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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Етнопсихологія» є нормативним 
документом КМПУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено кафедрою практичної 
психології на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів 
відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми 
навчання.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання.  

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму 
вивчення навчального матеріалу дисципліни «Етнопсихологія»,  необхідне 
методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів. 

«Етнопсихологія» є складовою частиною дисциплін психолого-
педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає опанування 
системою знань про закономірності складена на основі узагальнення та 
систематизації найбільш визнаних, усталених та сучасних поглядів на зміст 
навчання студентів-психологів із зазначеної дисципліни.  

 
Посилення  й стрімке зростання міжетнічних контактів, інтенсивні 

глобалізаційні процеси формують загальне підвищення запиту на інформацію 
етнопсихологічного характеру. Для підготовки працівників соціальної сфери 
курс «Етнопсихологія»  має розглядатись як одна із дисциплін, необхідних для 
ефективної практичної діяльності, як важливе джерело професійних знань і умінь 
практичного психолога. 

Метою курсу є формування у студентів системи знань про теоретико-
методологічні засади етнопсихології та етнопедагогіки як органічної складової 
гуманітарного циклу наук. Структуроване уявлення про психологічний бік 
етнічних феноменів, чітке володіння понятійним апаратом, набуття умінь та 
навичок аналізу етнопсихологічних явищ дозволяє розглядати курс як основу для 
застосування теоретичних знань у подальшій професійної діяльності студентів.  

Завдання курсу: 
� ознайомлення із основними напрямками етнопсихологічних 

досліджень; 
� вивчення ролі й місця етнопсихологічних феноменів у 

життєдіяльності індивідів та груп; 
� висвітлення й аналіз закономірностей  прояву  психічних складових 

етносів; 
� визначення впливу етноментальних факторів на життєдіяльність 

особистості та динамічні прояви соціальної групи; 
� дослідження закономірностей міжетнічної взаємодії;  
 
  В ході вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 



  

• основні закономірності формування та прояву етнопсихологічних 
феноменів; 

• роль ментальних складових та їх вплив на життєдіяльність 
етнофорів; 

• особливості міжетнічної взаємодії; 
• етнопсихологічні проблеми спілкування; 
• психологічні аспекти міжетнічних відносин; 
• психологічні аспекти етнічної культури як регулятора соціальної 

поведінки 
 
Студенти повинні вміти: 
• відслідковувати етнопсихологічний аспект в особистісних та 

групових  проявах; 
•  визначати психологічне підґрунтя міжетнічних стосунків;  
• враховувати етнічні особливості формування пізнавальної та 

емоційно-вольової сфери особистості; 
• вирізняти когнітивну, афективну та поведінкову складові 

життєдіяльності етносу; 
• враховувати чинники формування ментальних автоматизмів;  
• застосовувати отримані знання у професійній діяльності.  
Необхідною умовою засвоєння курсу є опанування лекційного матеріалу, 

підготовка та участь у семінарських, практичних та лабораторних заняттях, 
самостійна робота студента, виконання індивідуально-дослідницької роботи. 
Зокрема, передбачено самостійне опрацювання та конспектування 
рекомендованої до курсу наукової літератури. Обов’язковими формами 
контролю за процесом та результатами засвоєння матеріалу є іспит, поточний 
контроль навчальних досягнень та участі в інших видах навчальної роботи. 

На лекційних заняттях студенти засвоюють теоретичний матеріал з курсу: 
історію становлення етнопсихології, основні етнопсихологічні феномени, їх 
місце і роль у життєдіяльності індивідів та соціальних груп, ключові наукові 
категорії етнопсихології та етнопедагогіки. 

На семінарських заняттях на основі самостійного опрацювання 
психологічної та довідникової літератури студенти набувають нових знань, 
поглиблюють знання, отримані на лекційних заняттях, розкривають суть 
окремих, пов’язаних з темами, що вивчаються. Значущість семінарського заняття 
полягає також в тому, що на основі здобуття передбачених програмою знань, 
умінь і навичок студенти навчаються працювати з літературою, аналізувати та 
узагальнювати теоретичний матеріал, конспектувати його та подавати суть 
аудиторії, що  забезпечує розвиток необхідних професійних здібностей 
соціального педагога в цілому. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 73 год., із них 12 год. – лекції, 16 год. – семінарські,    
4 год. – індивідуальна робота, 4 год. – підсумковий контроль.  

Вивчення навчальної дисципліни «Етнопсихологія» завершується 



  

заліком. 
 

 
Курс: 

 

Напрям, 
спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

 
 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

Кількість      
кредитів, 
відповідних 
ЕСТS:  
2 кредити 
Змістові модулі: 
2 модулі 
Загальний обсяг 
дисципліни 
(години): 73    
годин 
Тижневих годин:  
2 години 
 

Шифр та 
назва галузі знань  
0301 "Соціально-
політичні науки" 

Шифр та назва напряму 
підготовки: 

6.030103  
 " Практична психологія" 

  
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 
               "бакалавр" 

Вибіркова (за вибором студента) 
Рік підготовки: 3 
Семестр: 6  
Аудиторні заняття: 28 години, з 
них: 
Лекції (теоретична підготовка): 
12 годин 
Семінарські заняття:  
16 годин 
Індивідуальна робота:   
4 години 
Самостійна робота:  32 години 
Модульний контроль:  
4 години   
Вид  контролю: залік 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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1 Етнопсихологія як наука про 
психічну структуру етносу 

6 4 2   2   

2 Етноментальність та її прояви 7 4 2   2 1  
3 Етнічна ідентичність 7 4 2   2 1  

Разом 22 1 4 6   6 2 2 
4 Національний характер 17 7 2   4   
5 Міжетнічне спілкування. 

Етноконфлікти 
 

17 7 2   4   

9  Психологічний зміст продуктів 
діяльності етносу 

  2   2 2  

Разом 34 14 6   10 2 2 
Разом за навчальним планом 72 28 12   16 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ІІІ. ПРОГРАМА 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 

ЗАГАЛЬНА ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 
 

Лекція 1.  ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА (2год.) 
 
Функції етнопсихології як теоретичної та прикладної науки. Завдання 

етнопсихології.  
Місце етнопсихології в системі наукового знання.  
Зв'язок етнопсихології із гуманітарними та природничими науками: 

філософією, психологією, етнографією, антропологією, культурологією, 
фольклористикою тощо.  

Становлення етнопсихології. Концепції В.Гумбольта, М.Лацаруса, 
Х.Штейнталя, В.Вундта.  

Психологічна антропологія в працях М.Мід, Р.Бенедикт, А.Кардинера, 
Р.Лінтона.  

Сучасні західні етнопсихологічні напрями і школи.  
Етнопсиходогічні ідеї М.Грушевського, М. Костомарова, Д.Чижевського, 

М.Драгоманова, А. Потебні, О. Єфименка, М. Сумцова, С. Подолинського, 
Г.Шпета, О.Кульчицького та ін.  

Уявлення про предмет етнопсихології та розвиток етнопсихологічних 
знань в Україні на сучасному етапі.  

Методи етнопсихологічних досліджень.  
 
 
Основні поняття теми: етнос, етнопсихологія, етнопедагогіка, душа 

народу, дух народу, кроскульткрний аналіз, польовий експеримент.  
 
Семінар 1.Етнопсихологія як наука. 

 
Лекція 2 ЕТНОМЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ 

(2 год.) 
 
Класифікація визначень ментальності. Загальна характеристика поняття. 

Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації.  
Функції та завдання ментальності. Основні властивості. Ментальність та 

особистість.  
Структурні компоненти ментальності: емоційний (емотивний), когнітивний 

(вербальний), поведінковий (конативний). 
Структура ментальності за Р. Додоновим: енергетичний рівень (поле), 

образний(архетипи); логічний (поняття).  



  

 К. Юнг про архетипи колективного несвідомого  як основи психічного 
складу етносу. Особливості колективного несвідомого українців за 
О. Кульчицьким. 

Особливості українського менталітету за М. Грушевським, 
М. Костомаровим, В. Липинським. 

 
Основні поняття теми: ментальність, менталітет, емотивний, 

когнітивний, вербальний, конативний. 
 
Семінар 2. Ментальність та її прояви. 
  

                          Лекція 3 ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ (2год.) 
 
Поняття соціальної та етнічної ідентичності.  
Структура етнічної ідентичності.  
Етапи становлення етнічної ідентичності. Проблеми формування, 

підтримки та зміни етнічної ідентичності. Фактори, що призводять до зміни 
етнічної ідентичності.  

Види етнічної ідентичності.  
Модель двох вимірів етнічної ідентичності (Беррі).  
Основні механізми міжгрупової диференціації. 
Адаптація до нового етнокультурного середовища. Поняття адаптація, 

акультурація, пристосування. Етапи та фактори міжкультурної адаптації. 
Маргінальна особистість. 
Механізми і прийоми етнотворчості.  
Основні поняття теми: ідентичність, етнічна ідентичність, біетнічна 

ідентичність, дифузна ідентичність, поліетнічне середовище, маргінальна 
особистість, етнічна творчість. 

Семінар 3. Етнічна ідентичність. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 

ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДІВ СВІТУ  
 
 

Лекція 4.  НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР  (2 год.) 
 
Основні підходи до визначення поняття “етнос”.  
Фактори формування специфічних психологічних ознак етносів: 

географічні, природничо-кліматичні та соціально-історичні.  
Національний характер. Психологічна сутність та зміст національного 

характеру. Психологічна структура національного характеру. Психологічна 
структура національного характеру. Історичні умови та фактори-обставини 
(географічні, кліматичні, соціально-політичні, економічні та ін) розвитку 
національного характеру. Д. Чижевський про риси українського характеру.  



  

Національні почуття. Психологічна характеристика видів національних 
почуттів. Психологія маніпуляцій національними почуттями. Етнічна настанова в 
етнопсихології. Структура та зміст етнічної настанови. Емоційний, когнітивний 
та поведінковий компоненти етнічної настанови. Функції етнічних настанов. 
Формування етнічних настанов.  

Психічний склад народів світу. Психічний склад і характер. Маскулінність 
і фемінність у психічній структурі народів. Вольова та емоційна складові. 
Поведінкові характеристики народів.  Розуміння смішного і гарного. Система 
цінностей і національний характер. Ставлення до майбутнього та минулого. 

Етнічний стереотип. Причини стереотипізації. Соціальні функції етнічних 
стереотипів. Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки в етносі 
(ідентифікація, соціалізація, наслідування). Види етностереотипів: 
автостереотипи та гетеростереотипи. Формування етностереотипів. Етнічні 
стереотипи та засоби масової інформації. Етногенез українського народу. 

Фактори формування українського національного характеру.  
Ключові риси українського характеру. 
Козацька та селянська складова.  Позиція  Ю. Липи щодо історичних етапів 

становлення  та складових українського характеру. Співвідношення вольового й 
емоційного. Амбівалентність, безсистемність,  межовість українства. Соціальний 
інтелект і соціальна активність. Малі групи. 

Прагнення свободи. Ставлення до землі та власної території. Ставлення до 
держави і влади.  

Д. Чижевський, М. Грушевський про риси українського характеру. 
Концепція О.Кульчицького,  І.Рибчин про українців.  

Зміни у характері українців.  
Характерні особливості інших народів України. Їх взаємодія з українцями. 

 
Основні поняття теми: етнос, етнофор, етногенез, національний 

характер, стереотип, настанова.  
Семінар 4. Національний характер. 
Семінар 5. особливості національного характеру українців. 

 
 

Лекція 5. МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ. ЕТНОКОНФЛІКТИ (2год.) 
 

Соціально-психологічний аналіз міжетнічних відносин. Структурні, 
динамічні та змістові характеристики міжгрупового сприйняття. Психологічні 
детермінанти міжетнічних відносин. 

Співжиття народів та їх культур. Соціальна дистанція. Взаємовпливи 
культур. Етноцентризм як соціально-психологічне явище. Психологія 
етноцентризму. Етноцентризм національних меншин.  

Націоналістична психологія її ознаки та характеристики. Психологія 
етнічних конфліктів. Психологічна сутність етнічних конфліктів та умови їх 
виникнення. Форми етнічних конфліктів. Види етнічних конфліктів. 
Внутрішньоетнічні конфлікти. Стадії етнічних конфліктів. Психологічні причини 



  

національних конфліктів. Етнічні та націоналістичні передсуди. Націоналістичні 
настрої. Аналіз причин етнічних конфліктів. Проблема національного 
екстремізму. Масові явища в національних конфліктах та участь у них молоді. 
Стратегії поведінки в етнічному конфлікті. Шляхи подолання етнічних 
конфліктів. Психологічні умови гармонізації етнічних відносин.  

 
Основні поняття теми: націоналізм, етнічний конфлікт, екстремізм. 

народна дипломатія, звичаї та ритуали.  
 
 
Семінар 6. Міжетнічна комунікація  
Семінар 7. Етноконфлікти 
 
Лекція 6. Розвиток психіки етнофора (2 год.) 
 

Етнічні особливості становлення основних психічних процесів. Умови 
формування основних психічних процесів і психічна структура етнофора. 
Етнічні особливості відчуття і сприймання. Розвиток уяви, уваги, пам’яті у 
представників різних етнічних груп.  Мислення різних народів і його 
відображення у мовленнєвій сфері. Формування особистості в етнічному 
середовищі. Саморегуляція – ментальні основи і форми вияву. Ритуали  та звичаї  
в міжетнічних стосунках.  

  
 Семінар 8. Психологічний зміст продуктів діяльності етносу. 
  

ІV. ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль І 
 
 

ЗАГАЛЬНА ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 
 

Семінар 1. Тема: Етнопсихологія як наука (2 год.) 
 
1. Предмет і завдання етнопсихології  
як теоретичної та прикладної науки. 
2. Зв'язок етнопсихології із гуманітарними 
 та природничими науками 
3. Становлення етнопсихології. 
4. Етнопсихологія в Україні. 
5. Методи етнопсихологічних досліджень. 

 
Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 6, 80, 83, 109 
 
Семінар 2. Тема: Ментальність та її прояви в етнічному середовищі (2 



  

год.) 
 
1. Загальна характеристика поняття. 
2. Функції та завдання ментальності. 
3. Структура ментальності 
4. Ментальність та особистість. 
 
Рекомендована література: 2,3,4, 5, 6, 28, 44,45,53, 65, 106, 123 
 
Семінар 3. Тема: Етнічна ідентичність (2 год.) 
 
1.Поняття соціальної та етнічної ідентичності. 
2. Структура етнічної ідентичності. 
3. Становлення етнічної ідентичності. 
4. Види етнічної ідентичності. 
5.  Етнотворчість. 
 
Рекомендована література:2,3,4, 5, 6, 54, 72 
 



  

Змістовий модуль ІІ 
 

ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДІВ СВІТУ  
 
 
Семінар 4-5. Тема: Національний характер(4 год.) 
 
1. Національний  характер: визначення, структура, генезис. 
2. Етнічний стереотипи та настанови. 
3. Психічний склад народів світу: загальна характеристика 
4. Етногенез українців. 
5. Ключові риси українського характеру 
6. Українські етностереотипи та аутостереотипи. 
7. Зміни у структурі характеру українців.  
8.  Автохтонні українці – ґенеза і регіональні відмінності  
9. Етнічна міграція – українська діаспора  
10. Національні меншини України 
 
Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 44, 62, 77, 74, 97 
 
 
Семінар 6-7. Тема: Міжетнічна комунікація. Етноконфлікти. (4 год.) 
 
1. Національні особливості комунікації. 
2. Міжетнічна комунікація всередині держави. 
3. Етноконфлікти – природа та функції. 
4. Профілактика та подолання етноконфліктів. 
 
 
Рекомендована література: 2, 11, 64, 73, 93, 99, 138 
 
 

Семінар 8. Тема: Становлення психіки етнофора (2 год.) 
 

1. Розвиток основних психічних процесів 
2. Формування особистості в етнічному середовищі 
3. Саморегуляція – ментальні основи і форми вияву 
4. Ритуали  та звичаї  в міжетнічних стосунках 
 
  Рекомендована література: 35, 86, 95, 97, 120. 

 
 
 
 

 



  

VІІ.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Зміст самостійної роботи студентів до кожної теми має таку структуру: 

1. Опрацювати першоджерела (конспект, тези, план) 
2. Відповісти на питання до семінарського заняття 
3. Розкрити зміст основних понять теми. 
4. Переведіть основну інформацію теми у мову таблиць, схем, графіків (вибір за 
бажанням). 
5. Написати психологічне есе на одну з тем: 

1. Адаптація особистості до нового етнокультурного середовища.  
2. Етнічні установки у формуванні української національної свідомості. 
3. Компаративний аналіз народів України.  
4. Психологічна сутність маргінальності. 
5. Характери народів світу: порівняльна характеристика. 

 
 

VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
 

Тематика рефератів 
1. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. 
2. Етногенез – погляди і концепції. 
3. Концепція Г. Лебона  та її вплив на суспільну думку.  
4. Маніпулятивні технології в міжетнічних стосунках  
5. Ментальність як структурний елемент особистості. 
6. Психологічні особливості етнонаціональної політики в Україні на 

сучасному етапі 
7. Психологічні умови гармонізації етнічних відносин. 
8. Психологія міжконфесійних відносин в Україні на сучасному етапі, 

шляхи їх гармонізації. 
9. Теорія пасіонарності Л. Гумільова.  
10. Франко І. Хто ми? Звідки родом? . 
11. Етногенез українського народу 
12. Ключові риси українського характеру 
13. Особливості інтерактивної сторони спілкування в етнічних групах.  
14. Невербальні особливості спілкування етнічних груп. 
15. Звичаєва культура – об’єкт відображення і втілення національної 

психології.  
16. Моральні норми як регулятори етнотипічної поведінки.  
17. Національні культури “вини” та “сорому”.  
18. Етнокультурна обумовленість проявів конформної поведінки. 
19. Національні характери народів Азії 
20. Національні характери народів Америки 
21. Характери народів Європи 
22. Національні характери народів Африки 



  

23.  «Народна дипломатія» як проти конфліктний засіб. 
24. Народна гра як засіб розвитку дитини 

 
Критерії оцінювання ІНДЗ 

(наукового дослідження у вигляді реферату) 
№  
з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість 
балів за 
кожним 
критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань 
та визначення методів дослідження  

5 бали 

2. Складання плану реферату 1 бал 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад 

фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 

проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 

10 балів 

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 

пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження 

5 бали 

6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення 
структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, 

вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 
список використаних джерел) 

5 бали 

Разом 30 балів 



  

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 

Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 

Оцінка за 4-бальною 
шкалою 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

 

Залік 

1 – 34 
 
 

«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 

вивченням курсу)  

F 
 
 

35 – 59 «незадовільно» 
(з можливістю повторного 

складання) 

FX 

н
е 
за
р
ах
ов
ан
о 

   

60 – 68 «достатньо» E 
69-74 «задовільно» D 

75 – 81 «добре» C 
82-89 «дуже добре» B 

90 – 100 «відмінно» A за
р
ах
ов
ан
о 

 
Питання до повторного заліку з курсу «Етнопсихологія» 

для студентів, які набрали протягом навчального року 35 - 59 балів та 
отримали оцінку FX за шкалою ECTS, що дає їм можливість повторного 
складання заліку.  

Оцінка „ зараховано”  виставляється такому студенту, якщо він у процесі 
складання повторного заліку демонструє знання суті змістових модулів 
дисципліни, що конкретизовані у питаннях до заліку, може самостійно 
проілюструвати теоретичні положення прикладами з практики 

1. Предмет етнопсихології. 
2. Історія розвитку етнопсихологічних знань. 
3. Сучасні західні етнопсихологічні напрями і школи. 
4. Основні напрями розвитку етнопсихології у працях вітчизняних 

дослідників. 
5. Методологічні основи та методи етнопсихології. 
6. Завдання етнопсихології. 
7. Психологічна характеристика етносу.  
8. Соціально-психологічна сутність та ознаки нації. 
9. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації. 
10. Структурні компоненти ментальності.  
11. Психологічна сутність та зміст національного характеру.  
12. Психологічна сутність та зміст національної самосвідомості.  
13. Психологічна сутність та зміст етнічної самосвідомості.  
14. Етногенез українського народу 
15. Ключові риси українського характеру 
16. Психологічна сутність та зміст маргінальності. 
17. Психологічна сутність та зміст національних почуттів. 
18. Психологія етноцентризму.  
19. Поняття та функції етнічного стереотипу. 



  

20. Етнопсихологічні дослідження особистості.  
21. Взаємозв’язок ментальності та національного характеру. 
22. Психологія маргінальної особистості. 
23. Особливості інтерактивної сторони спілкування в етнічних групах.  
24. Невербальні особливості спілкування етнічних груп. 
25. Психологія міжгрупового сприйняття.  
26. Психологічні детермінанти міжетнічних відносин.  
27. Поняття національної та етнічної ідентичності.  
28. Психологічна сутність етнічних конфліктів та умови їх виникнення.  
29. Психологічні причини національних конфліктів 
30. Психологія національного екстремізму.  
31. Психологічні умови гармонізації етнічних відносин.  
32. Звичаєва культура – об’єкт відображення і втілення національної 

психології.  
33. Психологічні впливи народних звичаїв у процесі соціалізації 

особистості. 
34. Психологічні характеристики культур індивідуалізму та 

колективізму.  
35. Моральні норми як регулятори етнотипічної поведінки.  
36. Національні культури “вини” та “сорому”.  
37. Етнокультурна обумовленість проявів конформної поведінки. 
38. Психологічні впливи народних звичаїв у процесі соціалізації 

особистості. 
39. Єдність національно-релігійних почуттів як психологічний феномен. 
40. Популяризація народних звичаїв – психологічна передумова 

утвердження їх як духовної самоцінності. 
41. Ціннісні орієнтації етнофора 
42. Морально-етичний розвиток 
43. Формування мотиваційної сфери особистості 
44. Ідеологічні фактори процесу соціалізації 
45. Соціально-економічні чинники соціалізації 
46. Розвиток емоційної сфери в етнічних групах 
47. Національні характери народів Азії 
48. Національні характери народів Америки 
49. Розвиток пізнавальних психічних процесів 
50. Характери народів Європи 
51. Національні характери народів Африки 
52.  «Народна дипломатія» як протиконфліктний засіб. 
53. Етнопсихолінгвістика. 
54. Народна гра як засіб розвитку дитини 

 
 
 
 
 



  

Основна література:  
 
Рекомендована література: 
 
1. Баронин А.С.Этническая психология. –  К.: Тандем, 2000. 
2. Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология. – СПб., 1994. 
3. Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П. Платонова. – СПб., 1995. 
4. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К: МАУП, 2002. 
5. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія. – К., 1999. 
6. Пірен М І. Основи етнопсихології: Підручник. — К.,1996. 

 
Додаткова література: 
 

 
1.  Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.- М., 1983. 
2. Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософської мови О.Потебні. — К., 
1997. 
3. Вовк Ф.Студії з української етнографії та антропології — К., 1995.  
4. Гнатенко П.И. Национальная психология. — К.,2000. 
5. Гнатенко П.И. Национальный характер. — Днепропетровск,1992.  
6. Губко О.Т. Психологія українського народу. — К., 2003. 
7. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989. 
8. Етнічна історія давньої України. — К., 2000.  
9. Кон И.С. Социологическая психология. – М.: Московский психолого-социальный ин-
т;  
10. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. – М.: ПЕР СЭ, 2002 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Етнопсихологія та 
етнопедагогіка» 

Разом: 73 год., лекції – 12 год., семінарські заняття –  16  год., 4 год. – 
індивідуальна робота, 32 год. – самостійна робота, 4 год. – підсумковий 
контроль.  

 
Модулі Модуль І Модуль ІІ 
Назва 

модуля 
Загальна етнопсихологія  

 
Характерологічні 

особливості народів 
світу 

 

Кількість балів  
за модуль 

66 107 

Лекції 1 2 3 4 5 6 

Теми 
 лекцій 

(відвідування 1 
бал.) 
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Теми семінарських 
занять 

(10б. + 1 бал 
відвідування) 
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е 
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іл
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Самостійна робота 5б. 5б. 
ІНДЗ  30 балів 

Види поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 25 б. Модульна контрольна робота 
25 б.  

 
 Коефіцієнт – 1 : 1,73 (173 : 1,73 = 100 балів) 

Підсумковий 
контроль 

Залік (100 б) 

 



  

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового 
контролю 

з дисципліни „Етнопсихологія” 
 
 
№ 

 
Вид діяльності (визначаються по кожній дисципліні) 

Максимальна 
кількість балів за 
один вид роботи 

Всього 

1 Відвідування лекцій 1 5 
2 Відвідування практичних (семінарських, лабораторних  занять) 1 9 
3 Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання) 5 10 
4 Робота на практичному (семінарському) занятті у тому числі: 

- доповідь 
- виступ 
- повідомлення 
- участь у дискусії, тощо 

Всього 10, у тому 
числі за видами 

70 

5 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання) 30 30 
6 Опрацювання фахових видань ( у тому числі першоджерел) 10 - 
7 Написання реферату 15 - 
8 Виконання модульної контрольної роботи 25 50 
9 Виконання тестового контролю, експрес-контролю  10 - 
10 Лабораторна робота у тому числі: 

- допуск 
- виконання 
- захист 

Всього 10, у тому 
числі за видами 

20 

11 Творча робота ( у тому числі ессе) 20 - 
 Загальна кількість балів:  194 
 Коефіцієнт перерахунку 194 : 100= 1,94   
 Підсумковий рейтинговий бал:  100 

 


