 

Кількість балів 333 

Коефіцієнт 100/333=0,3 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  

 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  

Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на 

семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, екзамен. 



 

14 

 

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з

/

п 

Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

1. Етнополітика в Україні: історія та сучасність. 4 5 

2. Етнополітичний аналіз арабо-ізраїльського міжетнічного 

конфлікту. 
4 5 

3. Етнополітичний аналіз сербо-мусульманського міжетнічного 

конфлікту. 
4 5 

4. Основні напрями етнополітики в Україні 4 5 

5. Етнополітичний аналіз російсько-вайнахського міжетнічного 

конфлікту. 
4 5 

6. Етнополітичний аналіз російсько–кримсько-татарського 

міжетнічного конфлікту. 
4 5 

7. Етнополітичний аналіз міжетнічного конфлікту чорношкірої 

більшості та білої меншини у Зімбабве. 
4 5 

8. Особливості етнополітики в Україні. 6 5 

9. Етнополітичний аналіз румуно-угорського міжетнічного 

конфлікту. 
4 5 

10. Етнополітичний аналіз грузино-абхазького міжетнічного 

конфлікту. 
4 5 

11. Стан етнополітичної культури в Україні та проблеми її 

формування. 
6 5 

12. Етнополітичний аналіз відносин федерального уряду ФРН та 

турецької етнічної меншини. 
4 5 

13. Етнополітичний аналіз становища та перспектив російської 

національної меншини у країнах Балтії. 
4 5 

 Разом  56 65 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються замодульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
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оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум, 

контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація 

соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, 

творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на 

проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 

(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
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Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; 

 виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань дозаліку 

1. Етнополітологія як наука. Її місце в системі суспільних наук. 

2. Об’єкт, предмет та функції етнополітології. 

3. Загальні наукові методи та спеціальні методи етнополітичних досліджень. 

4. Передумови зародження етнополітичнихідей. 

5. Етнополітичні погляди у Стародавньому світі. 

6. Платон та Аристотель про створення держав за етнічним принципом. 

7. Становлення етнополітичних ідей в епоху Відродження. 

8. Формування етнополітичних знань в Англії та Франції в епоху 

Просвітництва. 

9. Етнополітичні погляди Н. Макіавеллі. 

10. Етнополітичні ідеї Ж. Бодена. 

11. Етнополітичні ідеї при переході до індустріального суспільства. 

12. Розробка етнополітичних ідей Ф. Беконом і Т. Гоббсом. 

13. Етнополітичні концепції Ж.-Ж.Руссо.  

14. Вчення Ш. Монтеск’є «Про дух законів». 

15. Вплив Американської революції на розвиток етнополітичних знань. 

16. Етнополітичні ідеї американських дослідників Дж. Отіса,  Б. Франкліна, Т. 

Пейна, Т. Джеферсона. 

17. Вплив Французської революції на формування етнополітичних ідей. 

18. Розвиток етнополітичних ідей у Німеччині у XVIII – на початку XIX ст. 

19. Етнополітична концепція І. Канта про світовий союз незалежних правових 

держав. 

20. Етнополітичні ідеї Й. Гердера. 

21. Розробка Г. Гегелем психологічно-історичної теорії нації. 

22. Розвиток етнополітичної думки в незалежній Україні. 

23. Етапи етнонаціонального розвитку людства та історичні форми його 

існування. 

24. Історичні форми існування людства: рід–плем’я–народність 

(національність)–нація. 

25. Проблема взаємовідносин етнічних (національних) груп та етнічних 

(національних) меншин. 
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26. Діалектика взаємовідносин між етносом, націями, класами та політичними 

суб’єктами. 

27. Етноси, нації та держава.  

28. Національна держава.  

29. Багатонаціональна держава. 

30. Проблеми взаємовідноин етнонаціональних спільнот і людства. 

31. Нація як вища форма розвитку етносу.  

32. Становлення і розвиток теорії націй. 

33. Сучасні концепції етнічності та етносу. 

34. Політична теорія нації (Г. Гроцій та ін.). 

35. Психологічна теорія нації (О. Бауер та ін.). 

36. Культурологічна теорія нації (К. Реннер та ін.). 

37. Історико-економічна теорія нації. 

38. Етнічна теорія нації (М. Новак, Е. Сміт). 

39. Сутність поняття національні меншини.  

40. Поняття національної свідомості. 

41. Національна свідомість і самосвідомість, їх співвідношення з 

загальнолюдською культурою і цінностями. 

42. Поняття етнополітичної культури, її основні складові. 

43. Поняття і сутність національної ідеї. 

44. Етнополітика і формування етнополітичної культури. 

45. Шляхи, методи і засоби формування етнополітичної культури. 

46. Етнонаціональні відносини та ідейне життя націй. 

47. Становлення і розвиток української національної ідеї (історичні та духовні 

джерела). 

48. Етнонаціональні й етнополітичні процеси у сучасному світі. 

49. Поняття конфлікту. Типологія конфлікту.  

50. Внутрішньоетнічні конфлікти, міжетнічні конфлікти, міжнаціональні 

конфлікти. 

51. Етнонаціональні та етнополітичні конфлікти: характер, причини виникнення, 

шляхи вирішення. 

52. Механізм і методи врегулювання етнополітичних та етнонаціональних 

конфліктів. 

53. Сучасні інтеграційні процеси.  

54. Сучасні дезінтеграційні процеси. 

55. Етнічний ренесанс: причини, характер, наслідки. 

56. Етнічний ренесанс та процес політизації етнічностей. 

57. Типи і види етнонаціональної політики. 

58. Принципи демократичної етнонаціональної політики. 

59. Зміст етнонаціональної політики, її місце та роль у гармонізації 

етнонаціональних відносин. 

60. Етнополітичні реалії сучасної України. 
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6.6  Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівеньзнань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни  
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7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські – 20 год., практичні – 10год., 

самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год. 

 
Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний модуль ІІ Змістовний модуль 

III 

Змістовний  

модуль IV 

Кількість балів 

за модуль 

54 88 87 99 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Бали за роботу 

на семінарі 

10 10 

 

10 10 10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 10 

Бали за 

відвідування 

семінарів 

1 1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 

Бали за роботу 

на практичній 

     10 10 

 

  10 

 

10  

Бали за 

відвідування 

практичного 

     1 1 

 

  1 

 

1  

Бали за 

самостійну 

роботу 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна робота 

(25 балів) 

Підсум. 

контроль 
Залік 
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8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Антонюк О.В. Основи етнополітики :навч. посібн. К. : МАУП, 2005. 432 с. 

2. Асланов С.А. Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз: 

монографія. Ужгород : Ліра, 2016. 462 с. 

3. Білик Б.І. Етнополітична історія України. К., 2003. 246 с. 

4. Зварич І. Етнополітика в Україні: регіональний контекст: Монографія / НАН 

України; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. К.: 

Дельта, 2009. 320 с. 

5. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: наук.-навч. посібн. К. : Ін-т 

економіки, управління та господарського права, 1999. 300 с. 

6. Коршук Р.М. Етнополітологія. Навчальний посібник. К.: Алерта, 2011. 200 с. 

7. Куць О.М. Етнополітологія. Х. : Харківський національний університет імені 

В.Н.Каразіна, 2005. 280 с. 

8. Малий етнополітичний словник / О. Антонюк, В. Волобуєв, М. Головатий та 

ін. К.: МАУП, 2005. 288 с. 

9. Національна єдність у конкурентному суспільстві / [Р. В. Балабан та ін. ; за 

ред. О. М. Майбороди]; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. 

Кураса.К. : ІПіЕНДім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 282 с. 

10. Рудакевич О. М. Політична культура національних спільнот: моногр. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 345 с. 

11. Явір В.А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: 

політико-правовий концепт: монографія / В. А. Явір. - К.  Логос, 2018. 467 с. 

 

б) додаткові:  

1. Алєксєєнко І. Національні держави в умовах глобалізації світу (політичні і 

правові аспекти). К.: Аспект-поліграф, 2006. 360 с. 

2. Астаф'єв А., Барков В., Бульба О., Власюк О., Гальчинський А. Українська 

політична нація: Генеза, стан, перспективи / Нац. ін-т стратегічних 

досліджень / За ред. В. С. Крисаченка. К.: НІСД, 2003. 631 с. 

3. Бочковський О. Вступ до націології. К.: Генеза, 1998. 144 с. 

4. Вітман К. Етнонаціональна політика постсоціалістичних країн: моделі, 

особливості, проблеми: Монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. К.: Логос, 2007. 336 с. 

5. Горовіц Д. Міжетнічні конфлікти: з новою передм. / Пер з англ. О. А. 

Ківшика. Х.: Каравела, 2004. 684 с. 

6. Гринів О. Українська націологія: від другої світової війни до відродження 

держави. Історичнінариси. Львів : Світ, 2004. 592 с. 

7. Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991. 240 с. 

8. Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм  [пер. з англ.]. К. : Таксон, 2003. 

300 с. 
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9. Етнополітологічна енциклопедія / Авт. кол.: Римаренко Ю., Іванченко І., 

Картунов О., Кресіна І., Майборода О., Мироненко О., Римаренко С., 

Ткаченко В., Шемшученко Ю. та ін. К.: Вища школа, 1997. 728 с. 

10. Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. К. : ІПіЕНДімені І. 

Ф. Кураса НАН України, 2010. 431 с. 

11. Євтух В.Б. Етносоціологія. Довідник / Нац.пед.ун-т ім. М.П. Драгоманова, ін-

т етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій, Центр етноглобалістики.  

К. Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2011. 205 с. 

12. Зварич І. Етнополітика в Україні: регіональний контекст. К., Дельта, 2009. 281 

с. 

13. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму :монографія. К. :Либідь, 1999. 351 

с. 

14. Кафарський В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність / 

Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ: Плай, 1999. 

336 с. 

15. Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія. Підручник. К.: Центр навч. 

Літератури. 2006. 432 с. 

16. Кіндратенко А. Етнічні війни проти українців. К.: МАУП, 2006. 280 с. 

17. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : 

моногр. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с. 

18. Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: 

Політологічний концепт / НАН України; Ін-т політичних і етнонаціональних 
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