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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  – 5 

Галузь знань 01 

«Освіта/Педагогіка», 

 (шифр і назва) 
Нормативна 

(за вибором студента) 

 
напрям підготовки 016 

«Спеціальна освіта»  

(шифр і назва) 

Модулів –  

Спеціальність –  

016 «Спеціальна освіта» 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___Польове вивчення 

специфік психокорекцій з 

потребуючими різних 

етносередовищ 
               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

300 

7-й 8-й 

   150 год 
150  

год 

Аудиторних - 96 год 

56  40 

Лекції (годин) 24 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 год 

самостійної роботи 

студента – 6,4 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:   бакалавр 

14  10 

Практичні, семінарські 

48 (годин) 

28 20 

Лабораторні 

(годин) 

14 10 

Самостійна робота  

204 год 

94 110 

Індивідуальні 

завдання: порівняльні 

емпіричні вивчення 

етнотипологій і 

специфік для  

психокорекційного 

діалогу(сеансів) 
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психокорекції) 

год. 

Вид контролю:  

залік (8 семестр) 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): для 

денної форми навчання – 2,2 : 1. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Психокорекція в інклюзивному етносередовищі» 

призначена для студентів а слухачів(магістрів) спеціальної освіти. Вивчення 

дисципліни має за мету підготовити студентів і слухачів з фаховою 

підготовкою в сфері спеціальної психології, до оволодіння когнітивно-

поведінковими навичками для взаємин з представниками різних 

етносередовищ, їх інклюзивними потребами, розуміти семантичні специфіки 

взаємин з особами, які представляють групи з особливими ментальними 

стереотипами і запитами. 

У рамках навчального курсу студенти і слухачі (магістри) отримають 

змогу ознайомитись з поняттями, що окреслюють напрямки психокорекційної 

допомоги потребуючим, приналежним до різних культурно-історичних, 

релігійних, традиційно-територіальних і ментально-віртуальних типологічних 

спільнот і об’єднань, дорослим і дітям як з родин сучасних типових сімейних 

устроїв та ієрархій так і про ймовірні родинні середовища з особливими 

ритуалами і підходами до різних  спадкових та деменційних інклюзій.  

В курсі вивчення даної дисципліни передбачено коректне завдання – в 

оптимальному форматі – навчити майбутніх фахівців застосовувати практичні 

техніки психокорекційної роботи в середовищах і з представниками особливих 

культурно-ментальних типів та здійснювати психологічну допомогу у вище 

згадуваних  соціогрупах з врахуванням їх когнітивно-емоційних стереотипів і 

очікувань. 

Навчальна дисципліна допоможе студентам у їх майбутній роботі з 

різними категоріями потребуючих клієнтів, першочергово в системі 

інклюзивної освіти і практиці в рамках гуманітарної терапії. Вивчення 

дисципліни є актуальною і в наданні  майбутнім спеціалістам 

етнопсихологічних знань, умінь та навичок та їх інтеріоризації в уміння і 

навички подальшої професійної компетентності.  

Курс спрямований на розуміння майбутніми фахівцями етнопсихологічної 

своєрідності людей, які належать до різних етнічних об’єднань, що допоможе 

глибше розрізнити мотиви вчинків людей та врегульовувати засобами 

психокорекційної роботи внутрішньоетнічні і міжетнічні взаємини. 

Індекс інформаційної, емоційної, загалом розумової напруги в сучасних 

умовах глобалізованого суспільства зумовлює часте перебування у ситуації, яка 

вимагає від спеціаліста психокорекційника вмінь справлятися із цими 

етноспецифічними проявами реагувань чи стилів взаємин. 
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Такі фахівці повинні не лише володіти теоретичними знаннями стосовно 

роботи фасилітатора з різними культурно-ментальними особливостями 

дорослих і дітей, а і бути готовим надати фахову психокорекційної допомогу, 

оптимально прийнятну потребуючим в полі їх етностереотипів і традицій груп 

приналежності.  

 

Протягом навчального року студенти отримають змогу ознайомитись з 

формами як практично застосувати тренінги, з розв’язуванням психологічних 

завдань та проводити аналіз психологічних проблемних ситуацій, які 

виникають у практиці психокорекційної фахової діяльності, проведення 

етнопсихологічних досліджень та ін. 

На основі вивчення навчальної дисципліни передбачено виконання 

індивідуального емпіричного(польового) вивчення етнопсихологічного явища 

чи групи та його письмове інтерпретаційне оформлення.  

Курс побудований як інтегрований, на основі використання знань з 

етнопсихології, концептуальних основ окремих психотерапій та побудованих 

на їх основі психокорекційних технологічних практик, етнопсихологічної 

типології українства, народів та інших сучасних соцієтальних груп за 

принципами територіальності, етнічності ( психологічного традиціоналізму), 

релігійності чи іншої значимої на сучасній світовій арені світоглядної чи 

раціональної спільності.  

 

Серед основних цілей курсу є нагромадження та розвиток 

етнопсихологічних знань, психології представників різних етносів та українців 

зокрема. Велика увага у рамках курсу відводиться розумінню механізмів 

психологічної допомоги у ствердженні і доцільному коректуванні етнічних 

стереотипів та установок, явищ етноцентризму, використання знань про 

архетипові особливості, комплекси і традиційні етикети представників різних 

культур, структури  національного складу і національного характеру, 

особливостей міжетнічного спілкування та етнокультурної адаптації в умовах 

іноетнічного середовища у підборі і побудові алгоритмів психокорекційної 

взаємодії з їх представниками у індивідуальній, груповій, а також  педагогічній 

чи іншій комунікативній взаємодії. 

 

Завдання курсу: 

Ознайомити студентів з основами психокорекції: предметом, основними 

категоріями, поняттями, задачами, напрямами застосування теорії і практики 

психокорекції; видами, формами та конкретними психокорекційними 

техніками у різних сферах людської життєдіяльності. -  засвоєння студентами  

знань щодо аналізу етнопсихологічних явищ; формувати вміння і навички 

використання методик вивчення психологічних особливостей етносу; 

використовувати теоретичні та практичні знання з етнопсихології в 

психокорекційній роботі.   

Створити інформаційну основу освоєння з студентами теорії і методики 

етнопсихологічного емпіричного вивчення, з найновішими досягненнями 
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зарубіжної та вітчизняної прикладної етнопсихології з метою вироблення 

компетентностей психокорекційного сприяння творення рис етнічної 

толерантності, розумінь психологічного узгодження взаємин «ми-вони», поваги 

до власних традицій і звичаїв та до представників інших етносів.  

Навчитись упорядковувати психокорекційні програми, здійснювати 

психокорекційні заходи та оцінювати їх ефективність. Оволодіти уміннями 

використовувати різні методи, психотехніки та технології практичної 

психокорекції, засвоєння студентами  знань про психологічні відмінності 

етносів та особливості корекції їх поведінки; озброїти студентів дієвими 

стратегіями поведінки в етнічному конфлікті. 

 

          В результаті засвоєння програмного змісту навчальної дисципліни 

студенти повинні знати:  

- основні поняття і категорії психологічної корекції та етнічної психології, - 

предмет і об'єкт психологічної корекції;  

- методологічні підходи до вивчення  основ психокорекції; 

- етнопсихологічні особливості народів світу; особливості українського 

національного характеру, вміти: оперувати головними поняттями 

етнопсихології; володіти основними методами здійснення етнопсихологічних 

досліджень; підготувати й організувати емпіричне вивчення; 

- історію розвитку прикладних етнопсихологічних досліджень в Україні та за її 

межами;  

- принципи адаптовування етнопсихологічних компетенцій у психокорекційній 

практиці; 

- задачі, напрями, теоретико-методологічні принципи та психометричні основи 

застосування теорії і практики психокорекції в роботі в інклюзивному 

середовищі та з особливостями застосування даної галузі знань і умінь у роботі 

з індивідуальними чи груповими представниками різних етнічних-, релігійних-. 

культурно-ментальних спільнот чи об’єднань; 

- виділяти етнопсихологічні особливості народів світу і здійснювати їхнє 

порівняння; проводити обробку джерельних матеріалів.  

 

В результаті засвоєння модулю студенти повинні вміти:  

- відбирати методи для проведення певного типу дослідження, усвідомлювати 

їх доцільність, обмеження та переваги; чітко визначати, які структурні 

компоненти особистості  чи групи коректно вибирати для психокорекційних 

впливів;  

- враховувати етнопсихологічні фактори, тобто встановлювати залежності 

психологічних явищ і феноменів у представників різних націй від 

демографічних закономірностей; дотримуватись двійного принципу 

―відносності і рівноправності‖, тобто уникати абсолютизації, протиставлення 

конкретних якостей у різних етносів, піднесення народів, а також навішування 

ярликів на будь-які етнічні групи і нації. 

- володіти основними методами, що застосовуються у процесі психологічної 

корекції;  

- вибирати сфери застосування психологічної корекції;  
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- напрями та види, а також конкретні психокорекційні техніки;  

- характеризувати основні проблеми етнопсихологічної науки;  

- психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки (соціалізація, 

наслідування, ідентифікація), поняття про автостереотипу та гетеро стереотипу; 

явище ефекту ―призми‖; 

- визначати суть і вплив етноцентризму, його ознаки та умови виникнення, 

психологічної дихотомії – «етноцентризм – націоналізм»; 

- завбачувати роль засобів масової інформації у формуванні стереотипів; роль 

практичного психолога у вирішенні проблеми зниження етноцентризму, 

стереотипізації оцінок; 

- у процесі відбору методик для конкретного психокорекційної роботи, вміти 

визначати їх точність, надійність та валідність; 

- правильно сформулювати та оформити психологічне заключення; 

- систематизувати та інтерпретувати діагностичні результати, робити висновки 

та прогнози щодо результату психокорекції та запобігати помилок у його 

встановленні; 

- підбирати методики для відновлювального процесу представників 

етнорозрізнених середовищ; 

- визначати методи та специфіку психокорекційної допомоги з особами з 

певного соцієтального типу, які мають порушення психічного розвитку та 

відхилення у поведінці; 

- визначати якою мірою стандартизовані самозвіти, тестові норми можна 

застосовувати в певному культурному середовищі, з даним контингентом;  

- оволодіти методами, специфікою, особливостями психолого-педагогічної 

корекції дітей з різних національно-культурних середовищ; 

- застосовувати методи психологічної корекції у різних сферах людської 

життєдіяльності; використовувати психологічну інформацію для організації 

корекційної роботи;  

- аргументувати вибір методів корекції; складати програми індивідуальної і 

групової корекції особистості; складати програми індивідуальної і групової 

корекції відносин педагогів і батьків до школярів світо сприймального поля, 

зважаючи на соціум не середовище їх розвитку, перебування чи ідентифікації;  

- здійснювати психокорекцію актуальних потреб щодо основних соціально-

психологічних характеристик групи, проблем лідерства та управління з метою 

подальшого злагодження їх етно- чи світоглядного толерантного співжиття. 

- застосовувати методи психологічної корекції у різних сферах потреб 

етноспільнот та інших соціотипологічних людських груп і об’єднань. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
 

ІV курс 

7 семестр 

 

Змістовий модуль 1. Теоретично - методичні  основи взаємозв’язку 

психокорекції  та типологічних  особливостей етнічних спільнот  
 

Тема 1. Етносередовище як  об’єкт психокорекційної діяльності 

Базовим ресурсом, здатним оптимізувати подолання життєвих негараздів ми 

вважаємо спадкоємну підтримку традиційної культури. Відчуття такої «позачасової» 

підтримки створює умови до самоототожнення та самовизначення; надає сенс 

життєстійкості, впевненості в собі, повертає людину від «самотності у натовпі» до 

культурного Кола її Роду, тисячолітніх традицій духовної культури народу, виступає 

основою здатності справлятися з проблемами на базі особистісної ресурсності, що витікає 

з культурних надбань народу, мудрості поколінь.  

 

Сучасне розуміння міжпредметного зв’язку етнопсихології та 

психокорекції. Психологічна характеристика етносу і типових та окремих 

етнонозологій. Взаємозвязок завдань етнопсихології та психокорекції. Способи 

існування етносів: зародження; розширення; зниження (розпад) рівня 

активності; перехід у гомеостаз (статичний стан етносу).Етнічні процеси: 

консолідація, асиміляція, інтеграція.Процеси етнічного роз'єднання. 

Первинна концепція етнопсихологічних знань  ―дух народу‖   у працях М. 

Лацаруса (1824-1903) і Г. Штейнталя (1823-1899), і творці теорії ―Психологія 

народів‖:  ―дух цілого‖,– це певна загальнонаціональна свідомість, яка поєднує 

всіх представників даного народу, що дає змогу цьому народу існувати. Базові 

концептуальні феномени:  міфи, мова, традиції, звичаї і культура як головні 

виразники  ―духу‖, або ―характеру‖ народу;  

В. Вундт (1832-1920 про психологію народів; предметом вивчення в 

психології народів є представники різних етнічних спільнот і народів. 

 
 

Тема 2. Концепції етнопсихології у психокорекційній  допомозі 

Концепція психологічного менталітету та ієрархії рас Г. Лебона (1841-

1931). Основи знань про елементи етнопсихології, як наукової думки про 

український етнос,  у творах М. Мономаха, Т. Прокоповича, Г. Сковороди.  

Етнопсихологічні засади фактору мови, виражальна сила фольклору 

(народні приказки, обряди, родинний і родовий устрій тощо) у працях О.О. 

Потебні (1835-18910. 

  Домінантність географічного положення та історичних обставин у 

зумовленості психологічних своєрідностей нації та народностей  у працях М. 

Костомарова (1817-1885). 

Етнологічна теорія дитинства М.Мід 
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 Концепція «соцієтальної психіки» О.А.Донченко; теорія пасіонарності 

М.Гумільова, козацька феноменологія у поглядах О.Губко та О.Опанович; 

концепція рис характерології  та українського персоналізму О.Кульчицького. 

Л. Леві-Брюль про ментальности первісної й сучасної людини.. К. Леві-Строс 

про універсальність структури мислення 

Принципи методологічного підходу у етнопсихології: «Врахування 

етнопсихологічних факторів‖: залежності психологічних явищ і феноменів у 

представників різних націй від демографічних закономірностей; ―відносності і 

рівноправності‖ – відсутність абсолютизації, протиставлення конкретних 

якостей у різних етносів, піднесення народів, а також навішування ярликів на 

будь-які етнічні групи і нації. Релятивізм, абсолютизм, універсалізм. 
 

Тема 3.Методи і прийоми психокорекції в етносоціальних групах. 

Дослідження етнічних стереотипів методом ―підбору рис‖ і ―вільного 

опису‖. Використання шкали соціальної дистанції Е. Богардуса та її 

модифікованого варіанту у визначенні психокорекційних детермінант. К. Юнг 

про архетипи колективного підсвідомого як основи психологічного складу 

етносу. Співвідношення комплексів і архитипічних образів. Психічний склад 

етносу у системі передумов психокорекційного аналізу. Психологічна 

типологія в психокорекційній практиці. Від типології Юнга до 

психоінформатики.  Карл Густав Юнг і його типологія.  Соціоніка - творчий 

розвиток типології Юнга. Психоінформатика: синтез соціоніки, системології та 

історії. . Типологія Юнга. Основні ознаки типів: екстраверт чи інтроверт? ,: 

сенсорик чи інтуїт?,  логік  чи етик?,  раціонал  чи ірраціонал?, . Канонічні 

назви і псевдоніми соціотипів.  Методи ідентифікації. Короткі характеристики 

соціотипів. Використання основних положень інформаційної взаємодії у 

груповій психокорекції. 

 

Тема 4. Національні специфіки  психокорекцій. Основи етнопсихіатрії.  

Соціально-психологічна сутність сприймання ―національного‖. Основні 

етнічні та культурологічні ресурси психотерапій. Психологічні механізми і 

корективи розуміння і прийняття сутності нації. Напрямом гармонізації 

особистості з нацією в періоди криз. Етнопсихіатричні явища та їх гуманітарна 

терапія.  Типи знахарів-лікарів в різних культурах. Психопрофілактика та 

культура. Народні уявлення про діагностику.  
Методологія розкриття потенціалу ресурсно-рекреаційного підходу 

базується в руслі психоаналітичного, символдраматичного та гештальт 

підходів. 

Психокорекційне забезпечення фізичного і психічне здоров’я  людини в 

етноспільноті, гармонії з національним. Культур-ресурсні та рекреаційні 

функції психокорекції (духовні, етнологічні, тілеснооздоровлювальні0). 

Спадкоємна підтримка традиційної культури  як повернення людини від 

«самотності у натовпі». Норма та патологія у кроскультурному вимірі. 
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Тема 5. Напрямки   психокорекції в етносередовищах 

Психологічна допомога як галузь та способом діяльності, що призначені 

сприяти людині у розв’язанні різноманітних проблем, породжених її душевним 

життям у соціумі. 

Методи та засоби індивідуальної психологічної корекції у практиці 

психоаналізу З. Фрейда. Аналітична психологія К. Юнга. Індивідуальна 

психологія А. Адлера: корекція цілей і мотивів з перспекти- вою зміни стилю 

життя. Психокорекційна практика у рамках неофрейдизму Гуманістичний 

психоаналіз Е. Фромма та його вплив на розвиток теорії психокорекції. 

Допомога у вирішенні базальних конфліктів для вивільнення внутрішніх 

конструктивних сил зростання та розвитку (за К. Хорні). Психологічна 

корекція життєвих сценаріїв за Е. Берном. біхевіоризмі та необіхевіоризмі. 

Гуманістичний підхід до процесу психологічної корекції Основні моменти 

екзистенційної парадигми у психокорекції: розвиток самосвідомості; 

переживання власного ―Я‖; відкриття зна- чимості та цінності власного світу; 

культивування свободи та від- повідальності.  

Особливості роботи з тривогою в екзистенційній парадигмі. Застосування 

концепції К. Роджерса у практиці психокорекції. Р. Мей про основні принципи 

психологічного консультування та психологічної корекції. Основні принципи 

гештальттерапії Ф. Перлза. Психосинтез Р. Ассаджіолі. Трансперсональна 

психокорекція С. Грофа.  

 

 

Тема 6. Поведінкові та тілесно-орієнтовані психокорекції в 

етносередовищах. 

 

Допомога в оволодінні новою поведінкою у світлі біхевіористської 

концепції. Завдання поведінкової психокорекції: формування нових соціальних 

умінь, оволодіння процесами саморегуляції, подолання шкідливих звичок, 

фобій, зняття стресу, подолання емоційних травм. Конкретні методики 

психокорекції у біхевіоризмі та необіхевіоризмі. Характерологічний аналіз. 

техніки характерного аналізу фізичних поз Райха.  Метод структурної 

інтеграції (чи "рольфінг") Іди Рольф . Біоенергетичний аналіз Лоуена. Метод 

Александера:  техніка навчання інтегрованим рухам, засновану на 

урівноваженому відношенні між головою і хребтом.  

Настано ва (Атитюд)  — психологічний стан схильності суб'єкта до 

певної активності в певній ситуації. Явище відкрите німецьким психологом Л. 

Ланге (L. Lange, 1888); загальнопсихологічна теорія установки на основі 

численних експериментальних досліджень розроблена Д. Н. Узнадзе та його 

школою (1956). Найбільше етапи формування установки розкриті на базі 

поняття контрастної ілюзії. Разом з неусвідомлюваними простими установками 

виділяють складніші соціальні установки, ціннісні орієнтації особи і т.п Тісно 

пов'язана з поняттями Несвідоме і Неусвідомлюване. Термін «установка» 

введено до наукового обігу в соціології завдяки спільній праці американських 

соціологів В. Томаса і Ф. Знанецького
[джерело?]

 «Польський селянин в Європі та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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Америці» (1918–1920). Спільне коріння та перспективи цивілізації, бойових 

мистецтв професора Шилова Ю.О.; концепція Бойового гопака В.Пилата. 

теорія козацької ментальності і характерництва В.Муляви та Т.Коляндрука. 
 

 

Тема 7. Психологічна корекція в однотипних та поліетнічних родинах 

Теоретичні основи етнічних підходів до сучасної родини.Поняття етносу 

та сім'ї. Етнічні особливості сім'ї. Актуальні потреби психокорекції в родинних 

ситуаціях.  Родинне середовище як простір ментальних настанов: типи 

стосунків дитини з батьками, сестрами і братами зумовлюють напрямок 

становлення.  

Психологічна допомога у формуванні довіри у етнооднотипних та полі 

етнічних родинах. Практичні аспекти етнічних основ сучасної сім'ї .Технології 

діяльності етнічних відмінностей сім'ї в сучасних умовах . Практичне 

дослідження. Вивчення етнічних основ сучасних сімей. 

 Новітні дослідження у сфері психокорекції Техніки сприяння 

особистісному зростанню (Ф. Фанч). Метод Ф. Шапіро: процес десенсибілізації 

та переробки психологічних травм за допомогою очей (ДПДО). Пісочна терапія 

Д. Кліф. Інші новітні дослідження у сфері індивідуальної психологічної 

корекції 
 

Практичне завдання :  Скласти алгоритм психологічної допомоги у єднанні 

(консолідуванні) поліетнічного соціуму. 
 

 
 

ІV курс   8 семестр 
 

Змістовий модуль 2. Психокорекційна практика в інклюзивних 

етносередовищах 

 

Тема 8. Врахування  дитячих етнотипології в психокорекційній практиці. 

Етнокультурна варіативність соціалізації. Етнографія дитинства. 

Класифікація культур М. Мід та інших. Варіанти інкультурації культурні 

трансмісії: вертикальна -передача культурних цінностой, вміння, вірування і 

т.п. від батьків до дітей, за допомогою основних механізмів навчання (learning 

and teaching); горизонтальна трансмісія, освоєння дитиною соціального досвіду 

і традиції культури в спілкуванні з однолітками;  «непряма» (oblique) 

трансмісія - індивід навчається в спеціалізованих інститутах соціалізації 

(школах, вузах), а також на практиці - у оточуючих його крім батьків дорослих 

(родичів, старших членів громади, сусідів і т.п.).  

Психокорекції засобами агентів соціалізації, що розрізняються за 

характером впливу на дитину: - опікунів;- авторитетів;- дисциплінаторов; - 

вихователів;- компаньйонів;- співмешканців. 
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Практичне завдання : Методи вивчення етнічних атитюдів у дітей. 

 

Тема 9. Основи психокорекції  етнічної ідентичності ( допомога у 

виробленні почуття приналежності «ми» і розрізнення «вони»). 

 

Основні характеристики етнічних стереотипів та механізми їх 

акцентованого замовлення думок і поведінки. Прийоми психологічної корекції 

етнічних акцентуацій.  

Поняття та етапи становлення етнічної ідентичності.. Психологічна 

допомога у формуванні почуття приналежності «ми» і розрізнення «вони»: 

традиція, звичай, обряд. ритуал: практика однакових покликів дій; інтерес до 

ментально-поведінкових співдій іншого типу: психотерапія спільності- 

корективи сприйняття іншого.  Вплив соціального контексту на формування 

етнічної ідентичності..  

Стратегії підтримання етнічної ідентичності.. Проблема зміни(корекції) 

етнічної ідентичності. Модель двох вимірів етнічної ідентичності. Основними 

чинниками розвитку етнічної ідентичності в індивіда є:  особливості етнічної 

соціалізації в сім'ї, школі, найближчому соціальному оточенні; специфіка 

етноконтактного середовища (етнічна гомо/гетерогенність); статусні відносини 

між етнічними групами. 

 

Тема 10.Психокорекційні практики у  міжкультурних комунікаціях 

Основні типи міжетнічних стосунків. Походження ранжованих і 

неранжованих суспільств. Типи й етапи розвитку міжетнічних стосунків. 

Ознаки етнічної субординації. Компліментарність як механізм міжетнічних 

взаємодій. Наслідки міжетнічних стосунків для культури етносів.  

Адаптація, аккультурація і пристосування. Способи і форми міжкультурної 

адаптації.  Значення міжкультурної адаптації. Психокорекційні чинники 

адаптації до нового культурного середовища. Підготовка до міжкультурному 

взаємодії. Культурний шок  і наслідки міжкультурної взаємодії для індивіда та 

груп. 

 

Практичне завдання : Встановити змістовні психокорекцій ні 

взаємозалежності між   культурним шоком  і наслідками міжкультурних 

взаємодій. 

 

Тема 11. Психологічні передумови цілісності  нації (етноцентризм та    

атрибутивні процеси). Психологічна корекція порушень 

соціопсихологічної  адаптації 

 

Соціально-психологічна сутність поняття ―нація‖. Основні етнічні та 

культурологічні ознаки нації. Сутність і структура психології нації. 

Cтруктуроутворюючий бік національної психіки: національний характер, 
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національний темперамент, національний склад розуму, національні почуття й 

настрої, національні традиції й звички. Динамічний бік національної психіки. 

Психологічні передумови цілісності нації: казуальна атрибуція, соціальна 

категоризація. Походження ранжованих і неранжованих суспільств. 

Психологічна допомога в структуруваннях етнічних взаємин. Типи й етапи 

розвитку міжетнічних стосунків. Ознаки етнічної субординації. 

Компліментарність як механізм міжетнічних взаємодій. Наслідки міжетнічних 

стосунків для культури етносів. 

Практичне завдання: Дослідити психокорективи національних рис характеру 

у співвідношеннях із загальною системою цінностей у західних і східних 

національних спільнотах. 

 

Тема 12.Психокорекції в українському етносередовищі 

Загальний підхід до вивчення особливостей українського етносу. . 

Архитипічна основа українського єтносу. Чинники українського характеру. 

Особливості психічного складу українців. Чотири системотворчі ознаки 

менталітету українського народу як індикатори психокорекції в українському 

етнотипі: 

1) інтровертованість вищих психічних функцій у сприйнятті 

навколишньої дійсності, що виявляється у зосередженості на фактах, 

проблемах внутрішнього, особистісно-індивідуального світу; 

2) кордоцентричність - сентименталізм, чутливість, емпатія, любов до 

природи, яскрава обрядовість, естетичність народного побуту; 

3) анархічний індивідуалізм, проявами якого виступають різноманітні 

форми опосередкованого прагнення до особистої свободи за умови відсутності 

організації, стійкості та дисципліни; 

4) перевага емоційного, почуттєвого над волею та інтелектом. У 

порівнянні з українським менталітетом ознаками російського менталітету 

виступають: - розрив між теперішнім і майбутнім; - зануреність у майбутнє; - 

відсутність особистої свободи, а отже й відповідальності за прийняті рішення у 

ситуаціях ризику і невизначеності; 

- відкритість. 

Практичне завдання : Скласти континіум психокоректив використання 

розумово-вольових установок у мисленні і поведінці українського соціуму. 

 

Тема 13.Психокорекція на сумісність типологій  народів світу (психокорекції 

етноцентризму та атрибутивних   процесів) 

 Прояви етнопсихологічних особливостей народів світу: національний 

характер, культура, традиції, сталі моделі виховання та спілкування, статус 

конкретної держави в світовій спільноті. Набір стереотипних характеристик 

народу: 

Особливості гендерної диференціації у країні. Ставлення  до представників 

інших країн, Стиль ділового спілкування 
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Психокорективні «дзеркала» у вдачі народу: схвалення;  наслідування; 

застереження.  Етнічні традиції та ділове спілкування. Знайомство, звертання, 

привітання. Ділове листування і телефонні розмови. Діловий етикет у різних 

країнах. Особливості британського ділового стилю. Американці й ділові 

стосунки. Мова ділового спілкування в Німеччині. Ділове спілкування з 

японцями. Ділове спілкування з італійцями. Особливості ведення бізнесу в 

Іспанії. Бізнес в арабському світі. 
 

Практичне завдання : Визначити етнічні традиції та психокорекцій ні 

механізмти підготовкти до ділового спілкування з представниками різних країн 

 

Тема 14. Психологічна допомога творення толерантності в спільнотах 

етнотериторіального сусідства (психокорекційні практики в російському, 

польському, білоруському, румунському, угорському середовищах). 

 

Типи та етапи  розвитку міжетнічних відносин. Етноцентризм як 

механізм між груповог сприймання. Асиміляція як вид адаптивних стратегій. 

Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та шляхи його подолання. Способи 

врегулювання етнічних конфліктів. Основні етнічні та культурологічні ознаки 

нації. Сучасні процеси національного та державного будівництва.  

 

Практичне завдання: Описати два конкретні психологічні кореляти 

конструктивності міжнаціональних відносин народів-сусідів.  
 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

№ 

п/

п 

Назви модулів, змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

го
д

и
н

 

в тому числі 

л
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ц
ії
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м

ін
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и
 

п
р
а
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и
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за

н
я
тт

 

к
о

н
су

л
ь
. 

л
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о
р

ат

о
р

н
і 
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м

о
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. 

р
о

б
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
ІV курс 7 семестр 

Змістовий модуль 1.   Теоретично - методичні  основи взаємозв’язку психокорекції  та 

типологічних  особливостей етнічних спільнот   

 

1. 

Тема 1. Етносередовище як  об’єкт 

психокорекційної діяльності 

 

18 

 

2 

  

2 

  
14 

2 Тема 2 Концепції етнопсихології у 

психокорекційній  допомозі 

 

20 

 

2 

  

4 

  
14 

3 Тема 3.Методи і прийоми психокорекції в 

етносоціальних групах 

 

22 

 

2 

  

6 

  

4 10 

 

4 

Тема 4.Національні специфіки  

психокорекцій. Основи етнопсихіатрії.  

 

22 

 

2 

  

4 

  

4 12 
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5. Тема 5. Напрямки 

психокорекції в етносередовищах 

24 2  2  2 
18 

6. Тема 6. Поведінкові та тілесно- 

орієнтовані психокорекції в етносере-

довищах  

24 2  6  2 

14 

7 Тема 7.Психологічна корекція в 

однотипних та поліетнічних родинах 

20 2  4  2 12 

   Всього за 7 семестр 150 14 28  14 94 

ІV курс 

8 семестр 

Змістовий модуль 2. Психокорекційна практика в інклюзивних етносередовищах 

 

8. Тема 8. Врахування  дитячих 

етнотипології в психокорекцій ній 

практиці  

6 2  2  2 18 

9. Тема 9. Основи психокорекції  етнічної 

ідентичності 

( допомога у виробленні почуття 

приналежності «ми» і розрізнення 

«вони»)  

 2  2  2 14 

10. Тема 10. Психокорекційні практики у  

міжкультурних комунікаціях 
   2   14 

 

 

11. 

Тема 11. Психологічні передумови 

цілісності  нації (етноцентризм та 

атрибутивні   процеси) 

Психологічна корекція порушень 

соціопсихологічної  адаптації 

   2   14 

12. Тема 12. Психокорекції в українському 

етносередовищі 
 2  4  2 16 

13. Тема 13. Психокорекція на сумісність 

типологій  народів світу ( психокорекції 

етноцентризму та атрибутивних   

процесів) 

 2  4  2 16 

14. Тема 14. Психологічна допомога  

творення толерантності в спільнотах 

етнотериторіального сусідства ( 

психокорекційні практики в російському, 

польському, білоруському, румунському, 

угорському середовищах) 

    2  4  2 18 

 Підсумкове заняття. 

Підсумковий контроль знань  

      
 

 Всього за 8 семестр 150 10 20  10 110 

 Всього годин курсу: 

 

300 24 48  24 
  204 

 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачено 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1. Тема 1. Етносередовище як  об’єкт психокорекційної 

діяльності 

2 

2. Тема 2 Концепції етнопсихології у психокорекційній  

допомозі 

4 

3. Тема 3.Методи і прийоми психокорекції в етносоціальних 

групах. 

6 

4. Тема 4. Національні специфіки  психокорекцій. Основи 

етнопсихіатрії. 

4 

5 Тема 5. Напрямки психокорекції в етносередовищах 2 

6. Тема 6. Поведінкові та тілесно-орієнтовані психокорекції в 

етносередовищах.  

6 

7 Тема 7.Психологічна корекція в однотипних та поліетнічних 

родинах 

4 

8. Тема 8. Врахування  дитячих етнотипології в психокорекцій 

ній практиці  
2 

9. Тема 9. Основи психокорекції  етнічної ідентичності 

( допомога у виробленні почуття приналежності «ми» і 

розрізнення «вони»)  

2 

10. Тема 10. Психокорекційні практики у  міжкультурних 

комунікаціях 
2 

11. Тема 11. Психологічні передумови цілісності  нації 

(етноцентризм та атрибутивні   процеси) 

Психологічна корекція порушень соціопсихологічної  

адаптації 

2 

12 Тема 12. Психокорекції в українському етносередовищі 4 
13 Тема 13. Психокорекція на сумісність типологій  народів 

світу ( психокорекції етноцентризму та атрибутивних   

процесів) 

4 

14 Тема 14. Психологічна допомога  творення толерантності в 

спільнотах етнотериторіального сусідства ( психокорекційні 

практики в російському, польському, білоруському, 

румунському, угорському середовищах). 

4 

 Контроль знань за навчальним курсом  

 Усього годин  48 

 

 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 3 Концепції етнопсихології у психокорекційній  допомозі 

 

4 

2 Тема 2.Методи і прийоми психокорекції в етносоціальних групах. 4 



 17 

3 Тема 4. Національні специфіки  психокорекцій. Основи 

етнопсихіатрії..   

2 

4 Тема 5. Напрямки психокорекції в етносередовищах 2 

5 Тема 6. Поведінкові та тілесно-орієн- 

товані психокорекції в етносере-довищах.  

2 

 Тема 7.Психологічна корекція в 

однотипних та поліетнічних родинах 

 

6 Тема 8. Врахування  дитячих етнотипології в психокорекцій ній 

практиці  

2 

7 Тема 9. Основи психокорекції  етнічної ідентичності 

( допомога у виробленні почуття приналежності «ми» і 

розрізнення «вони»)  

2 

 Тема 12. Психокорекції в українському етносередовищі. 2 
 Тема 13. Психокорекція на сумісність типологій  народів світу ( 

психокорекції етноцентризму та атрибутивних   процесів) 

 

2 

 Тема 14. Психологічна допомога  творення толерантності в 

спільнотах етнотериторіального сусідства ( психокорекційні 

практики в російському, польському, білоруському, 

румунському, угорському середовищах). 

 

2 

 Усього годин  24 
 

 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

2. Тема 1. Етносередовище як  об’єкт психокорекційної діяльності 14 
3 Тема 2 Концепції етнопсихології у психокорекційній  допомозі 14 
4 Тема 3.Методи і прийоми психокорекції в етносоціальних групах 10 
5 Тема 4. Національні специфіки  психокорекцій. Основи 

етнопсихіатрії. 
12 

6 Тема 5. Аналітичні напрямки психокорекції в етносередовищах 18 
7 Тема 6. Поведінкові та тілесно-орієнтовані психокорекції в 

етносере-довищах  
14 

8 Тема 7.Психологічна корекція в однотипних та поліетнічних 

родинах 

12 

 Тема 8. Врахування  дитячих етнотипології в психокорекцій ній 

практиці  
18 

 Тема 9. Напрямки психокорекції  етнічної ідентичності 

( допомога у виробленні почуття приналежності «ми» і 

розрізнення «вони»)  

14 

 Тема 10. Психокорекційні практики у  міжкультурних 

комунікаціях 
14 

 Тема 11. Психологічні передумови цілісності  нації (етноцентризм 

та атрибутивні   процеси) 

Психологічна корекція порушень соціопсихологічної  адаптації 

14 



 18 

 Тема 12. Психокорекції в українському етносередовищі 16 
 Тема 13. Психокорекція на сумісність типологій  народів світу ( 

психокорекції етноцентризму та атрибутивних   процесів) 
16 

 Тема 14. Психологічна допомога  творення толерантності в 

спільнотах етнотериторіального сусідства ( психокорекційні 

практики в російському, польському, білоруському, румунському, 

угорському середовищах) 

18 

   

 Усього годин  204 

 
 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Вивчення даної навчальної дисципліни передбачає виконання   

студентами чи слухачами дослідницької індивідуальної  роботи (польового 

вивчення), яка полягає  у визначенні студентами напрямку емпіричного 

вивчення  пробної ( до 20 осіб, дітей чи дорослих в розподілі на 

експериментальну і контрольну групи )  вибірки осіб, які будуть представляти  

певну культурно-ментальну  групу ( за критеріями приналежності до етнічної, 

релігійної  чи іншої типової спільноти ), підбору двох-трьох стандартизованих 

методик визначення їх психологічної своєрідності (при цільовій необхідності – 

один опитувальник чи питальник-корективу  рекомендується скласти 

самостійно) і використати отримані порівняльні показники між контрольною та 

експериментальною  групами вивчених  для складання алгоритму( вправи, 

техніки, кількох прийомів психокорекційного сеансу з ними для встановлення 

максимально нормального стану взаємин чи адаптованості даного особливого 

етносередовища до життєвих умов. Для  підбору інструментарію, вибірки 

етносередовища емпіричного вивчення і складання психокорекційного сеансу 

доцільно, крім самостійної підготовки, використати години, відведені для 

проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни. 

 

10. Методи та форми навчання 

 

Викладання навчальної дисципліни «Психокорекція в інклюзивному 

етносередовищі» здійснюється у формі лекцій, практичних занять, 

лабораторних занять,  самостійної роботи, виконання індивідуального 

завдання. 

Дисципліна «Психокорекція в інклюзивному етносередовищі» 

викладається впродовж двох семестрів 4 року навчання, складається з двох 

модулів, які укладені в тематику 14 тем, і розрахована на 94 години 

аудиторного навчання і 204 години самостійної роботи студентів. 

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 
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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 основ  психокорекції, етнопсихології та їх зв’язком для 

забезпечення прикладних потреб корекційної практики у подоланні колізій 

буття і динаміки етносів чи аналогічних їм соціоспільностей.  

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 

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, підготовки до відповідей на 

питання і участі у вирішенні проблемних питань і дилемних ситуацій.  

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 

 

 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 

Засобами поточного контролю є: 

1. Усне опитування на практичних заняттях 

2. Тестові завдання 

3. Оцінка індивідуального польового цільового вивчення 

4. Оцінювання індивідуальних науково-дослідних робіт 

5. Оцінка виконання практичних робіт 

 Заходами підсумкового контролю буде проведення заліку 
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Семестровий контроль рівня знань та успішності студентів відбувається у 

формі заліку. Підсумкова оцінка (максимум 100 балів) визначається як сума 

оцінок за поточний контроль знань, виконання індивідуального польового 

вивчення, реферату та захист монографії.  

При поточному контролі оцінюються: систематичність роботи на практичних 

заняттях, рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах, знання 

джерельного та історіографічного матеріалу, активність при обговоренні 

питань. 

 Оцінювання знань студентів на проводиться за 5-ти бальною шкалою. 

 Контрольна робота передбачає формулювання 5 завдань: 2 – теоретичних (по 

10 балів кожне), 1 – практичне (5 балів), 1 – знання термінів (3 бали) та 1– 

тестове (2 бали).  

На перші два питання студент має дати відповідь на підставі матеріалів лекцій, 

підручників, фахових журналів. Ці питання мають теоретичний характер, 

вимагають відповідних аналітичних узагальнень і висновків студента. 

Цінується оперування студентом категоріально-понятійним апаратом 

дисципліни, добре знання джерел з вказаної проблеми. Відповідь студента має 

бути чіткою, логічною.  

Кожна відповідь повинна розпочинатися із назви питання і закінчуватися 

самостійними висновками.  

Третє питання передбачає знання методології етнопсихологічного дослідження 

та джерельного матеріалу. Загальні вимоги до відповіді:  Логічна послідовність 

та чіткість у викладенні матеріалу; 

  Повнота та обґрунтування відповідей на поставлені запитання; 

  Самостійність мислення, критична оцінка тієї чи іншої 

 концепції, співвідношення їх з іншими;  Викладення своєї позиції або 

обґрунтованого приєднання до вже  викладеної концепції чи думки;  

Вміння робити висновки з розглянутих питань; 

  Знання першоджерел і праць видатних етнопсихологів. 

 Технічні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

 

На першій сторінці вказується дисципліна, з якої виконується контрольна 

робота, прізвище, ім’я студента, група, курс, завдання і всі запитання. Критерії 

оцінювання завдань на контрольній роботі  

 

Реферат При виставленні оцінки за реферат (у сумі 25 балів) окремо оцінюється 

дотримання студентом усіх вимог щодо написання такого виду робіт, уміння 

опрацьовувати джерела та літературу, правильно оформляти бібліографічний 

апарат (10 балів), виголошувати наукову доповідь із запропонованої теми, 

робити аналітичні висновки і узагальнення (10 балів) та давати змістовні і 

вичерпні відповіді на запитання викладача (5 балів). 

 

Захист польового цільового вивчення  

У процесі захисту польового цільового вивчення студенту пропонується 

представити пробне поліетнічне емпіричне вивчення: назвати тему 
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етнопсихологічного вивчення та психокорекційний задум; описати 

експериментальну і контрольну вибірку, використані стандартизовані і 

імпровізовані опитувальники ; встановлені для коректив індикатори; можливі 

(рекомендовані авторами) механізми психокорекцій для покращення  

етносередовища. Дане польове вивчення оцінюється у 25 балів. «25» балів – 

впевнена само презентація студентом названих етапів вивчення і власна 

характеристика позитивних сторін і проблемних  питань в ході його 

проведення. 

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.  
 

Досить ефективним методом перевірки результатів навчання студентів є 

метод вправляння - практичні заняття, практикуми, практики тощо. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна 

робота 

 Польове 

вивчення 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль 2 

Змістовний модуль 2 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
Т7   

Т8 
Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 
Т12 

Т 

13 

Т 

14 
 

100 

4 4 4 4 4 4 4   6 6 6 6 6 6 6 26 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

26-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-25 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

 

1. Програма з курсу «Психокорекція в інклюзивному етносередовищі» 

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.  

 

2. Підручники та посібники 

3. Плани практичних занять 

4. Завдання для самостійного опрацювання 

5. Базова й допоміжна література 

6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні 

роботи, питання для усних відповідей, теми творчих робіт, завдання для ККР, 

перелік питань до заліку, перелік і зразки практичних завдань до екзамену, блок 

запитань і завдань для самоконтролю за самостійно опрацьованим навчальним 

матеріалом. 
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14. Рекомендована література 

 

Базова 

Основи психокорекції 

1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: (Учб. посібник для 

студентів ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів) / Худож. оформ. В.Б. 

Лопарєва. – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с. 

2. Гештальт-терапия. Теорія и практика. Пер. с англ.. / М.: Апрель Пресс, Изд-

во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320 с. (Серия «Психологическая коллекция»). 

3. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти 

проблемним підліткам / Пер. з англ.. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520 с. 

4.  Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

области практической работы: Монография: / Пер. с англ. О.Кондрашовой, 

Р.Кучкаровой. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с. (Серия 

«Психологическая коллекция»). 

5. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Навч. пос. 

Модульно-рейтинговий курс. – 3-тє вид. – К.: Персонал, 2009. – 544 с. 

6. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: методичний 

посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с. 

7. Кузікова С.Б. Основи психокорекції: навчальнийпосібник. – К.: Вид-во 

«Академвидав», 2012. – 320 с. 

8. Леви В. Л. Нестандартный ребенок. – 3-е изд. – М.: Знание, 1989. – 256 с. 

9. Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в 

учнівської молоді: Методичні рекомендації. - К.: ІПППО АПН України, КФ 

ВМУРоЛ «Україна», ПП Щербатих О.В. 2007. - 68 с. 

10.Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие: В 2 

кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 

Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и 

упражнения. – 480 с. 

11.Рудестам Н.М. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: 

теория и практика / Н.М. Рудестам. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1990. – 

235 с. 

Етнопсихологія 

1. Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1996. 

2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. 

3. Варій М.Й. Соціальна психіка нації. – Львів, «СПОЛОМ», 2002.* 

4. Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П.Платонова. – СПб.: Изд-

во С.-Петербург. У-та, 1995. 

5. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1994. 

6. Вундт В. Проблемы психологии народов. – М., 1989. 

7. Гнатенко П.И. Национальный характер: Мифы и реальность (историко-

философский анализ). – К., 1984. 

8. Гнатенко П.И., Кострюкова Л.О. Национальная психология: анализ проблем 

противоречий (методика изучения спецкурса). – К., 1990. 

9. Губко Олексій. Психологія українського народу: Наук. дослідж. В 4-х 

книгах. –К.:ПВП «за друга», 2004.- 400с. 
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10. ГумилевЛ.Н. География этноса в исторический период. - Ленинград: Наука, 

1990.-232с. 

11. Гумилев Л.Н. Этногенез  и биосфера Земли.– Л.:Гидрометеоиздат, 1990. 

12. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. – М.: Экопрос, 

1993. 

13. Донченко О.А.Социетальная психика.-К: Наукова думка, 1994.-208с.  

14.  Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – К., 

1993. 

15.  Етнічна психологія: Навч.-метод. пос.  – Івано-Франківськ, 1994. 

16.  Етнос і соціум. – К., 1993. 

17. Костомаров М. Дві руські народності. Українська накладня. Загальна 

бібліотека. Ляйпціг. 

18.  Крживицкий Людвіг Психическия расы. –Санкт-Петербург,1902. -273с. 

19. Кульчицький О. Проблематика взаємин етнопсихології і диференціальної 

психології релігії // За ред. В. Яніва. Релігія в житті українського народу. 

Мюнхен-Рим-Париж, 1966. 

20. Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Основи 

філософії і філософських наук. – Мюнхен – Львів, 1995. 

21. Кульчицький О. Український персоналізм.–Мюнхен-Париж, 1985.–190с. 

22. Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992. 

23. Маланюк Є.Нариси з історії нашої культури//Українська культура, 1991. 

24. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (ескіз української 

міфології). – К., 1992. 

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

– К., 1992. 

26. Петров В.П. Походження українського народу. – К., 1992. 

27. Пірен М. Основи етнопсихології:  Підручник. – К., 1996. 

28. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова? – К., 1993. 

29. Ребет Л. Теорія нації. – Львів, 1997. 

30. Романець В.А. Психологія народів та її елементів. – К., 1978. 

31. Слабошпицький М. Українець, який відмовився бути бідним // Універсум, 

1994. №4-5. 

32. Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1994. 

33. Сулятицький І.В. Психологія громадянськості //Політична психологія: 

науковий збірник.-Л.:Ліга Прес, 2003.-256с// - С. 115-126. 

34. Сулятицький І.В. Соціопсихологія військового управління .-К: Між нар. 

фін.фундація.-1997.-39с. 

35. Сулятицький І.В. Соціопсихологічні чинники виховних функцій системи 

військово-управлінської діяльності //дис...канд..психол.наук (рукопис)- 

Київ.-Інститут психології АПН України -1997. – 202 с. 

36. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: ИП РАН, Академический проспект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 

37. Стельмахович М.Г. Українське родинознавство. – К., 1985. 

38. Українська душа. – К., 1992. 

39. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991. 

40. Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. 



 25 

41. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Нью-Йорк, 1991. 

42. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – Нью-Йорк, 1954. 

43. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию.–Санкт-Петербург, 1996. 

44. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М. -1991. – 304 с. 

45. Юнг К.Г. Психологические типы. – М. - 1995.  

46. Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людини // Основа, 

1993, № 25. 

47. Янів В. Нариси до історії етнопсихології. – Мюнхен, 1993. 

48. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – К.:Знання, 2006. – 

341 с. 

49. Яким Я. Українська духовість в її культурно-історичних виявах // 

Український педагогічний конгрес. № 1, 1935, Л., 1938. 

50. Баронин А.С. Этническая психология.- Киев: Тандем, 2000.- 264с. 

51. Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций 

/ В.Г. Крысько. — М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с. 

 

Допоміжна 

Основи психокорекції 
1. Ліщинська О. А. Практикум з індивідуально-психологічногоконсультування 

для початківців. – К.: НПЦ Перспектива, 1997. 

2. Мицько В.М. Специфіка дистанційного психологічного консультування в 

мережі Інтернет. – Львів. НауковийвісникЛьвівськогодержаного ун-ту 

внутрішніх справ. – Сер.«Психологічна», 2011. – № 2. – С. 57–59. 

3. Пиз А. Язык телодвижений. – СПб.: ИД Гутенберг, 1997. 

4. Титаренко Т. М. Життєві домагання і професійне становлення особистості 

практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота. – 

2003.– № 4. – С. 21–23. 

Етнопсихологія 

1. Абдулатиков Р.Г. Природа и парадоксы национального ‖Я ‖. – М.: 

Мысль,1991. – 169 с.   

2. Барт Р. Мифология. – Пер. с фр. – М.: Изд-во им. Сабишниковых, 1996. – 

312 с.  

3. Воронове А. О., Смирнов П.И. Россия и русские: Характер и судьбы 

страны. — Л., 1992.  

4. Гнатенко П. И., Кострюкова Л. О. Национальная психология: анализ 

проблемы и противоречий. — Киев, 1990.  

5. Гумилев Л. Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. – М., 1992.  

6. Душков Б.А. Психология типов личности, народов и эпох. – Екатеринбург: 

Деловая книга, 2001. – 736 с.  

7. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний 

вимір: Монографія / І.В.Данилюк. – К.: «САММІТ-КНИГА», 2010. – 432с.  

8. Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних словявян. 

Велесова книга. – Саратов. – 1993. – 320 с.  

9. Колмаков В. Ю. Семантика менталитета. // Современная психология. 

Хрестоматия. / Под общ. ред. А. Е. Тараса. – Мн., 2003. – С. 240 - 256. 



 26 

10. Мацумото Д. Психология и культура. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 

416 с.  

11. Мединська Ю.Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного 

менталітету. Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01/ Одеський нац-й 

університет ім. І.І.Мечникова. – О., 2005. – 20 с.  

12. Мельникова А.А. Язык и национальный характер: Взаимосвязь структуры 

языка и ментальности. – СПб. : Речь, 2003. – 318 с.  

13. Нежурина-Кузничная Н.Ю. Популярная этнопсихология / Нежурина-

Кузничная Н.Ю./ – Мн.: Харвест, 2004. – 384 с.  

14. Ольшанский Д. В. Психология больших групп в политике. Большие 

национально-этнические группы. // Современная психология. Хрестоматия. / 

Под общ. ред. А. Е. Тараса. – Мн., 2003. – С. 267 - 310. 

15. Орбан Л. Е. Виховний потенціал етнічної психології. // Збірник наукових 

праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 1996. – Вип. 1. – 

Ч. 2. – С. 3 - 16. 

16. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціалізація особистості в контексті етнокультурної 

парадигми. // Етнос і культура. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. - № 1. – С. 85-

90. 

17. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія великих стихійних груп і 

масових явищ: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2005. 

18. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості 

спілкування. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – 

Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 3-19. 

19. Платонов Ю.П. Основы этнической психологи. Учеб пособ. – СПб.: Речь, 

2003. – 452 с.  

20. Смеричевский Э.Ф. Проблема национального характера в современной 

психологии /Э.Ф. Смеричевский //Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана 

Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К., 2013. – С 

622-632. 

21. Франц М.-Л.фон. Архетипические паттерны в волшебных сказках / Пер. с 

англ. В.Мершавки. – М.: Независимая фирма «Класс», 2007. – 256 с.  

22. Этнопсихологические проблемы вчера и сегодня: Хрестоматия / Сост. К.В. 

Сельченок. – Мн.: Харвест, 2004. – 496 с.  

23. Юрій М. Т. Етногенез та менталітет українського народу. – К., 1997. 

Та література рекомендована при вивченні кожного змістового модуля. 

15. Інформаційні ресурси 
1. http://ukrlibrary.com.ua/books/28/1/1/1303.html; 

2.http://www.twirpx.com/file/24412/; 

3.http://statosphere.ru/books-arch/multistat/131-nasledov-matmetody-analiz.html; 

4. http://psyhological.ucoz.ua/publ/35 

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

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

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

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

 

http://ukrlibrary.com.ua/books/28/1/1/1303.html
http://www.twirpx.com/file/24412/
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


 27 

Короткий словник основних понять до курсу «Психокорекція в інклюзивному етносередовищі»  
 

Відправним поняттям, з якого починається вивчення наукиВідправним поняттям, з якого починається вивчення 

науки етнопсихології — це поняття ―етносу‖. Етнос — від гр. плем’я, народ — це стійка сукупність людей, які 

мають загальні, відносно стабільні особливості культури та психіки, а також усвідомленням своєї єдності та 

відмінності від усіх інших схожих утворень. 

Грецьке слово ―етнос‖ послужило основою назви окремої галузі психології — психології етносу, або, як це 

звучить у працях одного з засновників етнопсихології В. Вундта — ―психології народів‖.  

Другим важливим поняттям є поняття ―нація‖. 

 

Нація —духовно-психологічна спільність, заснована на територіально-економічній та історико-культурній 

єдності. 

Нація, зазначають дослідники, як форма етнічної спільності, склалась на відносно пізньому етапі історичного 

розвитку людства. Виникнення націй пов’язане з періодом становлення капіталізму. Отже, хоч нації й існують 

у сучасних суспільствах як найпоширеніші форми етнічної 

спільності, але, окрім них, існують і такі різновиди етнічних спільнот, як 

народність, національна група та ін. 

Далі за своїм значенням для етнопсихології є поняття ―психічного складу‖. 

Психічний склад — це стійкі риси психіки людей, що склалися на основі тривалої історії розвитку народу, які 

проявляються у звичках, смаках, звичаях, традиціях, емоційному сприйманні людиною навколишнього 

середовища та темпераменті. 

Психічний склад іноді ототожнюють із поняттям характеру народу, але поняття ―характер‖ вужче, ніж 

психічний склад. 

 

Національний характер — це відносно стійкі психічні властивості народу, що залежать від конкретних 

історичних і соціально-економічних умов існування певної спільноти. 

У кроскультурних дослідженнях, які проводяться у рамках етнопсихології, часто використовується поняття 

―етнічні стереотипи‖. 

Етнічні стереотипи —це відносно стійкі уявлення про моральні, розумові та фізичні якості, що властиві 

представникам тих чи інших спільнот. 

Етнічні стереотипи, у свою чергу, поділяються на автостереотипи 

та гетеростереотипи. 

Автостереотипи — це думки, судження, оцінки, котрі стосуються певної етнічної спільноти представниками 

цієї ж самої спільноти (наприклад, висловлювання українців про українську націю). 

Автостереотипи — це, як правило, комплекс _____позитивних оцінок, адже люди схильні лояльно ставитись до 

своїх недоліків і розглядати їх як один з проявів позитивних якостей. Так, жадібність можна тлумачити як 

бережливість, а неорганізованість — як широту душі. 

Гетеростереотипи — це сукупність оціночних суджень про інші народи.Гетеростереотипи, на відміну від 

автостереотипів, можуть бути як позитивними, так і негативними. Це залежатиме від історичного досвіду 

взаємодії конкретних народів. Гетеростереотипи відбивають минулий та актуальний позитивний і негативний 

досвід взаємовідносин народів, особливо у тих сферах діяльності, де дані народи активно спілкувались або 

спілкуються — приміром торгівля, сільське господарство. Негативні гетеростереотипи формуються, якщо 

народи перебувають у конфлікті. Останнім часом ми дуже часто зустрічаємось з таким поняттям, як етнічний 

конфлікт. 

Етнічний конфлікт — це форма міжгрупового конфлікту, коли групи з ротилежними інтересами 

поляризуються за етнічною ознакою. 

Причиною етнічних конфліктів, як правило, бувають етнічні, соціальні, політичні та економічні суперечності. 

Загострення етнічного конфлікту супроводжується зростанням етноцентризму, що властивий у тій чи іншій 

мірі етнічній самосвідомості будь-якого рівня розвитку, посиленням циркуляції в суспільстві негативних 

етностереотипів, посиленням націоналізму. 

Етноцентризм — це погляд на етнопсихологічні особливості іншого народу з точки зору уявлень власного 

народу. 

З поняттям ―етноцентризм‖ тісно пов’язане поняття ―етнічні установки‖. 

 

Етнічні установки — це готовність особистості сприймати ті чи інші явища етнічного життя та міжетнічних 

стосунків і, відповідно до цього сприймання, діяти певним чином у конкретній ситуації. 

Безумовно, у непростій ситуації, що склалася після розвалу СРСР, надзвичайно актуальними є зусилля, що 

спрямовані на виявлення механізмів, які гармонізують міжетнічні стосунки та поліпшують етнічні установки. 

І нарешті, дуже важливим поняттям етнічної психології є поняття ―національного характеру‖. 

Національний характер — це відносно стійка сукупність рис характеру, які властиві переважній більшості 

представників певної нації. 

В основі національного характеру лежить національна самосвідомість, у зв’язку з чим деякі західні вчені 

називають націю психологічним видом. 
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На сьогодні національний характер є об’єктом значної уваги вчених — філософів, психологів, соціологів і 

політологів. У вітчизняній етнопсихології розробкою проблем національного характеру займаються І. Вирост, 

П. Гнатюк, Л. Дробіжева, Л. Кострюкова. 

 

Ментальність — це цілісний вираз духовних спрямувань, що не зводяться до суми суспільної свідомості 

(релігії, науки, мистецтва тощо), а є специфічним відображенням дійсності, зумовленим життєдіяльністю 

народу в певному географічному і культурно-історичному середовищі етносу. 

Найбільш поширеними комунікативними стратегіями, які істотно впливають на соціально-політичне 

пізнання, є: «рефреймінг», «криптолалія», «дезінформування». 


