




ВСТУП 
      1. Мета дисципліни – формування системного уявлення студентів ОП «Середня  

освіта (історія)»  про етнічну історію українців та  інших народів світу, їхній побут, традиції, 
звичаї, матеріальну та духовну культуру, міграції населення, сучасні глобальні  та  
регіональні  етнічні  процеси. 

     2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати найважливіші факти, події та процеси  історії українців та інших народів  

світу. 

2. Вміти визначати взаємозалежності міграційних та етнополітичних глобалізаційних 

процесів і регіональних міжнаціональних та міжетнічних відносин. 

3. Володіти елементарними навичками історико-етнографічної та інших  класифікацій 

етносів, а також джерельної критики, історичного аналізу, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків.  

      3. Анотація навчальної дисципліни: 

      Етнологія – наука  про етноси-народи, їх етно- і націогенез, культуру і побут, етнічні  

стереотипи та  процеси виникнення, функціонування і взаємодію етнічних спільнот. Велика  

увага  при  вивченні  дисципліни  зосереджується на актуальних проблемах та  особливостях 

матеріальної та духовної  культури українців та народів світу, ритуалах, звичаях та 

віруваннях, соціальній  структурі, системах  виховання, психологічних  особливостях  тощо. 

Докладно розглядаються особливості сучасних  міграцій  населення світу, їх етнічна  

характеристика, етнічні  процеси  сучасного  світу, зони етнонаціональних конфліктів та проблеми 

гармонізації етнонаціональних взаємин, спільне та  відмінне в цих процесах  на  різних 

континентах. 

 

      4. Завдання (навчальні цілі):  вироблення вмінь та навичок студентів аналізувати 

етнічну карту світу, ареальні та регіональні процеси етногенезу різних народів, 

класифікувати народи за антропологічними ознаками, приналежністю до релігій, мовних 

сімей, господарчо-культурних типів, а також навичок роботи з науковою літературою та 

джерелами з етнології. 

Дисципліна «Етнологія» має значний світоглядний аспект, що передбачає вироблення в 

професійних істориків навичок самостійних оцінок і власних суджень щодо міграційних, 

етнодемографічних, етнополітичних процесів, а також  етнонаціональних конфліктів 

сучасного світу. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання  

(за 

необхідності) 

 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Знати предметне поле сучасної  

етнології, особливості західної 

традиції розвитку етнологічних учень 

 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест) 

10 

 

5 

1.2. Знати специфіку та регіональні 

особливості багатовікового процесу 

етно- та націотворення в Україні та  

провідних зарубіжних країнах 

лекція, самостійна 

робота 

індивідуальне 

завдання 

10 



 

1.3. Знати сучасні  міграційні процеси 

населення світу, їх етнічну 

характеристику та  структурні  

особливості  

лекція, самостійна 

робота 

індивідуальне 

завдання  

15 

1.4 Знати особливості етнічних  процесів  

сучасного  світу, зони етнонаціональних 

конфліктів та  регіональні  проблеми 

гармонізації етнонаціональних взаємин 

 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування;  

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

5 

 

5 

1.5. Знати матеріальну та духовну  

культуру українців та народів 

провідних країн світу 

 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест) 

10 

 

5 

2.1 Вміти  класифікувати та розрізняти 

народи за антропологічною, 

лінгвістичною та конфесійною 

характеристикою 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування;  

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

10 

 

5 

2.2  Вміти класифікувати етнічні  

конфлікти,  аналізувати  та  давати 

етнічну характеристику міграційних 

процесів  сучасного  світу 

лекція, самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

(залік) 

10 

 

4.1.  Приймати і обґрунтовувати рішення 

та нести відповідальність за 

пропозиції/рекомендації, які можуть 

впливати на міждержавні та 

міжнаціональні відносини  

лекція,  самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

(залік) 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання  

дисципліни  (код) 

Програмні результати 

 навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3. 1.4. 1.5. 2.1 2.2. 4.1. 

 ПРН 1. Знати  історичну термінологію та  

наукову періодизацію історичних процесів 
+ +   + +  + 

  ПРН 10. Уміти інтегрувати  знання, які  отримані 

в  процесі вивчення різних дисциплін в єдиний  

комплекс суспільствознавчих дисциплін, 

відповідно до вимог Державного  стандарту 

середньої  освіти. 

 + + + + + +  

   ПРН 24. Розуміти значення  культури як  форми  

людського   існування, цінувати  різноманіття та  

мультикультурність світу  і керуватися у  своїй 

діяльності сучасними  принципами толерантності, 

діалогу і  співробітництва 

+  + + +  + + 

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.5. — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4., 2.1.— 10 балів/ 6 балів*. 

3. Індивідуальне завдання 1: РН 1.2. -  10 балів/ 6 балів*. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. -  15 балів/ 9 балів*. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 1): РН 1.1., 1.5. -  20 балів/ 12 

балі*в.  

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 2): РН 1.4., 2.1. - 15 балів/ 9 

балі*в.  

7. Підсумкова контрольна робота Р.Н. 2.2., 4.1. - 20 балів / 12 балів* 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: залік.  

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування); бали, отримані 

за виконання індивідуальних завдань; бали, отримані за роботу на семінарських заняттях, а 

також бали, які отримані за підсумкову контрольну роботу. 

Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, перелік індивідуальних 

завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. «Навчально-методичний 

комплекс з   етнології». 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 –10. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем, так і 

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється під час семінарських занять, оцінювання  

індивідуальних завдань (реферат, есе), модульних контрольних робіт, підсумкової 

контрольної роботи. 

Змістовий модуль 1  
Народи Азії, Австралії та Океанії: 

історико-етнографічна 

характеристика.   

Змістовий модуль 2 

Народи Америки, Африки та Європи: 

історико-етнографічна 

характеристика.   

Підсумкови

й 

контрольна 

робота / 

залік 

40 залікових балів 

(максимум) 
40 залікових балів 

(максимум) 
 

 

 
 

20 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуальн

ого завдання) 

Семінари Модульний  

контроль 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуальног

о завдання) 

Семінари Модульний  

контроль 

10 

(максимум) 

20 

(максимум) 

10 

(максимум) 

15 

(максимум) 

15 

(максимум) 

10 

максимум 



Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 1  до 

5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     1-2  бали; 

 логіка викладення       1 бал; 

 використання основної  і додаткової літератури  1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

Виконані індивідуальні завдання (реферат та есе) студент подає викладачеві не 

пізніше ніж за два тижні до проведення модульного контролю з відповідного Змістового 

модулю.  

Критерії  оцінки Індивідуального завдання 1 (реферат):  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9-10 балів; 

 тема розкрита неповно       6-8 балів; 

 реферат суто компілятивного рівня     3-4 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1-2 бали. 

Теми рефератів викладач пропонує студентам на першому семінарському занятті.  

 Критерії  оцінки Індивідуального завдання 2 (есе):  

1. глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція  13-15 балів; 

2. обґрунтоване розкриття проблеми      10-12 балів; 

3. тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 7-9 балів; 

4. робота переважно компілятивного рівня     4-6 бали; 

5. розкритий лише один окремий аспект  теми        1-3 бали. 

Тематику есе викладач пропонує студентам на першому семінарському занятті модулю.  

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК). 
Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 

балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання 

МК, і даний модуль йому не зараховується.  

 

На передостанньому семінарському занятті з дисципліни проводиться підсумкова 

контрольна робота (2 завдання).  

 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 10 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 10 балів; 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу 

 

9 балів; 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу 8 балів; 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але 

допущені окремі помилки 

6-7 балів;  

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 4-5 балів; 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 2-3 балів; 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1 бал. 

  

 

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі,  додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (семінари, модульні 

контрольні роботи, реферат, есе).   

 Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є отримання студентом 

під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). 



При цьому обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт та виконання 

індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.                                             

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) – 48 

балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав 

суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за 

погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли 

студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає залік.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план лекцій та семінарських 

занять. 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Народи Азії, Австралії та Океанії: історико-етнографічна характеристика   

1 

Тема 1. Вступ. Предметне  поле зарубіжної  

етнології. Історико-етнографічні макрорегіони 

(провінції) і регіони світу. Лінгвістичні, 

релігійні  та господарчі ареали на етнічній карті 

світу 

2 2 2 

2 
Тема 2. Австрало-Океанійський історико-

етнографічний макрорегіон 
2 - 4 

3 Тема 3. Народи Південно-Східної Азії 2 2 2 

4 
Тема 4. Південна та Центральна Азія як 

історико-етнографічний макрорегіон  
2 - 4 

5 
Тема 7. Історико-етнографічна специфіка 

Східної та Західної  Азії 
2 2 2 

6 
Тема 8. Народи Кавказу, Сибіру та Далекого 

Сходу 
2 - 4 

7 Індивідуальна робота 1 - - 2 

8 Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест) - 1 2 

       Частина 2. Народи Америки, Африки та Європи: історико-етнографічна    

характеристика   

9 
Тема 9. Арабська (Північна) Африка як 

історико-етнографічний макрорегіон 
2 - 4 

10 Тема 10. Чорна (Тропічна) Африка 2 - 2 

11 
Тема 11. Північноамериканський історико-

етнографічний макрорегіон 
2 2 2  

12 
Тема 12. Народи Мезоамерики та  Південної 

Америки 
2 - 4 

13 
Тема 13. Народи Північної, Південної та 

Східної Європи. Українці. 
6 2 2 

14 
Тема 14. Західноєвропейський історико-

етнографічний макрорегіон 
4 2 2 

15 Індивідуальна робота 2 - - 2 

16 Контрольна робота з тем ЗМ 2 (тест) - 1 2 

17 
Підсумкова контрольна робота 

- - 4 

 ВСЬОГО 30 14 46 

 

Загальний обсяг  90  год., в тому числі: 

Лекцій    –   30 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота  - 46  год. 
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