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Преподавател: доц. д-р Т. Трайков  

 
Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна 
заетост 

Лекции 30 
Семинарни упражнения 15 
Практически упражнения (хоспетиране) 15 

Обща аудиторна заетост 60 
Извънаудиторна 

заетост 
Реферат   
Доклад/Презентация  
Научно есе  
Курсов учебен проект 30 
Учебна екскурзия  
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 
  
  

   
Обща извънаудиторна заетост 60 
ОБЩА ЗАЕТОСТ 120 
Кредити аудиторна заетост 2 
Кредити извънаудиторна заетост 2 
ОБЩО ЕКСТ 4 

И 4 0 8 



 2 

 
 
 
 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Workshops {информационно търсене и колективно 
обсъждане на доклади и реферати)  

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 25 
3.  Демонстрационни занятия   
4.  Посещения на обекти  
5.  Портфолио  
6.  Тестова проверка  
7.  Решаване на казуси  
8.  Текуша самостоятелна работа /контролно  
9.  Курсов проект 25 
10.  Изпит 50 
Анотация на учебната дисциплина: 

 
Учебната дисциплина “Етногеография”- редовно обучение е избираема за 

студентите от II курс на специалност География. Тя има за цел: да обясни 
основните теоретични постановки, свързани със същността и развитиетието на 
етногеографията, регионалните особености в протичането на етногенезиса в 
различни части на света и особеностите на основните етнически и религиозни 
общности в миналото и на съвременния етап. Особено място е отделено на 
влиянието на географската среда върху формирането и разселването на различните 
етноси в хода на историческото развитие. Във връзка с етническите и религиозни 
особености на населението в отделните региони и страни са разгледани и 
предпоставките за поява на етнорелигиозни конфликти. 
 
 
 
Предварителни изисквания: 
 

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 
 
 Да познават материала по География и икономика и История от Средното 

общообразователно училище от задължителната и профилирана подготовка.  
 Да имат освновни представи за формирането на етносите и процесите, 

свързани с тяхното развитие и териториално разпространение. 
 
 

                                                      
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Очаквани резултати: 
 

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: 
 1. ще знаят: 

 Същността и развитието на етногеографията, както и факторите и условията, 
определящи процеса на етногенезис.  

 Видовете класификации на народите (етносите) по света. 
 Основните райони на разпространение на отделните етноси и религиозни 

общности. 
 

2. ще могат: 
 Да разграничавтат особеностите на отделните етноси и религиозни 

общности. 
 Да анализират влиянието на различията в етническия и религиозен състав на 

населението върху динамиката на демографските процеси и най вече върху 
възпроизводстото и миграциите на населението. 

 Да изготвят карти за етническата и религиозна структура на населението в 
света и по континенти.  

 
 
 
 

 
Учебно съдържание  

 
№  

Лекции 
ЕТНОГЕОГРАФИЯ 
 

Хорариум 

1.  Същност, основни понятия и процеси, свързани с 
развитието на етногеографията като саямостоятелна 
научна дисциплина. Връзка на етногеографията с други 
научни дисциплини, изучаваши различни аспекти от 
живота на населението. 

 

 
 
 
 
 

 
 
3 

2.  Развитие на етногенетичните процеси в света и техните 
регионални особености. Райони на разпространение на 
основните етнически и религиозни общности. 

 
 
 

2 
 

3. 
 
Видове класификации за изучаване на етническите 
общности в света. Езикова (лингвистична) класификация 
на народите. Езикови семейства, езикови групи и 
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подгрупи.  
 

2 
4.  Видове класификации на религиите и свързаните с тях 

религиозните общности в света. Географският подход при 
изучаване разпространението на религиите и 
религиозните общности. 

 
 
 

 
3 

5.  
Народи в Европа. Разпространение на индоевропейското 
и уралското езиково семество на континента. Езикови 
групи и подгрупи. 

 
 
 
 
 

3 
 

6. Народи в Азия. Разпространение на индоевропейското, 
китайско-тибетското, семито-хамитското, алтайското, 
дравидското, австралонезийското и др. езикови семейства 
в Азия. 
 

 
 

3 
 

7.  Народи в Северна Америка. Коренно население. 
Предстявители на индоевропейското езиково семейство. 
 

 
 
 

 
3 

8. Народи в Южна Америка. Характерни представители на 
на коренното население.    
 

 
 
 
 
 

3 
  9. Народи в Африка. семити-хамитското, нигеро- 

кордифанското, койсанското и останалите езикови 
семейства на континента. 

 

 
 

3 

10. Народи в Австралия и Океания. характерни 
представители на коренното население. Австралийски 
аборигени. 

 
 

2 
11. Разпространение на световните религии. Регионални 

особености в разпространението на различните 
религиозни общности. 

 
               

3 
         Упражнения(семинари)  
1.  Същност и развитие на етногеографията. Основни 

понятия. Развитие на етногенетичните процеси в света и 
техните регионални особености.                                                                                                                        
 

 
4 
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2. Видове квалификации на етническите и религиозни 
общности.      

4  

3. Етническа структура на населението на Европа.                                                  
3 

4. Етническа структура на населението на Азия.                                       
4 

5. Етническа структура на населението на Северна Америка.                                                                                        
 

 
3 

6. Етническа структура на населението на Южна Америка.                                                       
3 

7. Етническа структура на населението на Африка.  
 

 
3 

8. Етническа структура на населението на Австралия и 
Океания.                                                                                                    
 

 
 
3 

9. Световни религии. Особености и разпространение.                   
3 

 
 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1  Същност, основни понятия и процеси, свързани с развитието на 

етногеографията като саямостоятелна научна дисциплина. Връзка на 
етногеографията с други научни дисциплини, изучаваши различни аспекти от 
живота на населението. 

2  Развитие на етногенетичните процеси в света и техните регионални 
особености. Райони на разпространение на основните етнически и 
религиозни общности. 

3 Видове класификации за изучаване на етническите общности в света. 
Езикова (лингвистична) класификация на народите. Езикови семейства, 
езикови групи и подгрупи. 

4.  Видове класификации на религиите и свързаните с тях религиозните 
общности в света. Географският подход при изучаване разпространението на 
религиите и религиозните общности. 

5. Народи в Европа. Разпространение на индоевропейското и уралското езиково 
семество на континента. Езикови групи и подгрупи. 

6. Народи в Азия. Разпространение на индоевропейското, китайско-тибетското, 
семито-хамитското, алтайското, дравидското, австралонезийското и др. 
езикови семейства в Азия. 

7.  Народи в Северна Америка. Коренно население. Предстявители на 
индоевропейското езиково семейство. 

8. Народи в Южна Америка. Характерни представители на на коренното 
население.    

9. Народи в Африка. семити-хамитското, нигеро- кордифанското, койсанското 
и останалите езикови семейства на континента. 
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10. Народи в Австралия и Океания. характерни представители на коренното 
население. Австралийски аборигени. 

11. Разпространение на световните религии. Регионални особености в 
разпространението на различните религиозни общности. 
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Дата: 29.01.2018г. Съставил: доц.д-р Т. Трайков 
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