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Загальна інформація про дисципліну. Етносоціологія вивчає суспільні
Дисципліни
події, процеси, зв’язки, явища, що мають місце у поліетнічному суспільстві. Аналіз
суспільних процесів з позицій етносоціологічного підходу має особливий ракурс:
вивчення будь-яких соціальних та етнонаціональних проблем передбачає
врахування двостороннього зв’язку між соціальним та етнічним/національним та
використання соціологічних методів дослідження. В навчальному курсі досліджено
механізми формування і функціонування етнічних груп як структурних складових
суспільства. Етносоціологія сформувалась як цілісна спеціальна соціологічна теорія,
що розвивається на «стику» соціології та етнології.
Мета: засвоєння студентами специфіки етносоціологічного виміру
суспільства; предмета, методів соціологічного дослідження етнічних явищ, процесів
та відносин; формування на демократичних засадах етнічної ідентичності
особистості в поліетнічному соціумі України
Завдання: навчити студентів розуміти процеси формування ідентичності
етнічних спільнот у суспільстві, етнічної самоідентичності особистості та процеси
етнічної мобільності;
визначати конфліктні та толерантні чинники міжетнічних відносин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- предмет, завдання, методи етносоціології як науки;
- особливості протікання етнічних процесів;
- теоретико-методичні засади соціологічного дослідження етнічних процесів.
вміти:
- оперувати категоріально-понятійним апаратом етносоціології;
- давати об’єктивну оцінку етнічним явищам та процесам;
- застосовувати наукові методи до соціологічного розгляду етнічних явищ та
процесів.
Програмні результати навчання: Давати визначення і виокремлювати
основні поняття, використовувати власні приклади для ілюстрації відповідей,
знаходити спільні риси та відмінності при порівнянні фактів, явищ, характеризувати
соціальні явища.
Перелік тем
Тема 1. Етносоціологія як наука: її специфіка, предмет і функції.
Тема 2. Етнічність як форма зв’язку між етносом та особистістю.
Тема 3. Стан та розвиток етнічних груп як предмет етносоціологічного
дослідження.
Тема 4. Поліетнічний соціум: проблеми та засоби інтеграції.
Тема 5. Міжетнічні відносини як предмет етносоціологічного дослідження.
Тема 6. Націоналізм: сутність, різновиди, проблеми соціологічного аналізу.
Тема 7. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: стан та перспективи
розвитку.
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