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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

Мета освітнього курсу «Основи етнології» полягає в тому, щоб сформувати у 

студентів знання про форми впливу людини, суспільства, держави на етнічні процеси і 

явища; формувати етнічну свідомість і культуру поведінки для гармонійного засвоєння 

цінностей свого народу і загальнолюдських здобутків; забезпечувати передачу 

етнокультурних традицій з покоління в покоління; запобігати поширенню етнічної 

упередженості й пересудів; плекати культуру міжетнічного спілкування; синтезувати 

результати інших гуманітарних і природничих наук для глибокого і всебічного пізнання 

етнічної сфери життєдіяльності людського суспільства.  

Завдання курсу полягає у вивченні студентами проблем, пов’язаних з історією 

світової етнологічної думки, новітніх інтерпретацій етнічного розвитку світу, етнічну 

картину людства та її багатоманітність, основи теоретичної етнології, особливості 

протікання етнічних процесів і конфліктів.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. ЕТНОЛОГІЯ 

ЯК САМОСТІЙНА 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 

3/3 студент повинен 

знати:  

• етапи 

становлення 

етнології як 

самостійної галузі 

знань;  

• світові 

етнологічні школи, 

їх теорії та ідеї;  

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

10 



• принципи 

та методи 

представлення 

складної історичної 

інформації у 

логічно 

послідовній формі 

(характеристиці).  

студент повинен 

вміти:  

• 

застосовувати 

методи історичного 

аналізу та синтезу 

фактів, 

встановлювати 

причинно-

наслідкові зв'язки в 

історичному 

процесі;  

• 

застосувати на 

практиці 

етнологічні 

методи;  

•співставлят

и різні 

інтерпретації 

основних понять у 

викладі наукових 

шкіл;  

• робити 

висновки на основі 

аналізу статичних і 

динамічних 

характеристик 

психології етносу;  

 

Тема 2. НОВІТНІ 

ТЕОРЕТИЧНІ 

РОЗРОБКИ В 

СУЧАСНІЙ 

ЕТНОЛОГІЇ. 

2/2 студент повинен 

знати:  

• основи 

методології 

етнологічного 

дослідження;  

• світові 

етнологічні школи, 

їх теорії та ідеї;  

• принципи 

та методи 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

10 



представлення 

складної 

інформації у 

логічно 

послідовній формі 

(характеристиці).  

студент повинен 

вміти:  

• 

застосовувати 

методи історичного 

аналізу та синтезу 

історичних фактів, 

встановлювати 

причинно-

наслідкові зв'язки в 

історичному 

процесі;  

• 

застосувати на 

практиці 

етнологічні 

методи;  

• 

співставляти різні 

інтерпретації 

основних понять у 

викладі наукових 

шкіл;  

• робити 

висновки на основі 

аналізу статичних і 

динамічних 

характеристик 

психології етносу;  

• робити 

узагальнення та 

висновки на основі 

аналізу етнічного 

розвитку світу.  

 

Тема 3. ЕТНІЧНА 

КАРТИНА СВІТУ. 
2/2 студент повинен 

знати:  

• 

класифікацію 

етносів, критерії, 

види та їх 

характеристику;  

• сучасний 

стан розробки 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

10 



теорії етносу, нації, 

етнічності;  

• сутність 

процесів етнічного 

розмежування та 

згуртування;  

студент повинен 

вміти:  

• 

застосувати на 

практиці 

етнологічні 

методи;  

• 

аналізувати різні 

фактори 

життєдіяльності 

етнічних спільнот;  

• 

співставляти різні 

інтерпретації 

основних понять у 

викладі наукових 

шкіл;  

• робити 

висновки на основі 

аналізу статичних і 

динамічних 

характеристик 

психології етносу;  

• робити 

узагальнення та 

висновки на основі 

аналізу етнічного 

розвитку світу.  

 

Тема 4.ЕТНОС. 

НАЦІЯ. ЕТНІЧНІСТЬ. 
2/2 студент повинен 

знати:  

• світові 

етнологічні школи, 

їх теорії та ідеї;  

• 

класифікацію 

етносів, критерії, 

види та їх 

характеристику;  

• сучасний 

стан розробки 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

10 



теорії етносу, нації, 

етнічності;  

• основні 

риси сучасних 

етнічних процесів в 

світі;  

студент повинен 

вміти:  

• 

аналізувати різні 

фактори 

життєдіяльності 

етнічних спільнот;  

• робити 

висновки на основі 

аналізу статичних і 

динамічних 

характеристик 

психології етносу;  

• робити 

узагальнення та 

висновки на основі 

аналізу етнічного 

розвитку світу.  

 

Тема 5.ЕТНІЧНІ 

ПРОЦЕСИ. 
2/2 студент повинен 

знати:  

• світові 

етнологічні школи, 

їх теорії та ідеї;  

• сутність 

процесів етнічного 

розмежування та 

згуртування;  

• основні 

риси сучасних 

етнічних процесів в 

світі;  

студент повинен 

вміти:  

• 

застосувати на 

практиці 

етнологічні 

методи;  

• 

аналізувати різні 

фактори 
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життєдіяльності 

етнічних спільнот;  

• робити 

висновки на основі 

аналізу статичних і 

динамічних 

характеристик 

психології етносу;  

• робити 

узагальнення та 

висновки на основі 

аналізу етнічного 

розвитку світу.  

 

Тема 

6.ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 
2/2 студент повинен 

знати:  

• основні 

характеристики та 

компоненти 

психології етносу;  

• основні 

риси сучасних 

етнічних процесів в 

світі;  

• проблему 

співвідношення 

етнічного і 

культурного, 

етнічного і 

релігійного;  

• значення 

звичаїв і ритуалів в 

житті того чи 

іншого 

представника 

етносу;  

студент повинен 

вміти:  

 аналізувати різні 

фактори 

життєдіяльності 

етнічних спільнот;  

• робити 

висновки на основі 

аналізу статичних і 

динамічних 

характеристик 

психології етносу;  

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

10 



• робити 

узагальнення та 

висновки на основі 

аналізу етнічного 

розвитку світу.  

 

Тема 

7.ЕТНОПОЛІТИЧНІ 

КОНФЛІКТИ 

2/2 студент повинен 

знати:  

• основи 

методології 

етнологічного 

дослідження;  

• сутність 

процесів етнічного 

розмежування та 

згуртування;  

• основні 

риси сучасних 

етнічних процесів в 

світі;  

• сутність і 

типологію етнічних 

конфліктів;  

студент повинен 

вміти:  

• 

застосувати на 

практиці 

етнологічні 

методи;  

• 

аналізувати різні 

фактори 

життєдіяльності 

етнічних спільнот;  

• робити 

висновки на основі 

аналізу статичних і 

динамічних 

характеристик 

психології етносу;  

• робити 

узагальнення та 

висновки на основі 

аналізу етнічного 

розвитку світу.  

 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

 

10 

Всього за семестр 70 



Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку, пропуск термінів понад 

двох тижнів автоматично відміняє оцінювання роботи. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора та 

деканату (дирекції ННІ) за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів та конспектів 

лекцій). Письмові роботи (презентації, есе та доповіді) повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу та 

бути авторськими. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету/директором ННІ) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


