
Повна назва: Актуальні проблеми етнології 
Статус: Нормативна. 

Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної етнології, її актуальною 

проблематикою, новими методологічними підходами до вирішення важливих етнологічних 

проблем, знайомство з основними досягнення світової та вітчизняної науки в галузі етнології. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Актуальні проблеми етнології» (5 кредитів ECTS – 150 год.) розроблений за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 годин), групові заняття (28 годин), 

самостійну роботу (94 годинb), систему контролю та обліку знань. Викладається в 14 триместрі. 

Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкову контрольну роботу за 

модулями й складання екзамену. 

Структура навчальної дисципліни: 

Модуль 1. Філософсько-теоретичний зміст класичної та глобальної етнології 

1. Проблеми категорій і термінологічних визначень 

2. Глобалізація та ідеологічні етнологічні концепції (загальний огляд, тенденції) 

3.Проблеми етносфери, етнічної екології, євгеніки та біоетики  

4. Концепція культурного та релігійного етніцизму  

5. Проблеми застосування національно-екзистенційної методології в етнології на тлі 

глобалізованої науки 

6. Проблеми зраджених архетипів і її наслідки в етнічній історії  

7. Проблеми інформаційних війн та їх ролі в житті етно-національних спільнот 

Модуль 2. Філософсько-теоретичний зміст нової постхристиянської етнології 

8. Постхристиянське оновлення філософських доктрин етнології  

9. Аксіологічні верифікації - ревізія інтернаціональних стереотипів в етнології 

10. Полярність світових та етно-національних суспільних моделей 

11.Етнонаціональний ренесанс як відповідь на глобалізаційний виклик 

12. Слов’янство та Україна в процесі актуалізації етнокультурних цінностей 

13. Проблеми міжетнічних відносин – як наслідок мультирасових експериментів 

14. Проблеми пошуку шляхів збереження етно-національної ідентичності європейців  

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

• основні поняття й терміни загальної етнології та етнології України. 

• основні наукові праці, в яких викладено важливі філософсько-теоретичні та історичні 

положення щодо актуальних проблем етнології; 

• сучасну класифікацію та типологію етнонаціональних спільнот світу;   

• зміст та особливості сучасної науки про етнос;  

• відмінності європейських та американських підходів до розв'язання етнічних проблем; 

• основні етнологічні школи та методології в світі та в Україні, що репрезентують українську 

етнологію в світі;  

• основні конфліктогенні зони, що виникають між народами внаслідок етнічних, ментальних та 

світоглядних відмінностей.  

Студенти зобов’язані вміти: 

• організовувати самостійний пошук інформації та опрацьовувати джерельну та інформаційну 

базу; 

• визначати наукові характеристики етносів на підставі здобутих емпіричних знань про етнічні 

спільноти, їхню культуру й менталітет; 

• розглядати й аналізувати інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Україні і в світі; 

• знаходити, аналізувати, розуміти й пояснювати причини міжетнічних і міжрегіональних 

конфліктів;  

• провадити індивідуально-дослідну роботу: написання статей, підготовку наукових доповідей; 

• систематизувати й узагальнювати зміст етнології, порівнювати, оцінювати наукові факти на 

основі здобутих із різних джерел знань; 

• вільно оперувати науковим емпіричним матеріалом для вирішення актуальних проблем 

етнології. 

Викладач: Лозко Галина Сергіївна – доктор філософських наук, професор. 
 


