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1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 
Шифр 

умінь та 

змістових 

модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

1 самостійно аналізувати етнопсихологічну літературу  

1,2 проводити вивчення етнопсихологічних особливостей представників 

різних етнічних груп та використовувати знання у організації 

взаємрвідносин 

1,2 використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних 

особливостей етносу 

1,2 визначати дієвість етнопсихологічних характеристик таких як 

національні почуття, етнічні стереотипи (автостереотипи, 

гетеростереотипи), етнічні установки  у людських комунікаціях 

1,2 консультувати щодо врахування етнопсихологічних особливостей для 

ефективності ділового спілкування із зарубіжними партнерами 

1,2 розрізняти індивідуальні особливості представників різних психічних 

етнотипів 

1,2 визначати особливості міжособистісної взаємодії в полі етнічному 

середовищі 

 Зміст знань, що забезпечується 

1,2  основні поняття етнопсихології; 

1,2  основні статичні характеристики етносу (психічний склад етносу, 

архетипи, ментальність, національний характер, національна свідомість, 

етнічна самосвідомість); 

1,2  основні динамічні характеристики етносу, такі як національні почуття, 

етнічні стереотипи (автостереотипи, гетеростереотипи), етнічні 

установки; 

1,2  шляхи поведінки в етнічному конфлікті; 

1,2  етнопсихологічні особливості ділового спілкування. 

1,2 Механізми етнічної ідентифікації  
 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційний курс 

Шифр змістового 

модуля 
Назва змістового модуля Кількість 

ауд. годин 

Змістовий 

модуль 1. 

Етнопсихологія 

як наука. 

Основні статичні 

характеристики 

етносу 

 
 

Тема  1. Предмет етнопсихології.  

Історія розвитку етнопсихології 

2 

Тема 2.Методологія і методи сучасної 

 етнопсихологічної науки 

2 

Тема 3. Проблема етносу та нації в 

 етнопсихології. Психічний склад етносу 

2 

Тема 4  Ментальність як етнопсихологічна 

 ознака нації. Національний характер. 

2 

Тема 5.. Національна свідомість. Становлення 

 етнічної ідентичності.  

 

Змістовий 

модуль 2 

Тема 6. Проблема етнічної установки в 

 етнопсихології. Етнічні стереотипи, їх 

2 
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Основні 

динамічні 

характеристики 

етносу 
 

 структура та зміст. 

Тема 7 Міжетнічний конфлікт 1 

Тема 8. Етнопсихологія українців 2 

Тема 9. Адаптація до нового культурного 

середовища 

2 

2.2 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

- - - 

 

2.3 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

  семестр  

1 Тема 1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь 

знань 

1. Сучасне розуміння предмету етнічної психології 

2. Становлення етнопсихологічної науки. 

3. Завдання, функції етнопсихології 

4. Зв'язок етнопсихології з іншими науками. 

2 

2 Тема 2 Особливості методів  етнопсихології 

1. Кроскультурний і внутрішньокультурний 

напрямок досліджень в етнопсихології.  

2. Етнопсихологічне дослідження певних груп.  

3. Природний, лабораторний і асоціативний 

експеримент в етнопсихології.  

4. Дослідження етнічних стереотипів методом 

“підбору рис” і “вільного опису”.  

5. Шкала соціальної дистанції Е. Богардуса та її 

6. модифікований варіант 

4 

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

1. Умови походження та модифікації етносу:            

антропологічні, лінгвістичні, культурні.  

2. Психологічна характеристика етносу. 

3. Соціально-психологічна сутність поняття 

“нація”. Основні етнічні та культурологічні 

ознаки нації.  
 

2 

4 Тема 4 Психологічна сутність та зміст національного 

менталітету та характеру.  

1.Ментальність як інтегральна етнопсихологічна 

   ознака нації. 

2.Психологічна сутність і зміст національного 

   характеру. 

3.Методи те методологічні принципи дослідження 

4 
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   національного характеру. 

4.Особливості формування та розвитку української 

    національної ідеї. 
5 Тема 5  Етнопсихологічні установки та стереотипи  

Практичне заняття  

1. Особливості національної установки. 

2. Психологічні особливості етнічних  стереотипів. 

3. Поняття міжетнічної взаємодії. Типи та етапи 

    розвитку міжетнічних відносин 

4.Етноцентризм як механізм міжгрупового 

   сприймання. 

2 

6 Тема 6 Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та 

шляхи його подолання. 

1.Визначення та класифікація етнічних конфліктів.  

2.Виникнення етнічних конфліктів. Протікання 

   етнічних конфліктів.  

     3.Урегулювання етнічних конфліктів. 
 

2 

7 Тема 7. Способи і форми міжкультурної адаптації 

1. Адаптація, аккультурація і пристосування.    

    Значення  міжкультурної адаптації 

2. Культурний шок і етапи міжкультурної адаптації 

3. Чинники адаптації до нового культурного  

    середовища 

4. Наслідки міжкультурної взаємодії для індивіда та 

   груп 

2 

8 Тема 8. Етнопсихологія українців 

1.Загальний підхід до вивчення особливостей 

українського етносу.  

2.Чинники українського характеру.  

3.Особливості психічного складу українців. 

 Сутність української національної ідеї. 
 

2 

9 Тема 9. Психологічні характеристики народів світу 

1. Спільне та особливе в національній  

психології англійців та американців.  

2. Фактори та чинники формування спільних  

   рис французів та іспанців.  

3. Психологія інших народів 

 

2.4 ПРАКТИКА 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

годин 

- - - 

 

2.5.  Самостійна робота студента: 
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(денна форма навчання)   

ЗАВДАННЯ 1.Предмет етнопсихології.Історія розвитку етнопсихології.(14 год.). 

1.Підготувати відповіді на запитання. 

1. Стародавній світ і дослідження відмінностей між народами.  

2. Європейські вчені про психологію народів (середина XVIII — перша 

половина ХІХ ст.).  

3. Становлення етнічної психології у другій половині ХХ сторіччя.  

4. Етнопсихологічні дослідження в Росії та Україні.  

5. Історичний розвиток етнопсихологічних поглядів в Україні (Чижевський 

Д., Драгоманов М., Костомаров М., Антонович В., Сковорода Г., 

Кульчицький А., Грушевський М.). 

6. Основні напрямки розвитку сучасної етнопсихологічної науки. 

2. Підготувати реферат на тему: «Відродження вітчизняної етнопсихології». 
 

ЗАВДАННЯ 2..Методологія і методи сучасної  етнопсихологічної науки.(14 

год.).  

1.Підготувати відповіді на запитання. 

1. Психологічна сутність основних понять етнопсихології: етнос, нація, 

психічний склад, етнічні стереотипи, етнічні конфлікти, національний 

характер, етноцентризм тощо.  

2. Гуманістична та прикладна спрямованість етнопсихології.  

3. Кроскультурний напрямок досліджень в етнопсихології. Кроскультурний 

порівняльний аналіз асоціацій, які викликають певний стимул 

2.Підготувати реферат на тему: «  Загальна характеристика основних методів 

етнопсихології ».  

 

ЗАВДАННЯ 3. Проблема етносу та нації в  етнопсихології. Психічний склад 

етносу. (14 год.). 

1. Підготувати відповіді на запитання. 

1. Які версії етногенезу української нації ви знаєте? 

2. Що означає поняття “маргінал”? 

3. Що таке “піджан-мова”? 

4. Назвіть основні ознаки нації. 

5. Проаналізувати і виділити основні чинники творення української 

нації (на вибір російської, білоруської та інших). 

2.Підготувати реферат на тему: «Чому націю іноді називають 

“психологічним видом?” 
 

ЗАВДАННЯ 4.. Ментальність як етнопсихологічна  ознака нації. 

Національний характер. (14 год.).   

 

1. Підготувати відповіді на запитання. 

1. Діалектика національного та загальнолюдського в національному 

характері. 

2. Фактори розвитку національного характеру.  
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3. Національний склад розуму.  

4. Національні почуття та настрої.  

5. Національні традиції та звички.  

2. Підготувати реферат на тему: «Методи та методологічні принципи 

дослідження національного характеру».  

 

ЗАВДАННЯ 5. Національна свідомість. Становлення  етнічної ідентичності 

(14 год.) 

1.Підготувати відповіді на запитання. 

1. Когнітивний та афективний компоненти етнічної ідентичності. 

2. Співвідношення понять етнічність та етнічна ідентичність. 

3. Етапи становлення етнічної ідентичності.  

4. Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності. 

5. Психологічні характеристики основних ознак етнічної самосвідомості 

(усвідомлення етнічної спільності, особливих етнопсихологічних рис, 

особливостей етнічної культури; усвідомлення себе як суб’єкта етнічної 

спільності; соціально-моральна самооцінка; етнічна самоідентифікація). 

2.Підготувати реферат на тему: «Стратегії підтримання етнічної 

ідентичності: стратегії соціальної творчості, пошук нових критеріїв порівняння, 

індивідуальна мобільність». 
 

ЗАВДАННЯ 6. Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та шляхи його 

подолання. (16 год.).  

1. Підготувати відповіді на запитання. 

1. Визначення поняття “етнічний конфлікт”. 

2. Механізми міжгрупового сприйняття у міжетнічних відносинах. 

3. Етноцентризм як соціально-психологічне явище. 

4. Актуальні етнічні конфлікти сьогодення: причини та шляхи розв’язання.  

5. Історичні приклади конфліктів між етносами. 

2. Підготувати реферати на тему: «Міжетнічна напруженість як соціально-

психологічний феномен.  

Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та шляхи подолання етнічних 

конфліктів».  

 

ЗАВДАННЯ 7... Способи і форми міжкультурної адаптації  (14 год.). 

1.Підготувати відповіді на запитання та розв’язати проблемні ситуації:  

1. Психологія міжкультурної взаємодії. 

2. Стадії, які переживає індивід у ситуації культурного шоку. 

3. Поняття культурної дистанції. Процес входження представників однієї 

культури в іншу. 

4. Наслідки міжкультурних контактів. 

5. Маргіналізація. Конструктивна маргінальність. 

 

2.Підготувати реферат на тему: «Динаміка ідентичності в процесі культурної 

адаптації та культурних змін». 



 8 

 

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА 

ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Основна 

1. Баронин А.С.  Этническая психология: Учеб. пособие. – К.: ПК ООО 

“Тандем”, 2000.  – 264 с.  

2. Гончаренко М. С., Набока І. Є. Етновалеологія. Навчальний посібник. –

 Харків: «Бурун-Книга», Київ: КНТ, 2012. – 296 с. 

3.  Гнатенко П. І. Український національний характер. — К., 1994. 

4. Етнічна психологія: Навч.-метод. посіб. / За ред. В. Д. Хрущ. —Івано-

Франківськ, 1994. 

5. Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, генеза // Ментальність. 

Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доп. та матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. — К.; Луцьк, 1994. — С. 7–20. 

6. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. 

7. Павленко В. Н., Таглин С. А. Введение в этническую психологию:Учеб. 

пособие. — Харьков, 1992. 

8. Павленко В. М., Таглін С. О. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.,1999. 

9. Пірен М. Основи етнопсихології: Підручник. — К., 1996. 

10. Солдатенко В. Ф., Крижанівський В. П., Левенець Ю. А. Українська ідея: 

Історичний нарис. — К.: Наук. думка, 1995. 

11. Cтефаненко Т. Этнопсихология: Учебник для высших учебных заведений. 

— М., 2000. 

12.Хрущ В. Етнопсихологічні аспекти вивчення української ментальності // 

Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доповідей та 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К.; Луцьк, 1994. 

13.Хрущ О. Почуття людської ментальності // Ментальність. Духовність. 

Саморозвиток особистості: Тези доповідей та матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. — К.; Луцьк, 1994. 

 

 

Додаткова 

1. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. — М.: Наука, 1984. 

2. Григоріїв Н. Українська національна вдача. — Вінніпег, 1941. 

3. Гримич М. Два виміри національного характеру // Наука і суспільство. — 

1991. — № 8. — С. 27–31. 

4. Донченко Е. А. Социеальная психика. — К., 1994. 

5. Рибчин І. Геопсихічні реакції і вдача українця. — Мюнхен, 1966. 

6. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. — СПб., 1996. 

7. Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопр.философии. — 

№ 1. — 1988. 
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4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які   отримали  за  4-

бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 

подано у таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ-

мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 

розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. 

Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 

виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських 

заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 

контрольну роботу. 
 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
9.  

10.  
11.  

12.  

13.  
14.  

15.  
16.  

17.  

18.  

19. Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Етнічна психологія” 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 

системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 

підсумкових балів. 

20. У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі 

методи: 

21.  

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, екзамен. 

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, звіт, реферат, есе. 

  Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
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Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 

балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Протягом семестру проводиться два модулі, контрольні роботи або 

інші види контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для 

цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у 

балах та національній шкалі. 
 

 

                  Автор _____________________/_____________________/ 
                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          
 

 

 

 

 


