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ВСТУП
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про етнополітичну
безпеку, що дозволить студентам виокремлювати етнополітичну безпеку в
системі національної безпеки, вільно орієнтуватися у стабілізаційних
процесах сучасних суспільств.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати: нормативноправові документи, що регулюють національну безпеку держав, сутність
етнополітичної безпеки як різновиду національної безпеки, основні суб’єкти і
об’єкти етнополітичної безпеки та найтиповіші форми, які вони
використовують у практичній діяльності для досягнення своєї мети.
2. Вміти: використовувати отримані теоретичні знання з спецкурсу
«Етнополітична безпека» у роботі з етнонаціональними спільнотами, або з
окремими їх представниками з тим, щоб досягнути компромісу при
вирішенні етнонаціональних проблем, а, відтак, досягнути стабільності в
державі загалом в суспільстві.
3. Володіти: елементарними навичками наукового дослідження проблем
етнополітичної безпеки як важливої складової національної безпеки.
3. Анотація навчальної дисципліни: «Етнополітична безпека» належить до
переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 2 семестрі для
магістатури. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами
досліджень етнополітичної безпеки, яка є різновидом національної безпеки.
Визначається предмет, завдання, основні напрямки та проблематика
сучасних етнополітичних досліджень.
З’ясовується соціально-політична зумовленість появи етнополітичного
параметру національної безпеки та її складової етнополітичної безпеки.
Розглядається сутність та основні виміри етнополітичної безпеки України,
головні загрози етнополітичної стабільності та незалежності України.
Пояснюються основоположні принципи етнонаціональних відносин,
визначається місце і роль етнополітичного менеджменту в системі
етнонаціональних відносин.
З’ясовуються основні суб’єкти та об’єкти етнополітичної безпеки,
сутність принципу самовизнання націй у контексті етнополітичної безпеки.
Розкриваються протестні форми, що використовуються етнічними групами з
метою повернення своїх природніх прав (сепаратизм, іредентизм,
добровільна асиміляція), а також основні форми, що використовують
правлячі етнічності стосовно іноетнічних груп (геноцид, етноцид,
колонізація, депортація тощо).
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4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про
етнополітичну безпеку, її місце та роль в структурі національної безпеки та
розкрити сутність основних форм, що використовуються етнічними групами
з метою повернення своїх природніх прав, а також тих форм етнополітичної
діяльності, що використовують правлячі етнічності стосовно іноетнічних
груп, що мешкають в державі.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Код

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

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Знати:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1
предмет,
методи та теоретикоЛекція,
методологічний
інструментарій
(закони, категорії, принципи, функції самостійна робота
тощо)
1
основні
проблеми, що вивчаються у
Самостійна робота
курсі етнополітичної безпеки

1
принципи,
на яких базується
Лекція,
державна
політика
України
Самостійна
робота
стосовно етнополітичної безпеки
1
основні
протестні форми, що
використовуються
етнічними Самостійна робота
групами з метою повернення своїх
природніх
прав
(ізоляція,
добровільна етнічна акультурація,
добровільна асиміляція, комуналізм,
автономізм, сепаратизм, іредентизм,
добровільна міграція)
1
Лекція,
основні
форми
етнополітичної
Самостійна
робота
діяльності правлячих етнічностей
щодо
іноетнічних
груп
в
поліетнічних державах (геноцид,
етноцид, примусова асиміляція,
примусова депортація, колонізація,
федералізм тощо)
1
основні
шляхи розв’язання проблем
Лекція,
колективних
суб’єктів
Самостійна
робота
етнополітичної безпеки.

Письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
екзаменаційна
робота,
екзаменаційна
робота
Письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

3

Усна доповідь

3

Письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота

2

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
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2

3

Вміти:

4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1
3.2

3.3

4.1

4.2

2
демонструвати
знання
Лекція,
спеціалізованої
літератури
із
Самостійна робота
етнополітичної безпеки
2
Лекція,
пояснювати
соціально-політичну
Самостійна
робота
зумовленість
появи
етнополітичного
параметру
національної безпеки
2
розкривати
сутність етнополітичної
безпеки та її роль у збереженні
стабільності у суспільстві
1
роз’яснювати
зміст та структуру
етнонаціональних
відносин,
їх
основні принципи
1
пояснити
сутність основоположного
принципу
внутрінаціональних
відносин – національна єдність
2
пояснювати
сутність
основоположного
принципу
міжнаціональних
відносин
–
взаємодовіри між націями
розкрити
сутність
принципу
самовизнання націй у контексті
національної безпеки
2
показати
впливи
етнічних
батьківщин та діаспорних спільнот
на етнополітичні процеси в Україні.
комунікація:

Самостійна робота
Лекція,
Самостійна робота
Лекція,
Самостійна робота

Самостійна робота

Самостійна робота

Самостійна робота

демонструвати
3
здатність до вільної
Самостійна робота
комунікації мовою навчання
використовувати
3
новітню
етнополітичну
літературу
при Самостійна робота
написанні контрольних робіт та у
самостійній роботі
презентувати
2
зміст контрольної Самостійна робота
роботи на заняттях з курсу
етнополітична безпека, у фахових
дискусіях тощо.
Автономність та
відповідальність:
самостійно
4
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
із Самостійна робота
етнополітичної безпеки, вільно
володіти методами обробки,аналізу
та синтезу наукової інформації
вирішувати
4
самостійно комплексні
завдання, пов’язані із верифікацією Самостійна робота
результатів,
оприлюднених

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Письмова
контрольна
робота
Презентація
самостійного
дослідження

2

Усні доповіді

3

Письмова
контрольна
робота

2

Лекція,
Усні доповіді

3

Письмова
контрольна
робота

2

Усні доповіді

1

Презентація
самостійного
дослідження

2

Презентація
контрольної
роботи,
участь
фахових
дискусіях

1

2

3

2

у

Презентація
Контрольної
роботи, участь у
фахових
дискусіях

1

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного

2

5

4.3

4.4

4.5

досліджень та порівнювати їх із
результатами власне одержаної
інформації від засобів масової
інформації
приймати
4
самостійні рішення щодо
вибору методів та форм власної Самостійна робота
поведінки в умовах невизначеності

нести
4
відповідальність
за
достовірність
та
політико- Самостійна робота
ідеологічну
незаангажованість
проведених досліджень з проблем
етнополітичної безпеки
демонструвати
4
можливості
до
подальшого навчання з високим Самостійна робота
рівнем автономності

дослідження

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

2

1

1

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
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7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини – лекції та самостійна
робота. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу виконується згідно з структурою навчальної програми – проведення
лекцій
Друга частина курсу передбачає організацію самостійної роботи студентів по вивченню
рекомендованих навчально-методичних розробок, першоджерел та документів з програми
курсу.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 30% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.8);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 70%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст
поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді
суттєві неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки у відповіді
2. Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює
обговорення теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Конспект першоджерел:
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень
4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати,
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність,
7

достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової
роботи
8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного
дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності
6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається
на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань.
Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
6. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати,
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність,
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової
роботи
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного
дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається
на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань.
Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт
Оцінювання за формами контролю:
Види робіт
Семестрова кількість балів
Min – 48бали
Max – 80 балів
1
Усна відповідь
«3» х 7 = 21
«5» х 5 = 25
Доповнення,
«1» х 1 = 1
«3» х 3 = 9
участь в дискусіях
Конспекти
«1» х 2 = 2
«2» х 3 = 6
першоджерел2
Вивчення
документів
та «12 х 1 = 12
Самостійна
«20» х 1 = 20
матеріалів,
прийнятих
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індивідуальна
робота

Верховною Радою Укра-їни,
Президентом
Укра-їни
з
проблем
етнополітичної
безпеки
Написання контрольної
роботи з проблем
етнополітичної безпеки

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкова
«12» х 1 = 12
«20» х 1 = 20
контрольна
робота
1
у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі
питання відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну
роботу складає 30% від семестрової кількості балів
2
Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел в даній навчальній
дисципліні не може бути більше, ніж 10% від семестрової кількості балів, тобто не
більше, ніж 8 балів
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за
систематичну роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи
студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми
семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи.
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова
кількість балів
Мінімум
48
Максимум
80

Підсумкова
оцінка
60
100

залік
12
20

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59
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Структура навчальної дисципліни
Тематичний план лекцій та самостійної роботи
№

Назва лекції

Кількість годин
лекції

семінари

с/р

ЧАСТИНА 1. Предмет етнополітичної безпеки та її теоретико-

методологічний інструментарій
1.

Тема 1. Етнополітична безпека в системі
національної безпеки.

2

5

2.

Тема 2. Етнонаціональна безпека у системі
національної безпеки України

1

5

3.

Тема 3. Етнополітичні відносини у контексті
етнополітичної безпеки

1

5

4.

Тема 4. Принцип самовизначення націй у
контексті етнополітичної безпеки

1

5.

Тема 5. Етнополітичний конфлікт у контексті
етнополітичної безпеки

1

5

6.

Тема 6. Міжконфесійні суперечності
загроза етнополітичної безпеки

як

1

5

7.

Тема 7. Подолання соціально-політичного
поділу
українського
суспільства
на
регіональній та етномовній основі у контексті
етнополітичної безпеки

1

5

Контрольна робота 1

1
9

30

ЧАСТИНА ІІ. Етнонаціональна політика

у контексті етнополітичної безпеки
7.

Тема 7. Основні суб’єкти
етнополітичної безпеки.

та

об’єкти

2

5

8.

Тема 8. Сепаратизм як дестабілізуючий
чинник етнополітичної безпеки.

1

5

9.

Тема 9. Етнічна асиміляція у контексті
етнополітичної безпеки.

1

3

10

10.

Тема
10.
Депортації
етнополітичної безпеки.

у

контексті

1

2

11.

Тема 11. Етноцид – інструмент тотального
знищення етносу.

1

2

12.

Тема
12.
Етнополітична
безпека
в
етнонаціональній політиці сучасної України.

1

3

13.

Тема 13. Зовнішньополітичний вплив на
етнополітичну безпеку.

3

5

Підсумкова контрольна робота

1

25

Всього

17

55

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:
Лекцій – 17 год.
Самостійна робота - 55 год.
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2. Вавринчук М. Етнополітична безпека у системі національної безпеки
України на етапі сучасного державотворення: [монографія] /
М. Вавринчук. – К.: «Правова єдність», 2009.
3. Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – 19 червня.
4. Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні:
геополітичний концепт / В. Котигоренко. – К., 2004.
5. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.
6. Міграційні процеси в сучасному світі: регіональний та національний
виміри: Енциклопедія / [за ред. Юрія Римаренка]. – К.: Вид-во
«Довіра», 1998.
7. Нагорна Л.П., Савельєв Л.Л. Сучасні етнічні процеси у контексті
конфліктології / Л.П. Нагорна, Л.Л. Савельєв // УІЖ. – 1993. – №9.
8. Римаренко Ю.І., Шкляр Л.Є., Римаренко С.Ю. Етнодержавознавство.
Теоретико-методологічні засади: [підручник] / Ю.І. Римаренко,
Л.Є. Шкляр, С.Ю. Римаренко. – К., 2001.
Додаткова
1. Абетка етнополітолога. – Т. 1-3. – К., 1996.
2. Бабич В.В. Термін «етноцид» в системі понятійно-категоріального
апарату вітчизняної етнополітології / В.В. Бабич // Етнополітологія в
Україні: здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської
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