


 

1. Анотація курсу 
 

Навчальний курс «НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ НАРОДІВ СВІТУ» 

розрахований на студентів магістратури закладів вищої освіти історичних 

спеціальностей з урахуванням наявності у них базового рівня знань (середньої 

освіти), які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістр. 

Він побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної 

системи (ECTS). 

 Курс «НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ НАРОДІВ СВІТУ» для студентів 5 

курсу розрахований на 10-й семестр, передбачає 20 лекційних, 10 практичних 

години, а також 60 годин самостійної роботи. У змісті курсу можна виділити два 

змістові модулі.  

 

Зміст першого модулю включає: 

 Вступ до курсу 

 Становлення етнології як науки 

 Наукові школи у етнології. 

Зміст другого модулю включає: 

 Класифікація народів світу 

 Етнічні процеси 

 Етногенез народів світу. 

 

2. Передреквізити курсу. 

Освоєння дисципліни передбачає попереднє засвоєння студентами таких 

навчальних курсів як: всесвітня історія, історія України, історія стародавнього 

світу, історіографія, методологія історії, філософія та історія філософії тощо. 
 

3. Постреквізити курсу. 

Засвоєння програми навчальної дисципліни дозволить студентам 

орієнтуватися у проблемах етногенезу народів світу, розуміти зв’язки між 

сучасними міжетнічними та між національними конфліктами та етнічною 

історією, глибше розуміти особливості міжнародних відносин та історичне 

коріння конфліктів між різними державами та народами.  

 

4. Мета курсу. 

 

 аналізувати підходи та концепції етногенезу; 

 обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем сучасної етнології; 

 ознайомитися із методикою етнологічних досліджень 

 

5. Очікувані результати курсу. 

 

Магістр повинен вміти: 

 оперувати поняттями з етнології; 



 визначати оптимальні методи для проведення досліджень; 

 порівнювати класифікації етносів світу; 

 орієнтуватися у питаннях походження етносів; 

 засвоїти основні поняття у сфері антропогенезу; 

 орієнтуватися в сучасній етнографічній проблематиці 

 

6. Організація навчання. 

Тематичний план 
 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Історія етнології. 
1 Вступ до курсу 7 2  5 

2 Становлення етнології як науки 7 2  5 

3-

5 

Наукові школи у етнології 27 6 6 15 

Всього за модуль 1 41 10 6 25 

Модуль 2. Теорія етносу. 

6-

7 

Класифікація народів світу 9 4  5 

8 Етнічні процеси 19 2 2 15 

9-

10 

Етногенез народів світу 21 4 2 15 

Всього за модуль 2 49 10 4 35 

Разом за курс 90 20 10 60 
 

7. Тематика практичних занять. 

Модуль I 

Тема 3-5. Наукові школи у етнології 

Модуль II 

Тема 8. Етнічні процеси. 

Тема 9-10. Етногенез народів світу 
 

 

8. Завдання для самостійної роботи. 

Студенти виконують реферативні завдання або міні-дослідження з обраної 

проблематики за погодженням із викладачем. 
 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вступ до курсу. 5 

2 Становлення етнології як науки. 5 

3 Наукові школи у етнології.  15 

4 Класифікація народів світу 5 

5 Етнічні процеси 15 



6 Етногенез народів світу 15 

 Усього  60 
 

8. Завдання для самостійної роботи 

 

1. Вступ до курсу. Проаналізувати особливості вживання етнографічної термінології у різних 

наукових традиціях: англосаксонській та пруській.  Різниця між термінами етнографія та 

етнології, вітчизняна традиція етнографічних досліджень. Загальна оцінка – до 5 б.  

2. Становлення етнології як науки. Зародження етнографічних знань і стародавньому та 

античному світі. Давні вчені про походження людей та народів і причини етнічного 

різноманіття.  Загальна оцінка – до 5 б. 

3. Наукові школи у етнології. Еволюціонізм, школа дифузіонізма, соціологічна школа, 

американська школа історичної етнології, структуалізм. Обрати одне дослідження за 

вибором студента і проаналізувати його. Загальна оцінка – до 5 б. 

4. Класифікація народів світу. Історія створення різних класифікацій народів світу. Сучасні 

класифікації, їх сильні та слабкі сторони. Загальна оцінка – до 5 б. 

5. Етнічні процеси. Опанувати термінологію, добрати кілька прикладів кожного процесу. 

Визначити як ці процеси відбувалися в українській етнічній історії. Загальна оцінка – до 10 

б. 

6. Етногоенез народів світу. Визначити основні теорії етногенезу. Походження народів світу. 

Загальна оцінка – до 10 б. 

 

 

9. Порядок оцінювання. 

 

№ Назва теми Всього 

балів 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Вступ до курсу 5 -  5 

2 Становлення етнології як науки 5 -  5 

3-5 Наукові школи у етнології 35 - 30 5 

6-7 Класифікація народів світу 25 - 20 5 

8 Етнічні процеси 20 - 10 10 

9-

10 

Етногенез народів світу 10 -  10 

 100  60 40 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ 
 

Модулі І ІІ Разом (балів) 

Бали   100 

Лекції    

Практичні заняття 0-10 0-50 0-60 

Самостійна  

робота  

0 – 15 

 

0 – 25 

 
0-40 

Підсумковий контроль екзамен 

 

Критерії 

оцінювання знань студентів за вимогами ЄКТС: 
 

а) робота на лекції (не оцінюється); 

б) відповідь на практичному занятті (відповідно до пунтку 9) 

в) самостійна робота (відповідно до пунтку 9) 



Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними критеріями: 

З кожної теми виконання самостійної роботи може бути оцінено у різну 

кількість балів (відповідно до пунтку 9). Найвищу оцінку отримує робота, у якій 

студент у повному обсязі опрацював програмний матеріал, основну і додаткову 

літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями у 

вирішенні практичних завдань, робить аргументовані висновки, може вільно 

висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний презентувати 

власне розуміння питання. Практичне завдання виконане повністю відповідно до 

встановлених вимог. 

Середню кількість балів – студент вільно володіє навчальним матеріалом, 

формулює нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково 

застосовувати їх у вирішенні практичних завдань, аргументація на достатньому 

рівні. Практичне завдання виконане частково та має несуттєві помилки. 

Мінімальну кількість – студент загалом самостійно відтворює програмний 

матеріал, може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі 

є істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у 

висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні 

практичних завдань на низькому рівні. Практичне завдання виконане поверхово 

без урахування встановлених вимог.  

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS  
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Перелік питань до екзамену.  

 Етнографічні знання у стародавньому світі (Давній Схід) 

 Етнографічні знання у античний час 

 Етнографічні знання у часи Середньовіччя 



 Зародження етнографії як науки 

 Еволюціонізм – перша наукова школа етнології 

 Дифузіонізм – основні ідеї 

 Соціологічна школа Дюркгейма 

 Американська школа історичної етнології  

 Структуралізм 

 Методи дослідження у етнології 

 Расова класифікація народів світу 

 Мовна класифікація народів світу 

 Господарсько-культурні класифікація народів світу 

 Етнічні процеси 

 Етнос, народ та нація 

 Етнічна культура 

 
 

12. Політика курсу. 
 

      Студент зобов'язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно до 

встановленого дирекцією розкладу, не запізнюватися, мати відповідний 

зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. 

Пропущені заняття відпрацьовувати у визначений викладачем час. Студент 

повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі. 

Студент зобов’язаний: 

 дотримуватися навчальної дисципліни (брати активну участь у роботі під 

час аудиторних занять, запізнюватися на заняття тільки з поважних 

причин, дотримуватися правил суспільної поведінки, поважати думки та 

права інших студентів і викладача); 

 виконувати завдання, визначені для практичних занять і самостійної 

роботи; 

 набрати під час вивчення навчальної дисципліни (включно з екзаменом) 

мінімум 60 балів. 

 

 

13. Політика академічної доброчесності. 
 

Дотримання академічної доброчесності студентами передбачає: 

 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 



освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

 Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; 

 Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
 Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, 
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983. 

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. – М., 1991. 

Итс Р.Ф. Введение в этнографию: Учебное пособие для гуманитарных спец. 

вузов. – Ленинград, 1991 (електронна версія – 

http://www.ethnology.ru/doc/its01/its01_tit.htm). 

Культура и быт народов зарубежной Европы. Этногр. исследования / Отв. ред. С. 

А. Токарев. – М., 1967. 

Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. – М., 1998. 

Надольська В. В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. – Луцьк, 

1999. 

Хоптяр Ю. А. Етнологія: Навчальний посібник. – Камянець-Подільський: 

Медобори-2006, 2008. 

Хрисанфонова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. – М., 1991. (будь-яке 

видання) 

Допоміжна 

Алексеенко А. Е. Кеты. Историко-этнографические очерки. – М., 1967. 

Арутюнов С. В краю гор, садов и виноградников / Арутюнов С., Кобычев В. – М., 

1989 

Березницкий С. В. Мифология и верования орочей. – М., 1999. 

Берндт Р. М. Мир первых австралийцев / Р. М. Берндт, К. Х. Берндт. – М., 1981 

Богораз-Тан В. Материальная культура чукчей – М: Наука, 1991 

Брюсов В. Летопись исторических судеб армянского народа. – 1989 

Воляк Е. Архипелаг мореплавателей. – М., 1978. 

Габорио М. Непал и его жители. – М., 1985. 

Гаудио А. Цивилизации Сахары. – М., 1985. 

Гафуров Б. История и культура народов Средней Азии (древность и средние века) 

/ Б.Гафуров, Б. Литвинский. – М., 1976. 

Гемуев И. Н. Религия народа Манси / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев. – М., 1986. 

Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры. – М., 1975. 

Европа на рубеже третьего тысячелетия: народы и государства. – М., 2000. 

Жук П. Етнополітична карта світу ХХІ століття: Методичний і предметний 

коментарі. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. 

http://www.ethnology.ru/doc/its01/its01_tit.htm


Збавитель Д. Одно жаркое индийское лето. – М., 1986. 

Иванова Ю. В. Албанцы и их соседи. – М., 2006. 

Керам К. Р. Первый американец. Загадка индейцев доколумбовой епохи – М., 

1979. 

Кирей Н.И. Этнография народов Африки. – Краснодар, 1983. 

Кондукторова Т.С. Антропология древнего населения Украины. – М., 1972. 

Коренное население Северной Америки в современном мире. – М., 1990. 

Корочанцев В.А. Африка под покровом обычая. – М., 1978. 

Косарев В. Д. Языки и этнография "Крыши мира" / Ч. М. Таксами, В. Д. Косарев. 

– М., 2005.  

Крюков М. В. Древние китайцы: проблемы этногенеза. – М., 1978. 

Кто вы, айны? –М., 1990. 

Кудрявцев М. К. Кастовая система в Индии. – М., 1992. 

Леви-Стросс К. Печальные тропики. – М., 1994. 

Литовська етнологія. Спецвипуск // НТЕ. – 2011. - №3. 

Лобжанидзе А. А. Этнография и география религий / – М., 2005. – С. 55-79. 

Морган Л. Г. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. – М., 1934. 

На земле сингалов и тамилов / Перевод с : англ. - М.: Наука, 1992. 

Народы Восточной Азии. – М.; Ленинград, 1965. 

Народы Юго-Восточной Азии. – М., 1966. 

От Аляски до Огненной земли. История и этнография стран Америки. – М., 1967. 

Роуз Ф. Аборигены Австралии. – М., 1989. 

Сибирь: древние этносы и их культуры / Отв. ред. Л. Р. Павлинская. – СПб., 1996. 

Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М., 1980 

Снесарев А. Е. Этнографическая Индия. – М., 1988. 

Страны и народы мира. В 20-ти томах. – М., 1981. 

Сяотун Фей Китайская деревня глазами этнографаю. – М., 1989. 

Тер-Саркисян А. Армяне. История и єтнокультурная традиція / А. Тер-Саркисян. 

– М., 1998. 

Турецька фольклористика. Спецвипуск // НТЕ. – 2010. - №5. 

Тюркские народы Восточной Сибири / Ред. Д. Функ, Н. Алексеев. – М., 2008 

Улич Г. Бали – остров живых богов. – М., 1990. 

Федоров Я. А. Историческая этнография Северного Кавказа. – М., 1983. 

Федорова Е. Г. Историко-этнографические очерки материальной культуры манси/ 

Е. Г Федорова. – СПб., 1994. 

Фей Сяотун. Китайская деревня глазами этнографа. – М., 1989. 

Французька етнологія. Спецвипуск // НТЕ. – 2006. - №6. 

Чвырь Л. А. Уйгуры Восточного Туркестана. – М., 1990. 

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. – М., 1971 

Этническая история Африки. Доколониальный период. – М., 1977. 
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