
«Етнополітологія» 

 

Викладач – кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних 

наук Івчик Наталія Степанівна. 

Кількість кредитів – 4 

Семестр – 5-й 

 

Анотація дисципліни 

Курс «Етнополітологія» присвячено одній із ключових соціальних 

ідентичностей сучасних спільнот – національній. Він спрямований на 

отримання студентами навичок інтерв’ювання, що покликані виявляти 

ієрархію етнонаціональних ідентичностей людини. 

Дисципліна містить теоретичний блок, що покликаний надати студентам 

знання про основні методологічні школи, в межах яких вивчаються нації та 

націоналізм, етнічна політика та роль етнічного фактору в сучасних 

політичних режимах. Практичні завдання в межах курсу пов’язані із освоєння 

студентами навичок глибинного інтерв’ювання та соціологічних опитувань на 

етнополітична тематику. Основним підходам до виявлення рівня етнічної 

толерантності / ксенофобії в межах спільноти присвячено інші практичні 

завдання з курсу. 

Метою вивчення курсу є ознайомлення студентів з основами 

етнополітології, набуття систематизованих наукових знань про етнополітику 

як невід’ємну складову політики. Подібні знання сприяють формуванню 

навичок самостійного аналізу етнополітичних явищ та процесів, визначенню 

власного місця та ролі в них. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

– здобуття знань про об’єкт та предмет дослідження, категоріальний 

апарат, структуру та методологічні засади етнополітології; 

– набуття досвіду критичного оцінювання різноманітних підходів та 

шкіл, що існують в етнополітології; 

– з’ясування особливостей взаємозв’язку політичного та етнічного; 

– здобуття знань про природу етнополітики, її суб’єктів та об’єктів, 

етнополітичні процеси та явища, їх сутність і різновиди; 

– з’ясування особливостей формування, сутності та складових 

національної ідеї як центральної засади націо- та державотворення; 

 

Очікувані результати навчання 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра, сформульованим у термінах результатів 

навчання в Освітньо-професійній програмі). 



Згідно з вимогами Освітньо-професійної програми дисципліна 

забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, 

загальних та фахових. 

Інтегральна компетентність передбачає формування здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

соціології, що передбачають застосування основних соціологічних теорій і 

методів та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

ЗК 6 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК 2 Здатність вивчати та аналізувати соціальні відносини, різноманітні 

прояви соціальної диференціації, соціальної структури, соціальної 

стратифікації та соціальної мобільності; 

ФК 5 Здатність до моделювання та прогнозування процесів соціального 

розвитку, оцінки соціальних ризиків; 

ФК 6 Уміння проектувати соціальні технології, програми та проекти 

щодо вирішення проблем розвитку суспільства, розв’язання соціально- 

політичних конфліктів та протиріч, забезпечення процесів демократизації, 

гуманізації, соціокультурної інтеграції, екологізації, політики сталого 

розвитку суспільства; 

ФК 7 Здатність до комплексної обробки та аналізу інформації 

статистичного, соціологічного, політико-правового та соціально- 

психологічного характеру, необхідних для розробки та обґрунтування 

ефективних політико-управлінських рішень; 

ФК 8 Уміння використовувати різноманітні форми соціальних та 

наукових комунікацій для поширення / популяризації соціологічної 

інформації та соціологічних знань з метою вирішення проблем розвитку 

суспільства, захисту демократичних цінностей, інтересів, прав та свобод, 

забезпечення соціальної стабільності та сталого розвитку суспільства. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна (РН) 

 

РН 3 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

РН 6 Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями; 

РН 7 Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, 

даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел; 



РН 12 Вивчати та аналізувати соціальні відносини, різноманітні прояви 

соціальної диференціації, соціальної структури, соціальної стратифікації та 

соціальної мобільності; 

РН 15 Моделювати та прогнозувати процеси соціального розвитку, 

оцінювати соціальні ризики; 

РН 16 Проектувати соціальні технології, програми та проекти щодо 

вирішення проблем розвитку суспільства, розв’язання соціально- політичних 

конфліктів та протиріч, забезпечення процесів демократизації, гуманізації, 

соціокультурної інтеграції, екологізації, політики сталого розвитку 

суспільства; 

РН 17 Комплексно обробляти та аналізувати інформацію статистичного, 

соціологічного, політико-правового та соціально- психологічного характеру, 

необхідну для розробки та обґрунтування ефективних політико-управлінських 

рішень; 

РН 18 Використовувати різноманітні форми соціальних та наукових 

комунікацій для поширення / популяризації соціологічної інформації та 

соціологічних знань з метою вирішення проблем розвитку суспільства, 

захисту демократичних цінностей, інтересів, прав та свобод, забезпечення 

соціальної стабільності та сталого розвитку суспільства. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 14.00 до 16.00 (2 академічні години). 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щочетверга, з 17.00 до 19.00. 

E-mail викладача: nataliia.ivchyk@rshu.edu.ua 

mailto:nataliia.ivchyk@rshu.edu.ua
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