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Актуальні  проблеми сучасної  зарубіжної  етнології 
 
Анотація. Дисципліна «Актуальні  проблеми сучасної зарубіжної  етнології»  належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Зарубіжна  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  народів світу, ритуалах, звичаях та віруваннях  
різних народів, соціальній  структурі  народів, системах  виховання, яких дотримуються різні  народи, 
психологічних  особливостях  різних народів. 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. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Капелюшний Валерій  Петрович, д.і.н., проф. 
Мета навчальної дисципліни:  
Засвоєння аспірантом практичних навичок щодо формування системного уявлення про  етногенез, етнічну 
історію народів світу, їхній побут, традиції, звичаї, матеріальну та духовну культуру, сучасні  етнічні  процеси. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: матеріальну та духовну  культуру  народів; ритуали, звичаї та вірування  
різних народів; соціальну  структуру  народів; системи  виховання, яких дотримуються різні  народи; 
психологічні  особливості  різних народів на рівні випускника магістратури Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Аспірант повинен вміти: застосовувати географічну, релігійну, расову, етнолінгвістичну,  
господарсько-культурну, історико-етнографічну та інші  класифікації етносів; порівнювати комплекси 
культурних рис  та особливостей різних народів на рівні випускника магістратури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Змістові модулі:  

1. Предметне поле сучасної зарубіжної етнології. 
2. Особливості західної традиції розвитку етнологічних учень. 
3. Етапи  розвитку зарубіжної етнологічної науки, сучасні провідні та  регіональні  центри 

вивчення  етнічної історії. 
4. Специфіка та регіональні особливості багатовікового процесу етно- та націотворення в 

провідних зарубіжних країнах. 
5. Сучасні  міграції  населення світу. 
6. Етнічна  характеристика та  структурні  особливості сучасних міграційних процесів. 
7. Етнічні  процеси  сучасного  світу. 
8. Зони етнонаціональних конфліктів та  регіональні  проблеми гармонізації етнонаціональних взаємин. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 3.02.12, викладається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем "доктор 
філософії" в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 год. консультації), 96 годин самостійної роботи. 

 
 
 


