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Результати навчання:
Студенти повинні знати:
основні проблеми та завдання формування ідентичності як напрямку національної психології, 
зміст і форми прояву української ідентичності, її місце та роль у розбудові української спільноти і держави; 
закономірності формування та властивості української ідентичності, її консолідуючої функції народу з урахуванням етнопсихологічної, етнопсихолінгвістичної історично-психологічної специфіки українства як спільноти; 
психологічні особливості її впливу на мовленнєву і немовленнєву поведінку, спілкування та взаємовідносини з представниками автохтонної та інших націй;
тенденції, які властиві сучасним загрозам психологічним чинникам національної  безпеки українського суспільства.
Студенти повинні вміти:
розпізнавати механізми національної ідентичності, простежити наявність чи відсутність української ідентичності у формах і способах, які безпосередньо пов’язані зі сферою власної професійної діяльності; 
за необхідності – впливати на формування української ідентичності у рамках своїх статусних повноважень і для досягнення чи забезпечення загальносуспільного і громадянського благополуччя;
виявляти причини інформаційних воєн і глибинно-психологічні засади запобігання вразливості українства до деструктивних впливів;
розрізняти різновиди, проблематику і специфіку формування світоглядно-патріотичного імунітету українського суспільства до деструктивних інформаційних впливів; 
визначати національно-ідентифікуючі параметри вдосконалення психологічних чинників системи забезпечення національної безпеки України.
	.

Мета і завдання курсу:
	Метою даної навчальної дисципліни є формування системи професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо суті явища і процесу становлення ідентичності як психологічного, культурологічного, лінгвістичного і поведінкового феномена соціуму. Теоретичний та прикладний зміст курсу “Формуємо українську ідентичність” дасть можливість слухачам освоїти конструкти утворення та форм виявів української ідентифікації, її соціально-психологічних індикаторів, етнопсихологічних особливостей автохтонної та відмінної природи на карті інших етносів, народів, націй; зв’язку мови та культури, характеру різних модифікацій національної ідентифікації, а також її ментальних, соцієтальних та психолінгвістичних особливостей.
Завдання:
1. Всебічне осмислення даних про фактори та джерела формування національно-психологічних ідентичностей представників конкретних етнічних спільностей та їх значення для освітньої й управлінської сфери діяльності; 
2. Вивчення специфіки мотиваційно-фонових параметрів української ідентичності як грані національної психіки людей з метою аналізу й узагальнення своєрідності прояву й співвідношення мотиваційних й інших якостей;
3. Вивчення специфіки настанов суспільства, що впливають на його розвиток та ставлення української ідентичності як національного самоствердження і презентування у сучасному світі;
4. Розуміння національно-психологічних передумов удосконалення змісту і якості організації й здійснення процесу формування української ідентичності як світоглядної, поведінкової та безпекової складової у структурі суспільної психології представників конкретної етнічної спільноти, а також міжнаціональних відносин;
5. Розуміння національно-культурної специфіки мовленнєвої та немовленнєвої поведінки, а також особливостей поведінки у міжкультурній комунікації;
6. Поглиблене осягнення факторів, що впливають на формування ментальних програм;
7. Вироблення практичних рекомендацій для керівників установ, представників інших адміністративних відомств, педагогічних працівників з метою ефективного використання знань і розумінь української ідентичності як ціннісного конструкту формування майбутнього нації, її самоповаги у власному середовищі і визнання у цивілізованому світі.
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Форми та методи навчання: інтерактивні лекції, практичні заняття у формі семінару, презентації, самостійна робота з науково-методичною літературою. Самостійна робота – 58 год.
Форма звітності: – залік.
Мова навчання:      українська.
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