
 

 

(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (Бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Етносоціологія вивчає етнічні спільності як соціальні 

утворення, як суб’єкти і об’єкти соціальних відносин. Важливе 

значення має дослідження закономірностей формування і 

розвитку етносів, оскільки це дає можливість зрозуміти їх 

місце у сучасних суспільних процесах. Чимало уваги 

сучасними ученими надається й дослідженню міжетнічної 

взаємодії, в тому числі і міжнаціональних конфліктів. Вивчає 

етносоціологія також вплив етнічних спільнот на певні 

соціальні процеси, що існують в суспільстві, зокрема на 

соціальну структуру суспільства і соціальну стратифікацію, 

використання й розподіл трудових ресурсів, процеси 

політичного життя – державотворення, утворення і 

функціонування політичних партій, у яких народи і нації є 

основною соціальною базою тощо. 

Предмет етносоціології включає в себе: 

- походження і розвиток етнічних спільностей; 

- вплив етнічних спільнот на різноманітні соціальні 

процеси, їхню роль у суспільному житті; 

- динаміку змін у культурі, мові, побуті різних етносів; 

- соціальні зв’язки та соціальні відносини, що виникають 

між етносами, тобто міжетнічні взаємини.  

 



 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є:  

- дати студентам глибокі наукові знання про етнічну 

структуру суспільства; 

- ознайомити з теоретичними та емпіричними засадами 

вивчення етнічної системи суспільства; 

- дати детальний аналіз та узагальнення класичних і 

сучасних концепцій системи етнічної структури та 

міжетнічних відносин; 

- ознайомлення з методами і результатами емпіричних 

досліджень тенденцій, наслідків та вимірів міжетнічної 

напруженості. 

 

 

 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Знати загальнотеоретичні засади етнічних теорій; 

- Розуміти механізм та динаміку розвитку етнічних 

процесів, взаємодій тощо; 

- Здатність розпізнавати основні підходи та концепції 

етносоціології; 

- Вдосконалення знання механізму формування та розвитку 

етнічних спільнот та похідних від них процесів; 

-   про предмет, завдання, методи етносоціології як науки; 

-   історичні та сучасні її засади;  

-   особливості протікання етнічних процесів;  

-   теоретико-методичні засади їх соціологічного 

дослідження. 

 

 

 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- Вміти оперувати основними категоріями та поняттями 

етносоціологічного знання; 

- давати оцінку сучасним етнічним процесам; 

- правильно і науково-обґрунтовано застосувати отримані 

теоретичні знання для аналізу етнічних процесів;  

-   розуміти особливості етносоціології та її відмінності від 

інших соціальних та соціологічних дисципліни;  

-    давати об’єктивну оцінку етнічним явищам та процесам; 

- оперувати категоріально-понятійним апаратом 

етносоціології;  

-  застосовувати наукові методи до соціологічного розгляду 

етнічних явищ та процесів;  

- адекватно інтерпретувати дані конкретно-соціологічних 

досліджень етнічних процесів та працювати на кожній їх 

стадії.  

 

  

 

 

 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

 

Місце та роль етносоціології в системі соціологічного знання. 

Основні етапи становлення та сучасного розвитку 

етносоціології. Етнічна та національна ідентичність 

особистості та етнічних спільнот. Етнічна і національна 

стратифікація та мобільність. Корінні нації й етнічні та 

національні меншини. Український етнос: титульна нація 

української держави й етнонаціональна меншина діаспори.  

Поведінкові й комунікаційні стратегії міжетнічних відносин.  

Міжетнічні конфлікти Міжетнічна толерантність Проблеми 

соціальної адаптації у поліетнічному середовищі. Соціологічне 

дослідження міжетнічних шлюбів. Етнокультурні та соціально-

психологічні підвалини збереження національної традиції у 

побуті та укладі життя. Етносоціологічні проблеми 

відродження української нації. Типологія і програма 

етносоціологічних досліджень. Основні методи збору 

етносоціологічної інформації 

 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому рівні вищої 

освіти 

Пореквізити Знання з етносоціології можуть бути використані під час 

проходження переддипломної практики та написання 

дипломної роботи, у подальшому поглибленому вивченні 

фахових соціологічних дисциплін, а також в професійному 

самовдосконаленні. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82
%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%
D0%B0 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

 

 

Фото 

 

Викладач(і) ПОЛОВАЯ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: кандидат соціологічних 

наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11805 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: nataliia.polovaia@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Посилання Google Classroom 

Код класу: qjdhbbn 

 

 

 

 

  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11805
mailto:nataliia.polovaia@npp.nau.edu.ua

