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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –2 

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки 

6.010106  Соціальна 

педагогіка 
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

72 

4-й 5-й 

Лекції (годин) 48 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 32 

самостійної роботи 

студента – 40 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

8  7 

Практичні, семінарські 

14 (годин) 

8 7 

Лабораторні 

(годин) 

- - 

Самостійна робота 40год 

26 16 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен (5 семестр) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): для денної форми навчання – 2 : 1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Етнічна психологія» є 

формування у студентів системи знань про теоретико-методологічні засади 

етнопсихології, як науки та її місце в системі психологічних дисциплін, що 

дозволить закласти теоретичне підґрунтя професійного використання знань 

психології етносів для майбутньої професійної діяльності. Вивчення даного 

дисципліни надає можливість студентам оволодіти системою науково-

психологічних знань щодо аналізу етнопсихологічних явищ; визначення ролі 

етнопсихологічних феноменів у життєдіяльності індивідів і соціальних груп та 

ознайомлення із основними методами дослідження етнопсихологічних 

феноменів. Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення  

дисципліни «Етнічна психологія» сприяють формуванню у студентів 

професійно важливих якостей особистості психолога. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етнічна психологія»  є: 

- засвоєння основних термінів і понять етнопсихології на рівні відтворення, 

тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті 

- засвоєння студентами  знань про психологічні відмінності етносів та 

особливості їх поведінки; 

-  засвоєння студентами  знань щодо аналізу етнопсихологічних явищ; 

- формування вмінь і навичок використання методик вивчення психологічних 

особливостей етносу;  

- озброєння студентів дієвими стратегіями поведінки в етнічному конфлікті. 

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами наступних знань: 

• предмет і завдання етнопсихології; 

• методи дослідження у етнопсихології; 

• основні поняття етнопсихології; основні статичні характеристики етносу  

  (психічний склад етносу, архетипи, ментальність, національний характер,  

  національна свідомість, етнічна самосвідомість); 

• основні динамічні характеристики етносу, такі як національні почуття, етнічні 

  стереотипи (автостереотипи, гетеростереотипи), етнічні установки; 

• види етнічних конфліктів та стадії їх розвитку; 

• шляхи поведінки в етнічному конфлікті; 

• шляхи подолання етнічних конфліктів; 

• етнопсихологічні особливості ділового спілкування. 

На основі цих знань у студентів  повинні бути сформовані наступні 

уміння: 
•  застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології; 

• використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних 

особливостей етносу; 

• надавати консультації щодо застосовування певних стратегій поведінки для 

подолання етнічного конфлікту; 

• консультувати щодо особливостей ділового спілкування із зарубіжними 

партнерами. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Етнопсихологія як наука. 

Основні статичні характеристики етносу. 

 

Тема  1. Предмет етнопсихології. Історія розвитку етнопсихології. 

Тема 2. Методологія і методи сучасної етнопсихологічної науки. 

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

Тема 4. Ментальність як етнопсихологічна  ознака нації. Національний 

характер. 

Тема 5. Національна свідомість. Становлення  етнічної ідентичності.  

             Альтернат тема Етнографія дитинства 

Змістовий модуль 2. Загальні питання вікової психології. 
Тема 6. Проблема етнічної установки в етнопсихології. Етнічні стереотипи, їх 

              структура та зміст.  

Тема 7 Адаптація до нового культурного середовища Етнографія дитинства  

             Міжетнічні конфлікти 

Тема 8. Етнопсихологія українців.  

Тема 9. Психологія народів світу.Контроль знань за модулем 1,2 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

п/п 
Назви модулів, змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

го
д

и
н
 в тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

п
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я 

к
о
н

су
л
ь
т.

 

са
м

о
ст

. 

р
о

б
о

та
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Змістовий модуль 1. Етнопсихологія як наука. 

Основні статичні характеристики етносу 
 

1. Тема  1. Предмет етнопсихології.  

Історія розвитку етнопсихології 

6 2 2   2 
 

2. Тема 2.Методологія і методи сучасної 

 етнопсихологічної науки 

8 2  2  4 
 

3. Тема 3. Проблема етносу та нації в 

 етнопсихології. Психічний склад етносу 

10 2 2   6 
 

4. Тема 4  Ментальність як 

 етнопсихологічна  ознака нації. 

Національний характер 

8 2 2   4 

 

5. Тема 5. Національна свідомість. 

Становлення  етнічної ідентичності.  

8 2    6  

Змістовий модуль 2. Етнопсихологічні характеристики спільнот 
 

9. Етнічні установки та стереотипи. 8 1 2   4  
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10. Адаптація до нового культурного 

середовища Етнографія дитинства 

Міжетнічні конфлікти. 

8 2  2 

 

4 

 

11. Етнопсихологія українців 8 2    6  

12. Психологія народів світу. 8 2  1    4  

 Всього за 5 семестр 72 17 14  40  

 Всього годин курсу: 72 18 14  40  

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом.  

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема  1. Предмет етнопсихології.  

Історія розвитку етнопсихології 

2 

2. Тема 2.Методологія і методи сучасної 

 етнопсихологічної науки 

4 

3 Тема 3. Проблема етносу та нації в 

 етнопсихології. Психічний склад етносу 

6 

4 Тема 4  Ментальність як 4 
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 етнопсихологічна  ознака нації. Національний характер 

5 Тема 5. Національна свідомість. Становлення  етнічної 

ідентичності. Альтернат тема Етнографія дитинства 

6 

6  Тема 6. Проблема етнічної установки в 

 етнопсихології. Етнічні стереотипи, їх 

 структура та зміст. 

4 

7 Тема 7 Міжетнічний конфлікт 4 

8 Тема 8. Етнопсихологія українців 6 

9 Тема 9. Адаптація до нового культурного середовища 4 

 Усього годин  40 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальна робота передбачає самостійне опрацювання тем і питань 

необхідних для засвоєння навчальної дисципліни.  

  

10. Методи та форми навчання 

 

Викладання навчальної дисципліни «Етнічна психологія» здійснюється у 

формі лекцій, практичних занять, самостійної роботи. 

Дисципліна «Етнічна психологія» складається з двох модулів, які 

об’єднують два змістових модулі, 9 тем, і розрахована на 72 навчальні години, з 

яких 18 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять та 40 годин 

навчального часу передбачено для самостійного опанування навчального 

матеріалу. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

Лекційні заняття є формою аудиторного заняття, де на проблемному рівні 

забезпечується доведення викладачем навчальної інформації шляхом викладу 

загальних і особливих положень теми. Лекції є основним джерелом знань. Вони 

охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчального 

курсу. Метою лекції є висвітлення лектором проблем теоретико-

методологічного характеру, визначення основних категорій, аналіз важливих 

аспектів аналізованих проблем з метою формування у студентів комплексу 

знань, вмінь і навичок з аналізу етнопсихологічних явищ; визначення ролі 

етнопсихологічних феноменів у життєдіяльності індивідів і соціальних груп та 

ознайомлення із основними методами дослідження етнопсихологічних 

феноменів. Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення  

дисципліни «Етнічна психологія» сприяють формуванню у студентів 

професійно важливих якостей особистості психолога. 

Практичне заняття є формою навчального заняття, під час якого 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 
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шляхом обговорення попередньо визначених питань. Практичне заняття сприяє 

формуванню вміння вирішувати конкретні практичні завдання. Самостійна 

робота є основним засобом опанування студентами навчального матеріалу у 

позааудиторний час, що передбачає опрацювання конспекту лекцій та 

самостійне освоєння навчального матеріалу за окремими темами, опрацювання 

нормативно-правових актів та програм за темою заняття, а також 

рекомендованої наукової та навчальної літератури, підготовка до іспиту.  

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: 

підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та матеріали, конспект 

лекцій викладача, методичні рекомендації тощо.  

Консультації є формою аудиторного або індивідуального заняття, що 

сприяє глибшому та повнішому засвоєнню тем навчальної дисципліни.  

Методи 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції 

(самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Бінарні, інтегровані (універсальні) методи. 

Інтерактивні методи. 

11. Методи контролю 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний 

контроль успішності  та складання  заліку. 

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення семінарських занять та виконання практичних 

робіт, перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається контроль знань, порядок проведення та зміст якого наводяться в 

робочій навчальній програмі. 

Для організації самостійної роботи студентів передбачається написання 

рефератів та доповідей перелік тем яких встановлює робоча навчальна 

програма, а також складання конспектів занять, виготовлення наочного 

матеріалу. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів, які отримують студенти (для екзамену) 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко

вий тест 

(екзамен 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 50 100 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т6 Т 7 Т 8 Т 9 

 

  

5 5 6 5 6 6 6 6 5 

 

50 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка в балах ECTS Визначення Національна шкала 

90-100 A Відмінно Відмінно 

81-89 B Дуже добре 
Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Програма з курсу «Етнічна психологія».  

2. Конспекти лекцій.  

3. Підручники та їх електронні форми (зазначені у списку літератури(.  

4. Навчальні посібники (зазначені у списку літератури(.  

5. Мультимедійні презентації до лекцій, відеоматеріали, електронні ресурси 

Інтернет мережі.  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

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. 
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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 // Архетип и символ. 

— 

    М. —1991. —304 с. 

Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля. 

15. 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 

 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального 

закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні 

форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни  розглядається на 

засіданні кафедри (циклової комісії) і затверджується завідувачем кафедри (головою циклової 

комісії). 

3. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми та змістового наповнення 

«Робочої програми навчальної дисципліни» залежно від специфіки та профілю вищого навчального 

закладу. 

4. Формат бланка – А4 (210297 мм). 

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

