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Анотація: Важливою тенденцією розвитку сучасної української науки є її
інтеграція у глобальний інтелектуальний простір. Вона, у свою чергу, є неможливою без
опанування вітчизняними дослідниками ідей, теорій та концепцій, які визначають
напрямки розвитку наукового знання у світі. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є
вивчення студентами історичного досвіду міжнародної кооперації українських учених,
їхніх зусиль щодо модернізації та удосконалення теоретико-методологічної бази наукових
досліджень. Показовий приклад у цьому відношенні становить українська етнологія
другої половини XIX - перших десятиліть XX ст., яка завдяки самовідданій праці багатьох
дослідників досягла найвищих європейських стандартів, у тому числі й у сфері
теоретичної підготовки фахівців та аналітичного рівня наукових праць. Предметом
вивчення навчальної дисципліни є: етнологічні наукові центри українських земель, які
входили до складу Російської імперії та СРСР із європейським науковим середовищем,
праці українських етнологів, а також методологічні принципи, на які вони спиралися у
контексті розвитку світової етнологічної думки, наукові школи в українській етнології
другої половини XIX ст. - 20-х pp. XX ст. Вивчення навчальної дисципліни «Етнологія
(теоретико-методологічні здобутки)» доцільно організувати в єдиному контексті з
тематикою вивчення дисциплін «Загальна та українська етнологія», «Тенденції розвитку
сучасної етнологічної науки», «Український фольклор», «Етносоціальні дослідження в
етнології», «Культурологія та ін.
Ключові слова: тенденції, розвиток, етнологія, теоретико-методологічні
дослідження, наукові школи, модернізація., концепції.
Summary: An important trend in the development of modern Ukrainian science is its
integration into the global intellectual space. It, in turn, is impossible without the mastery of
domestic researchers of ideas, theories and concepts that determine the direction of development
of scientific knowledge in the world. In this regard, it is extremely important for students to
study the historical experience of international cooperation of Ukrainian scientists, their efforts
to modernize and improve the theoretical and methodological basis of research. An illustrative
example in this regard is the Ukrainian ethnology of the second half of the XIX - first decades of
the XX century, which thanks to the dedicated work of many researchers has reached the highest
European standards, including in the field of theoretical training and analytical level of scientific
works. The subject of study of the discipline are: ethnological research centers of Ukrainian
lands, which were part of the Russian Empire and the USSR with a European scientific
environment, the work of Ukrainian ethnologists, as well as methodological principles on which
they relied in the context of world ethnological thought, scientific schools in Ukrainian
ethnology second half of the XIX century. - 20s pp. XX century The study of the discipline
"Ethnology (theoretical and methodological achievements)" should be organized in a single
context with the study of disciplines "General and Ukrainian ethnology", "Trends in modern
ethnological science", "Ukrainian folklore", "Ethnosocial research in ethnology", "Cultural etc.
Key words: trends, development, ethnology, theoretical and methodological research,
scientific schools, modernization., concepts

1. Опис навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Найменування
показників

Кількість кредитів – 5
Індивідуальне науководослідне завдання –
Опрацювати етнографічні
джерела та виділити
наукові школи в
українській етнології на
початку ХХ ст.
Загальна кількість годин 150
Тижневих годин для
денної форми навчання:
І семестр
аудиторних – 6 год.
самостійної роботи
студента – 6,4 год.

Галузь знань, спеціальність,
освітній ступень

Характеристика навчальної
дисципліни
Денна форма навчання

Галузь знань:
03 Гуманітарні науки

Нормативна

Спеціальність:
032 Історія та археологія
Освітня програма: Історія та
археологія

Семестр

Ступінь:магістра

1-й
Лекції
24
Практичні, семінарські
26
Самостійна робота
100
Вид контролю:
І семестр -залік

http://moodle.mdu.edu.ua/
my/index.php
Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання(30% /70%): І семестр ДФН: 50 год. –
аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота.
Заочна форма навчання
Найменування
показників

Кількість кредитів – 5
Індивідуальне науководослідне завдання –
Опрацювати етнографічні
джерела та виділити

Галузь знань, спеціальність,
освітній ступень

Галузь знань:
03 Гуманітарні науки
Спеціальність:
032 Історія та археологія
Освітня програма: Історія та
археологія

Характеристика навчальної
дисципліни
Заочна форма навчання

Нормативна

Семестр

наукові школи в
українській етнології на
початку ХХ ст.
1-й
Лекції
6
Практичні, семінарські
10

Загальна кількість годин 150
Ступінь:магістра

Самостійна робота
134
Вид контролю:
І семестр -залік

http://moodle.mdu.edu.ua/
my/index.php
Мова навчання – українська

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для заочної форми навчання: 16 год. – аудиторні заняття, 134 год. –
самостійна робота (7%/93%).

.

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання
Мета курсу: відповідно до теоретико-методологічних підходів та особливостей
опрацьовувати етнографічні джерела, виділяти наукові школи в українській етнології
другої половини ХІХ ст. – 20-х рр.. ХХ ст.
Завдання курсу: дослідити взаємозв’язки етнологічних наукових центрів
українських земель, які упродовж другої половини ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. входили до
складу Російської імперії та СРСР, із європейським науковим середовищем. Ознайомити
студентів з працями етнологів, а також методологічними принципами, на які вони
спиралися в контексті розвитку світової етнологічної думки.
Передумови для вивчення дисципліни: вивчення навчальної дисципліни
«Етнологія (Теоретико-методологічні здобутки)» доцільно організувати в єдиному
контексті з тематикою вивчення дисциплін «Загальна етнологія», «Українська етнологія»,
«Етносоціальні дослідження в етнології», «Культурологія» та ін.
Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.
Програмні результати навчання:
Програмні результати навчання:
ПРН 1. Глибокі знання в межах спеціалізації з позначенням новацій останнього часу;
ПРН 3. Професійні норми в галузі історії та етнології;
ПРН 4. Основні етапи наукового пошуку в галузі історії та етнології та завдання кожного
з них;
ПРН 5. Теорію й практики критичного осмислення уявлень про минуле у суспільстві,
правила побудови наукових гіпотез.
ПРН 6. Основні теоретичні та методологічні проблеми сучасної етнологічної науки;
ПРН 7. Зв’язок та різницю між історичними фактами у джерелі та історіографічними
фактами у науковій літературі;
ПРН 10. Пояснювати взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі,
оцінювати альтернативні варіанти інтерпретації основних тенденцій та особливостей
історичного розвитку людства у певні історичні періоди;
ПРН 11. Аналізувати взаємозв’язки між позицією професійного етнолога та пануючими у
суспільстві поглядами на минуле;
ПРН 15. Аналізувати явища та процеси світової етнології з урахуванням сучасних теорій
суспільного розвитку;
ПРН 16. Визначати інформаційний потенціал конкретних етнологічних джерел при
вирішенні певної наукової проблеми;
ПРН 22. Визначати вплив на хід та результати дослідження традицій певних наукових
шкіл;
ПРН 23. Узагальнювати результати власного дослідження;
ПРН 24. Аргументувати зв’язок теми обраного наукового проекту з пріоритетними
напрямками розвитку світової науки.
1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК 1. Здатність до цілеспрямованого накопичування знання, самостійного пошуку та
опрацювання інформації;
ЗК 2. Вміння організовувати творчі колективи з метою розв’язання комплексних
міжпредметних проблем;
ЗК 3. Здатність застосовувати набуті знання та навички у практичних ситуаціях,
виявляючи ініціативу та підприємливість;
ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
ЗК 5. Здатність взаємодіяти з представниками інших професійних груп гуманітарної
сфери.

ІІ. Фахові:
ФК 1. Здатність виявляти та опрацьовувати історичні джерела різних видів, аналізувати
наукові тексти та узагальнювати цю інформацію;
ФК 2. Здатність здійснювати історичні дослідження з визначеної тематики, в тому числі
використовуючи методологічний інструментарій інших гуманітарних наук, застосовуючи
інформаційно-комунікативні технології та інформаційні бази даних;
ФК 4. Здатність брати участь у дискусії з певної наукової проблеми, у різних форма;
ФК 5. Здатність відрізняти специфіку у підходах до вирішення проблем в галузі історії та
археології представників різних наукових напрямів та шкіл, критично осмислювати
новітні досягнення історичної науки.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової етнологічної науки у ХІХ – перших
десятиліттях ХХ ст.
Тема 2. Харківська школа етнографічно-фольклористичних досліджень
Тема 3. Дослідження традиційної культури та народної творчості українців
етнологами Київської школи.
Тема 4. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних та
антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 5. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи генетичної
соціології
Тема 6. Теоретико-методологічні пошуки в українській етнології другої половини
20-х рр. ХХ ст.
Тема 7. Порівняльно-етнологічні дослідження в українській науці
20-х рр. ХХ ст.
Тема 8. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у контексті
розвитку світової етнологічної думки.
Програма навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової етнологічної науки у ХІХ – перших
десятиліттях ХХ ст.
Перша наукова школа у європейській етнології – міфологічна школа німецького
філософа Ф. В. Й. фон Шеллінга. Німецькі романтики – Якоб та Вільгельм Грімм.
Натурміфологічні погляди М. Мюллера. Виникнення антропологічної школи. Теорія
еволюції Ч. Дарвіна. Концепція еволюції Герберта Спенсера. Наукова творчість Дж.
Фрезера.
Кредит 2. Харківська та Київська школа досліджень етнографічнофольклористичних досліджень
Тема 2. Харківська школа етнографічно-фольклористичних досліджень
М. Костомаров – один із перших вітчизняних дослідників із застосування сучасних
теоретико-методологічних підходів до вивчення традиційної культури українців.
Науковий світогляд М. Костомарова. Діяльність О. Потебні в розвитку етнологічних та
фольклористичних дослідженнях у Харківському університеті. Праці М. Сумцова.
Літературознавець та фольклорист М. Хаганський.
Тема 3. Дослідження традиційної культури та народної творчості українців
етнологами Київської школи.
Методологічні підходи міфологічної школи на українському матеріалі І. НечуйЛевицького. Діяльність Етнографо-статистичної експедиції в Західноруський край.
Діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, його роль у
формуванні вітчизняної науки. Діяльність П. Чубинського в українській етнології ХІХ ст.
Українські історичні пісні з коментарями та аналітичним опрацюванням зібраного
матеріалу М. Драгоманова та В. Антоновича. Праця Миколи Зібера та його науковий

метод. Ф. Вовк і його класичний еволюціоністський підхід у дослідженнях традиційної
культури українців.
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української школи
генетичної соціології
Тема 4. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних та
антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Еволюціоністська
концепція.
Формування
палеоетнологічного
напряму
досліджень. Проблема походження українського народу, його етногенезу та
соціокультурних особливостей. Ідеї М. Костомарова, В. Антоновича та аналіз їх праць і
поглядів. Уявлення про погляди М. Драгоманова про етнічну групу, етнічність. Підхід про
націю та народність в працях К. Михальчука. Праці Ф. Вовка – нова сторінка у розвитку
української науки з етнографії, палеоетнології, археології. Погляди Ф. Вовка, та розуміння
його наукової позиції.
Тема 5. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи генетичної
соціології
Монументальна українознавча діяльність М. Грушевського – важливий етап у
становленні української історичної науки і культури. Етнографічні дослідження
Грушевського у Львові. Власні етнологічні студії. Погляди М. Грушевського та діяльність
в Науковому товаристві ім.. Т.Г. Шевченка. Основні праці Грушевського з етнології –
«Початки громадянства», «Історія української літератури». Система соціальноантропологічних поглядів М. Грушевського. Ранні форми релігійних уявлень в баченні
Грушевського. Діяльність та роль М. Грушевського у процесі інтеграції української
етнології до світової науки.
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст..
Тема 6. Теоретико-методологічні пошуки в українській етнології другої половини
20-х рр. ХХ ст.
Розробка теоретико-методологічних проблем етнології в часописах. Стаття Поля
Ріве про походження людини. Публікації рецензій на закордонні етнологічні видання.
Видатний український етномузикознавець К. Квітка та його нарис історії дослідження
музичної етнографії. Методологічне питання етнології у працях М.С. Грушевського.
Праці Євгена Кагарова. Стан етнології у західноєвропейських країнах в статті Катерини
Грушевської. Розвідка Я. Когана.
Тема 7. Порівняльно-етнологічні дослідження в українській науці
20-х рр. ХХ ст.
Новітні теоретико-методологічні концепції К.М. Грушевської. К. Копержинський
та його публікації. Праці Я. Ковальчука. Тематика світоглядних уявлень К. Штепи та
порівняльний метод у працях. Елементи психоаналітичної методології з застосуванням
порівняльного методу В. Петрова. Наукові праці українських етнологів 1920-х рр.
Кредит 5. Теоретико-методологічні напрацювання західноєвропейської науки.
Тема 8. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у контексті
розвитку світової етнологічної думки.
Розвиток етнологічної науки у Великій Британії, Франції, Німеччині та США.
Німецька
міфологічна
школа.
Теоретико-методологічні
напрацювання
західноєвропейської науки – українських науковців М. Драгоманова, М. Лисенка,
Ф. Вовка, Г. Павлуцького, К. Широцького, К. Грушевської, Є. Кагарова. Міфологічні
школи. Концепція класичного еволюціонізму. Діяльність М.С. Грушевського.
Заочна форма навчання
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової етнологічної науки у ХІХ – перших
десятиліттях ХХ ст.
Перша наукова школа у європейській етнології – міфологічна школа німецького
філософа Ф. В. Й. фон Шеллінга. Німецькі романтики – Якоб та Вільгельм Грімм.

Натурміфологічні погляди М. Мюллера. Виникнення антропологічної школи. Теорія
еволюції Ч. Дарвіна. Концепція еволюції Герберта Спенсера. Наукова творчість Дж.
Фрезера.
Кредит 2. Харківська та Київська школа досліджень етнографічнофольклористичних досліджень
Тема 2. Харківська та Київська школа етнографічно-фольклористичних досліджень
М. Костомаров – один із перших вітчизняних дослідників із застосування сучасних
теоретико-методологічних підходів до вивчення традиційної культури українців.
Науковий світогляд М. Костомарова. Діяльність О. Потебні в розвитку етнологічних та
фольклористичних дослідженнях у Харківському університеті. Праці М. Сумцова.
Літературознавець та фольклорист М. Хаганський.
Методологічні підходи міфологічної школи на українському матеріалі І. НечуйЛевицького. Діяльність Етнографо-статистичної експедиції в Західноруський край.
Діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, його роль у
формуванні вітчизняної науки. Діяльність П. Чубинського в українській етнології ХІХ ст.
Українські історичні пісні з коментарями та аналітичним опрацюванням зібраного
матеріалу М. Драгоманова та В. Антоновича. Праця Миколи Зібера та його науковий
метод. Ф. Вовк і його класичний еволюціоністський підхід у дослідженнях традиційної
культури українців.
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української школи
генетичної соціології
Тема 3. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних та
антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Еволюціоністська
концепція.
Формування
палеоетнологічного
напряму
досліджень. Проблема походження українського народу, його етногенезу та
соціокультурних особливостей. Ідеї М. Костомарова, В. Антоновича та аналіз їх праць і
поглядів. Уявлення про погляди М. Драгоманова про етнічну групу, етнічність. Підхід про
націю та народність в працях К. Михальчука. Праці Ф. Вовка – нова сторінка у розвитку
української науки з етнографії, палеоетнології, археології. Погляди Ф. Вовка, та розуміння
його наукової позиції.
Тема 4. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи генетичної
соціології
Монументальна українознавча діяльність М. Грушевського – важливий етап у
становленні української історичної науки і культури. Етнографічні дослідження
Грушевського у Львові. Власні етнологічні студії. Погляди М. Грушевського та діяльність
в Науковому товаристві ім.. Т.Г. Шевченка. Основні праці Грушевського з етнології –
«Початки громадянства», «Історія української літератури». Система соціальноантропологічних поглядів М. Грушевського. Ранні форми релігійних уявлень в баченні
Грушевського. Діяльність та роль М. Грушевського у процесі інтеграції української
етнології до світової науки.
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст..
Тема 5. Теоретико-методологічні пошуки та порівняльно-етнологічні дослідження
в українській етнології другої половини 20-х рр. ХХ ст.
Розробка теоретико-методологічних проблем етнології в часописах. Стаття Поля
Ріве про походження людини. Публікації рецензій на закордонні етнологічні видання.
Видатний український етномузикознавець К. Квітка та його нарис історії дослідження
музичної етнографії. Методологічне питання етнології у працях М.С. Грушевського.
Праці Євгена Кагарова. Стан етнології у західноєвропейських країнах в статті Катерини
Грушевської. Розвідка Я. Когана.
Новітні теоретико-методологічні концепції К.М. Грушевської. К. Копержинський
та його публікації. Праці Я. Ковальчука. Тематика світоглядних уявлень К. Штепи та

порівняльний метод у працях. Елементи психоаналітичної методології з застосуванням
порівняльного методу В. Петрова. Наукові праці українських етнологів 1920-х рр.
Кредит 5. Теоретико-методологічні напрацювання західноєвропейської науки.
Тема 6. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у контексті
розвитку світової етнологічної думки.
Розвиток етнологічної науки у Великій Британії, Франції, Німеччині та США.
Німецька
міфологічна
школа.
Теоретико-методологічні
напрацювання
західноєвропейської науки – українських науковців М. Драгоманова, М. Лисенка,
Ф. Вовка, Г. Павлуцького, К. Широцького, К. Грушевської, Є. Кагарова. Міфологічні
школи. Концепція класичного еволюціонізму. Діяльність М.С. Грушевського.
3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
усьо
у тому числі
го
л
п
лаб інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
І семестр
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової
30
4
2
26
етнологічної науки у ХІХ – перших
десятиліттях ХХ ст.
Усього:
30
4
2
26
Кредит 2. Харківська та Київська школа етнологічних та фольклористичних
досліджень
Тема 2. Харківська школа етнографічно15
2
4
9
фольклористичних досліджень
Тема 3. Дослідження традиційної культури
15
4
2
9
та народної творчості українців етнологами
Київської школи
Усього:
30
6
6
18
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української школи
генетичної соціології
Тема 4. Теоретичні підходи до вивчення
15
4
4
7
етногенезу,
психологічних
та
антропологічних особливостей українців на
рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 5. Михайло Грушевський – засновник
15
4
2
9
етнологічної школи генетичної соціології
Усього:
30
8
6
16
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст.
Тема 6. Теоретико-методологічні пошуки в
15
2
4
9
українській етнології другої половини 20-х
рр. ХХ ст.
Тема 7. Порівняльно-етнологічні
15
2
4
9
дослідження в українській науці
20-х ст.. ХХ ст.
Усього:
30
4
8
18
Кредит 5. Теоретико-методологічні напрацювання західноєвропейської
науки
Тема 8. Теоретико-методологічні підвалини
30
2
4
24
української етнології у контексті розвитку

світової етнологічної думки
Усього:
Усього годин за курс:

30
150

2
24

4
26

24
100

Заочна форма навчання
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
усьо
у тому числі
го
л
п
лаб інд
1
2
3
4
5
6
І семестр
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки

ср
7

Тема 1. Основні тенденції розвитку світової
30
2
28
етнологічної науки у ХІХ – перших
десятиліттях ХХ ст.
Усього:
30
2
28
Кредит 2. Харківська та Київська школа етнологічних та фольклористичних
досліджень
Тема 2. Харківська та Київська школа
30
2
28
етнографічно-фольклористичних досліджень
Усього:
30
2
28
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української школи
генетичної соціології
Тема 3. Теоретичні підходи до вивчення
15
2
2
11
етногенезу,
психологічних
та
антропологічних особливостей українців на
рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 4. Михайло Грушевський – засновник
15
2
13
етнологічної школи генетичної соціології
Усього:
30
2
4
24
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст.
Тема 5. Теоретико-методологічні пошуки та
30
2
2
26
порівняльно-етнологічні
дослідження
в
українській етнології другої половини 20-х
рр. ХХ ст.
Усього:
30
2
2
26
Кредит 5. Теоретико-методологічні напрацювання західноєвропейської
науки
Тема 6. Теоретико-методологічні підвалини
30
2
28
української етнології у контексті розвитку
світової етнологічної думки.
Усього:
30
2
28
Усього годин за курс: 150
6
10
134

№
з/п
1.

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання
Назва теми
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової етнологічної науки у
ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст

Кількість
годин
4

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Кредит 2. Харківська та Київська школа етнологічних та
фольклористичних досліджень
Тема 2. Харківська школа етнографічно-фольклористичних
досліджень
Тема 3. Дослідження традиційної культури та народної творчості
українців етнологами Київської школи
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української
школи генетичної соціології
Тема 4. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних
та антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 5. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи
генетичної соціології .
Кредит 4. Наукові праці українських етнологів 1920-х рр
Тема 6. Теоретико-методологічні пошуки в українській етнології
другої половини 20-х рр. ХХ ст.
Тема 7. Порівняльно-етнологічні дослідження в українській науці
20-х ст.. ХХ ст..
Кредит
5.
Теоретико-методологічні
напрацювання
західноєвропейської науки
Тема 8. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у
контексті розвитку світової етнологічної думки
Усього:
Заочна форма навчання
Назва теми
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової етнологічної науки у
ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст
Кредит 2. Харківська та Київська школа етнологічних та
фольклористичних досліджень
Тема 2. Харківська та Київська школа етнографічнофольклористичних досліджень
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української
школи генетичної соціології
Тема 3. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних
та антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 4. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи
генетичної соціології .
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст.
Тема 5. Теоретико-методологічні пошуки та порівняльноетнологічні дослідження в українській етнології другої половини
20-х рр. ХХ ст.
Кредит
5.
Теоретико-методологічні
напрацювання
західноєвропейської науки
Тема 6. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у
контексті розвитку світової етнологічної думки
Усього:
5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

2
4

4
4

2
2

2
24
Кількість
годин
2

2

2

6

№
з/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

№
з/п

1.

2.
3.

4.

5.

Назва теми
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової етнологічної науки у
ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст
Кредит 2. Харківська та Київська школа етнологічних та
фольклористичних досліджень
Тема 2. Харківська школа етнографічно-фольклористичних
досліджень
Тема 3. Дослідження традиційної культури та народної творчості
українців етнологами Київської школи
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української
школи генетичної соціології
Тема 4. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних
та антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 5. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи
генетичної соціології
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст.
Тема 6. Теоретико-методологічні пошуки в українській етнології
другої половини 20-х рр. ХХ ст.
Тема 7. Порівняльно-етнологічні дослідження в українській науці
20-х ст.. ХХ ст.
Кредит
5.
Теоретико-методологічні
напрацювання
західноєвропейської науки
Тема 8. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у
контексті розвитку світової етнологічної думки
Усього:
Заочна форма навчання
Назва теми
Кредит 2. Харківська та Київська школа етнологічних та
фольклористичних досліджень
Тема 2. Харківська та Київська школа етнографічнофольклористичних досліджень
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української
школи генетичної соціології
Тема 3. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних
та антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 4. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи
генетичної соціології
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст.
Тема 5. Теоретико-методологічні пошуки в українській етнології
другої половини 20-х рр. ХХ ст.
Кредит
5.
Теоретико-методологічні
напрацювання
західноєвропейської науки
Тема 6. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у
контексті розвитку світової етнологічної думки
Усього::
6. Лабораторні заняття

Кількість
годин
2

4
2

4
2

4
2

4
26
Кількість
годин

2

2
2

2

2
10

Робочим планом не передбачено

№
з/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

№
з/п
1.

2.

5.
7.

9.

7. Самостійна робота
Денна форма навчання
Назва теми
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової етнологічної науки у
ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст.
Кредит 2. Харківська та Київська школа етнологічних та
фольклористичних досліджень
Тема 2. Харківська школа етнографічно-фольклористичних
досліджень
Тема 3. Дослідження традиційної культури та народної творчості
українців етнологами Київської школи
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української
школи етномистецтвознавства та генетичної соціології
Тема 4. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних
та антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 5. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи
генетичної соціології
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст.
Тема 6. Теоретико-методологічні пошуки в українській етнології
другої половини 20-х рр. ХХ ст.
Тема 7. Порівняльно-етнологічні дослідження в українській науці
20-х ст.. ХХ ст.
Кредит
5.
Теоретико-методологічні
напрацювання
західноєвропейської науки
Тема 6. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у
контексті розвитку світової етнологічної думки
Усього:
Заочна форма навчання
Назва теми
Кредит 1. Тенденції розвитку вітчизняної етнологічної науки
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової етнологічної науки у
ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст.
Кредит 2. Харківська та Київська школа етнологічних та
фольклористичних досліджень
Тема 2. Харківська та Київська школа етнографічнофольклористичних досліджень
Кредит 3. Становлення та розвиток етнологічної української
школи етномистецтвознавства та генетичної соціології
Тема 4. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних
та антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст.
Тема 5. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи
генетичної соціології
Кредит 4. Українська етнологія в 20-х рр. ХХ ст.
Тема 6. Теоретико-методологічні пошуки та порівняльно-

Кількість
годин
26

9
9

7
9

9
9

24
100

Кількість
годин
28

28

11
13

26

етнологічні дослідження в українській етнології другої половини
20-х рр. ХХ ст.
Кредит
5.
Теоретико-методологічні
напрацювання
західноєвропейської науки
Усього:

26
134

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Підготовка індивідуального науково-дослідного завдання:
Опрацювати етнографічні джерела та виділити наукові школи в українській етнології на
початку ХХ ст.
Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів класифікувати історичні
джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів; інтерпретувати
інформацію з різноманітних джерел, аналізувати відмінності в історіографічних поглядах
різних періодів та у різних контекстах.
Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) Завдання друкується на одній стороні білого паперу формату А4 14-тим
шрифтом з полуторним інтервалом. Поля при друкуванні тексту: ліве – 3 мм, праве - 1 мм,
верхнє та нижнє - 20 мм.
2) Структура індивідуального завдання:

титульна сторінка;

зміст;

основна частина;

список використаних джерел;

додатки (за наявності).
3) За змістом індивідуальне завдання має складатися з трьох розділів.
4) Обсяг індивідуального завдання не повинен перевищувати 30 сторінок (не
враховуючи додатків).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за якісно виконане
індивідуальне науково-дослідне завдання складає 20 балів.
За структурними складовими індивідуального завдання бали розподіляються таким
чином:

теоретична частина – 3 бали (по одному балу за кожну складову теоретичної
частини);

аналітична частина – 8 балів, з них:
o
методика з розвитку та сучасного стану СІД – 2 бали;

обґрунтованість висновків – 3 бали;

оформлення з дотриманням вимог, що висуваються, та логічність
викладення матеріалу – 2 бали;

захист індивідуального завдання – 2 бали.
 9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
 Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
СУМА
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
ЄКТС
БАЛІВ
екзамен
залік
A
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
B
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
C
65-79
D
55-64
3/задов./ зараховано
3 (задовільно)
E
50-54


FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю
Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється
на основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР).
Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна
робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка
розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних завдань,
уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої
літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти
певний матеріал.
 Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння
студентом програмового матеріалу модуля.
 Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
 Студенту виставляється відмінно. Знання студента є глибокими, міцними,
системними. Студент вміє аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий
підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі,
має тверді методичні навички для якісного проведення заняття із
загальновійськової підготовки.
 Студенту виставляється дуже добре. Студент володіє певним обсягом
навчального матеріалу, здатний його аналізувати, робити висновки, самостійно
застосовує знання в стандартних ситуаціях, має достатні методичні навички для
якісного проведення заняття із загальновійськової підготовки.
 Студенту виставляється добре. Студент володіє певним обсягом навчального
матеріалу, здатний його аналізувати, робити висновки, виправляти допущені
помилки Має певні методичні навички, що не потребують контролю викладача під
час проведення заняття.
 Студенту виставляється достатньо. Студент відтворює основний навчальний
матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, виконує
завдання за зразком.
 Студенту виставляється мінімальний задовільно. Студент володіє навчальним
матеріалом поверхово й фрагментарно, має початкові уявлення про предмет,
недостатньо тверді методичні навички, що потребує контролю з боку викладача під
час проведення заняття.
 Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань
самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів:
 Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за
5 кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.
 Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота
Т1

Т2

100

50

Т3
50

Т4
50

Т5
50

Т6
50

Т7
50

КР

Накопичувальні бали/
Сума

50

500/
100

Т8
50

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.





 10. Засоби дігностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи
(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання,
контрольні роботи.
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання.

11. Методи навчання
Дисципліна передбачає використання традиційних, активних та інтерактивних
методів навчання (дебати, мозковий штурм, лекції з використанням інтерактиву,
методи оцінювання і самооцінювання, планування та інші).
З-поміж традиційних методів використовуються:
1). Пояснювально-ілюстративний метод – студенти отримують знання на лекції, з
навчальної або методичної літератури в "готовому" вигляді. Сприймаючи й
осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти залишаються в рамках
репродуктивного (відтворюючого) мислення. Застосовується для передачі великого
масиву інформації.
2). Метод проблемного викладу – використовуючи різноманітні джерела й засоби,
викладач, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне
завдання, а потім, розкриваючи систему доказів, порівнюючи точки зору, різні
підходи, показує спосіб рішення поставленого завдання.
3). Частково-пошуковий, або евристичний, метод – організація активного пошуку
рішення висунутих у навчанні (або самостійно сформульованих) пізнавальних
завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і
вказівок. Процес мислення набуває продуктивного характеру, але при цьому
поетапно направляється й контролюється викладачем або самими студентами на
основі роботи над програмами і навчальними посібниками. Найчастіше
застосовується на семінарах.
4). Дослідницький метод – після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань і
короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно вивчають
літературу, джерела, ведуть спостереження й вимірювання й виконують інші дії
пошукового характеру. Ініціатива, самостійність, творчий пошук проявляються в
дослідницькій діяльності найбільше повно.
Серед активних методів використовуються такі:
1). Практичні вправи, у процесі виконання яких студенти моделюють свої дії у
різних навчальних і виховних ситуаціях майбутньої професійної діяльності;
2). Аналіз конкретних ситуацій як індивідуально, так і в малих навчальних групах
(6-8 осіб), у ході розбору яких студенти не тільки вчаться формулювати проблеми
й ухвалювати рішення щодо них, але й виробляють ряд важливих навичок в області
міжособистісної комунікації, групової роботи й лідерства;
3). Робота в малих навчальних групах, у ході якої студенти виконують практичні
вправи, розбирають конкретні ситуації, готують групові проекти й беруть участь у
ділових іграх; така робота допомагає студентам освоювати рольову поведінку,
учитися ефективному спілкуванню й обміну досвідом, виробляти лідерські якості.
Крім того вивчення курсу базується на використанні комунікативних методів, що
охоплюють методи й процедури контакту студента з безпосереднім джерелом
знань (викладачем методики, вчителем етики, керівником педпрактики та ін.).
Комунікативні методи поділяються на пасивні й активні: у перших провідна роль
належить викладачеві методики, вчителю етики (студент лише фіксує зміст лекції,
протоколює дії вчителя й учнів тощо); в активних методах ініціатива належить
студентові, який активно контактує з викладачем методики, вчителем етики
(активні методи поділяються на групові (мозковий штурм, круглий стіл, ділові
ігри) та індивідуальні методи (інтерв’ювання, вільний діалог, експертні ігри)).
Активно використовуються текстологічні методи, що включають методи набуття
знань із фахових документів (навчальних планів і програм, методичних листів
МОН України тощо) і фахової літератури (монографій, підручників, навчальних
посібників, методичних рекомендацій, науково-методичних статей тощо).



























12. Рекомендована література
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