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Методичні настанови і завдання до практичних(семінарських) занять 

Проблема розбудови на терені України правової держави може бути успішно 

вирішеною за умови якісної підготовки фахівців. Вивчення дисципліни  

«Етнопсихологія» виступає однією з ключових при підготовці майбутніх соціальних 

педагогів і має на меті опанування студентами психолого-педагогічних і 

етнопсихологічних знань, у мінь та навичок для подальшої професійної діяльності. 

Курс ―Етнопсихології‖ для студентів спеціальності 6.010106 Соціальна 

педагогіка. Спеціалізація Практична психологія,  спрямований на те, щоб майбутній 

фахівець міг знати про психічну своєрідність людей, які належать до різних етнічних 

об’єднань. Ці знання допомагають глибше розуміти мотиви вчинків людей, регулювати 

взаємовідносини з ними. 

Зміст курсу ―Етнопсихологія‖ включає в себе питання, вивчення яких дозволяє не 

тільки в достатній мірі оволодіти етнопсихологічними і психолого-педагогічними 

знаннями, а й розвинути у майбутніх фахівців навички самостійного критичного 

мислення. 

Зміст курсу ―Етнопсихологія‖ розрахований на засвоєння студентами 

основних положень цієї  науки і передбачає, що у результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні знати: 

- категорійно-понятійний апарат етнопсихології; 

- як виникають і формуються етнічні групи та нації; 

- які етапи проходить процес етногенезу; 

- чим відрізняються етнічні групи; 

- які типи людей існують в різних етносах і як вони формуються; 



- чому між етносами виникають конфлікти і яким чином вони регулюються; 

- що таке етнічна самосвідомість і як вона виражається у міжетнічних стосунках. 

- На рівні навичок і вмінь студенти повинні оволодіти: 

- вільно оперувати понятійним апаратом;  

- вміннями практично визначати психічні особливості людей різних культур; 

- вміннями ідентифікації індивідуально-психологічних особливостей людини; 

- вміння виховувати особистісні риси, від яких залежить цілісна поведінка і діяльність. 

Практичнее (семінарське) заняття є формами навчального заняття, під час яких 

викладач організує детальний розгляд окремих теоретичних положень та формує 

вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 

студентами завдань. Контроль теоретичних знань студентів забезпечується шляхом 

обговорення попередньо визначених питань.  

Практичнее (семінарське) заняття сприяє формуванню вміння вирішувати 

конкретні практичні завдання. 

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань 2 

2 Тема 3 Етнос і нація та їх пояснення в етнопсихології 2 

3 Тема 4 Психологічна сутність та зміст національного 

менталітету та характеру  

2 

4 Тема 6  Етнопсихологічні установки та стереотипи  2 

 Усього годин  8 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 2 Особливості методів  етнопсихології 2 

2. Тема 7 Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та шляхи його 

подолання 

2 

3 Тема 8.Формування українського національного характеру  

3. Тема 9. Етнічні традиції та ділове спілкування у різних країнах. 2 

 Усього годин  6 
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2000. 
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Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля. 

Інформаційні ресурси 
http://psyhological.ucoz.ua/publ/35 

http://www.bronnikov.kiev.ua/book_3_0.php 

http://uchebnik.biz/book/320-yetnopsixologiya.html 

http://psychlib.com.ua/category/etnopsyhologiya.htm 

http://mobile.pidruchniki.ws/16760626/psihologiya/etnopsihologiya_-_savitska_ov 
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