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1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за формами
навчання
Найменування показників
денна
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залік
залік
залік

2. Статус дисципліни: основна
3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Забезпечити професійну компетентність практичних та медичних
психологів у сфері етнопсихології, зокрема у сфері індивідуального підходу до
представників різних етносів, діловому спілкуванні та сімейному консультуванні
міжетнічних шлюбів.
В зв’язку з цим завданнями навчальної дисципліни «Етнопсихологія» є:
- формування загального уявлення про етнопсихологію як
міждисциплінарну галузь психологічної науки;
- засвоєння сутнісних характеристик основних понять етнічної
психології;
- стимуляцію до накопичення та аналізу досвіду міжетнічної взаємодії;
- розвиток здатності та готовності до використання і удосконалення знань
при рішенні професійних та особистісних задач;
У результаті вивчення дисципліни “Етнопсихологія” студент має знати:
 предмет та завдання етнопсихології;
 методи дослідження у етнопсихології;
 основні поняття етнопсихології;
 основні статичні характеристики етносу, такі, як психічний склад етносу,
архетипи, ментальність, національний характер, національна свідомість,
етнічна самосвідомість;
 основні динамічні характеристики етносу, такі як національні почуття, етнічні
стереотипи (автостереотипи, гетеростереотипи), етнічні установки;
 види етнічних конфліктів та стадії їх розвитку;
 шляхи поведінки в етнічному конфлікті;
 шляхи подолання етнічних конфліктів; етнопсихологічні особливості ділового
спілкування.
Крім того студенти повинні вміти:
 застосовувати різні методи дослідження у етнопсихології;
 використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних
особливостей етносу;

 надавати консультації щодо застосовування певних стратегій поведінки для
подолання етнічного конфлікту;
 надавати консультування щодо особливостей ділового спілкування із
зарубіжними партнерами.
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною
Після вивчення курсу студенти будуть вміти:
а) загальна компетентність
 формулювати проблему, яка розглядається;
 визначати проблему що стосується предмета вивчення;
 аналізувати проблему;
 інтерпретувати отримані результати, робити висновки та давати рекомендації.
б) компетентність, що відповідає предмету
 застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології;
 використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних
особливостей етносу;
 надавати консультації щодо застосовування певних стратегій поведінки для
подолання етнічного конфлікту;
 консультувати щодо особливостей спілкування з представниками різних
етнічних спільностей.

5. Структура навчальної дисципліни
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2

Тема 10. Етнічні стереотипи, їх структура та зміст.
Причини стереотипізації.
Тема 11. Етнічні конфлікти, їх сутність, об’єктивні та
суб’єктивні умови виникнення.
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6. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль І. Етнопсихологія як наука.
Тема 1. Предмет та міждисциплінарні зв’язки етнопсихології.
Етнопсихологія як галузь психологічної науки. Етнопсихологія та інші галузі знань
(етнографія, антропологія, культурологія, історія, соціологія, фольклористика). Предмет
етнопсихології. Основні етапи розвитку уявлень про предмет етнопсихології. Причини
дискредитації етнопсихологічної науки в кінці 20-х років ХХ сторіччя у Росії. Психологічна

сутність основних понять етнопсихології: етнос, нація, психічний склад, етнічні стереотипи,
етнічні конфлікти, національний характер, етноцентризм тощо. Гуманістична та прикладна
спрямованість етнопсихології. Загальна характеристика основних методів етнопсихології.
Література: [2,8,14,15-24,35,39]
Тема 2. Основні методи етнопсихології.
Методологічні принципи етнопсихології. Загальна характеристика основних методів
етнопсихології.
Кроскультурний напрямок досліджень у етнопсихології. Кроскультурний
порівняльний аналіз асоціацій, які викликає певний стимул. Дослідження етнопсихології
певних груп. Внутрішньокультурний напрямок досліджень у етнопсихології. Природний
експеримент в етнопсихології.
Лабораторний експеримент в етнопсихології. Дослідження етнічних стереотипів
методом “підбору рис” і “вільного описування”. Вивчення етнічної свідомості та етнічних
стереотипів. Використання асоціативного експерименту в етнопсихології. Шкала соціальної
дистанції Е.Богардуса та її модифікований варіант. Метод інтерв’ю як засіб побудови моделі
етнічних ситуацій.
Література: [2,8,12,14,15,17-24,28,35]
Тема 3. Історія розвитку етнопсихології.
Основні етапи розвитку уявлень про предмет етнопсихології. Стародавній світ і
дослідження відмінностей між народами. Європейські вчені про психологію народів (середина
XVIII – перша половина ХІХ ст.). Становлення етнічної психології у другій половині ХІЇ
сторіччя. Етнопсихологічні дослідження в Росії та Україні. Причини дискредитації
етнопсихологічної науки в кінці 20-х років у Росії. Розвиток етнопсихології в українській
діаспорі.
Основні напрямки розвитку сучасної етнопсихологічної науки. Відродження
вітчизняної етнопсихології.
Література: [1, 5, 10,14, 20-28,38]
Тема 4. Проблема етносу та нації в етнопсихології.
Психологічна характеристика етносу. Умови походження та модифікації етносу:
антропологічні, лінгвістичні, культурні. Поняття маргінальності в етнопсихології. Причини
маргіналізації.
Соціально-психологічна сутність поняття «нація». Основні етнічні та культурологічні
ознаки нації. Поняття про національну ідентифікацію. Сучасні процеси національного та
державного будівництва.
Література: [13,14,19,21-27,33]
Змістовний модуль ІІ. Основні статичні характеристики етносу
Тема 5. Психічний склад етносу.
Структурні компоненти психічного складу. К.Юнг про архетипи колективного
підсвідомого як основи психологічного складу етносу. Визначення поняття “архетип”.
Поняття про загальнолюдські та етнічні архетипи. Архетипи українського етносу. Психічний
склад як детермінанта розвитку етносу.
Література: [2,8,12,14,15,17-24,28,35]
Тема 6. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації.
Визначення поняття “ментальність”. Емоційний (емотивний), пізнавальний
(когнітивний) та поведінковий (конативний) компоненти ментальності, їх головні функції.
Поняття про національну ідею, шляхи її реалізації. Особливості формування та розвитку
української національної ідеї.
Література: [9,14,26,27,36]
Тема 7. Психологічна суть та зміст національного характеру.
Основні структурні компоненти національного характеру. Визначення поняття
“національний характер”.

Діалектика національного та загальнолюдського в національному характері.
Фактори розвитку національного характеру. Д.Чижевський про риси українського
національного характеру. Шляхи визначення національного типу: дослідження народної
творчості; вивчення найяскравіших історичних епох; характеристика найвизначніших
представників народу.
Література: [3,4,5,14,30,31,32,38]
Тема 8. Національна свідомість.
Визначення національної свідомості, її основні ознаки. Відмінність між національною
свідомістю та національною самосвідомістю. Детермінованість національної свідомості
соціально-економічними та історичними умовами. Мова і національна свідомість етносу.
Національна свідомість як фактор оптимізації сумісної діяльності людей, їх
стосунків, умова гармонізації етнічної індивідуальності.
Література: [2,8,12,14,15,17-24,28,35,38]
Тема 9. Етнічна самосвідомість.
Психологічні характеристики головних ознак етнічної самосвідомості (усвідомлення:
етнічної спільності, особливих етнопсихологічних рис, особливостей етнічної культури;
усвідомлення себе як суб’єкта етнічної спільності; соціально-моральна самооцінка; етнічна
самоідентифікація).
Етнічна самосвідомість як умова гармонізації та розвитку етносу.
Література: [2,8,12,14,15,17-24,28,35]
Змістовний модуль ІІІ. Основні динамічні характеристики етносу
Тема 10. Проблема етнічної установки в етнопсихології.
Поняття про теорію установки та її застосування у етнічній психології. Визначення
поняття “установка”. Структура та зміст етнічної установки.
Емоційний, пізнавальний та поведінковий компоненти етнічної установки.
Основні функції етнічних установок у регуляції соціальної поведінки та діяльності
представників етносу.
Етнічні установки як передумови формування етностереотипів.
Література: [3,4,5,14,30,31,32,38]
Тема 11. Етнічні стереотипи їхня структура та зміст. Причини стереотипізації.
Сутність етнічних стереотипів. Етнічні стереотипи як складова соціальних
стереотипів. Визначення та походження поняття “стереотип”. Основні соціальні функції
стереотипів. Визначення поняття “етностереотип”.
Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки (соціалізація, наслідування,
ідентифікація).
Поняття про автостереотипи та гетеростереотипи. Явище ефекту «призми».
Етноцентризм, його ознаки та умови виникнення. Етноцентризм та націоналізм. Роль засобів
масової інформації в формуванні стереотипів.
Роль практичного психолога у вирішенні проблеми зниження етноцентризму,
стереотипізації оцінок.
Література: [5,13,23,25,31,32]
Тема 12. Етнічні конфлікти, їх сутність, об’єктивні та суб’єктивні умови
виникнення.
Сутність етнічних конфліктів. Визначення поняття “етнічний конфлікт”. Об’єктивні
та суб’єктивні умови виникнення етнічних конфліктів. Види етнічних конфліктів та стадії їх
розвитку. Історичні приклади конфліктів між етносами. Стратегії поведінки в етнічному
конфлікті. Шляхи подолання етнічних конфліктів.
Література: [7,20]
Тема 13. Етнопсихологія українців.
Загальний підхід до вивчення особливостей українського етносу

Екологічний чинник у формуванні етносу. Взаємодія з іншими народами і
формування українського національного характеру. Вплив геополітичного чинника на
український національний характер. Історичного фактор у формуванні української
самосвідомості. Релігія як фактор формування українського етносу. Сім’я і формування
українського національного характеру.
Література: [5,13,23,25,31,32]
Тема 14. Етнічні традиції у діловому спілкуванні.
Особливості знайомства, звернення, привітання та їх врахування у міжетнічному
спілкуванні. Ділове листування, телефонні розмови, відправлення телеграм та факсів.
Подарунки закордонним діловим партнерам. Діловий етикет у різних країнах. Особливості
британського ділового стилю. Ділові стосунки в Сполучених Штатах Америки. Ділове
співробітництво з французами. Мова ділового спілкування в Німеччині. Ділове спілкування з
японцями. Діловий стиль та етикет у Китаї. Діловий світ Швеції. Ділове спілкування з
італійцями. Особливості ведення бізнесу в Іспанії. Партнерство з корейськими бізнесменами.
Бізнес в арабському світі.
Література: [3,4,5,14,30,31,32,38]

6. Плани семінарських (практичних) занять
1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття 1. Основні методи етнопсихології.
Дослідження етнічних стереотипів методом “підбору рис” і “вільного описування”.
Вивчення етнічної свідомості та етнічних стереотипів.
Використання асоціативного експерименту в етнопсихології.
Шкала соціальної дистанції Е.Богардуса та її модифікований варіант.
Література: [2,8,14,15-24,35,39]

Семінарське заняття 2. Психічний склад етносу.
К.Юнг про архетипи колективного підсвідомого як основи психологічного складу етносу.
Визначення поняття “архетип”.
Поняття про загальнолюдські та етнічні архетипи.
Архетипи українського етносу.
Література: [2,8,12,14,15,17-24,28,35]
Практичне заняття 1.
Завдання 1. Проаналізувати співвідношення понять “національний склад” і
“національний характер”.
Завдання 2. Наведіть приклади автостереотипів українського народу.
Завдання 3. Окресліть шляхи виходу із міжетнічного конфлікту, які може запропонувати
практичний психолог.
Література: [1-8,14,23-27,36]
1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття 3. Психологічна суть та зміст національного характеру.
1. Діалектика національного та загальнолюдського в національному характері.
2. Фактори розвитку національного характеру.
3. Д.Чижевський про риси українського національного характеру.
Література: [3,4,5,14,16-24,30,31,32]
Практичне заняття 2.
Завдання 1. Застосувати модифікований варіант шкали Е. Богардуса у дослідженні
етностереотипів студентів.
Завдання 2. Наведіть приклади практичного застосування етнопсихологічних
досліджень.
Література: [3,4,5,14,18-26,30,31,32]
Семінарське заняття 4. Етнічні стереотипи їх структура та зміст. Причини
стереотипізації.

Сутність етнічних стереотипів.
Визначення та походження поняття “стереотип”.
Поняття про автостереотипи та гетеростереотипи.
Явище ефекту «призми». Етноцентризм, його ознаки та умови виникненняю
Етноцентризм та націоналізм.
Роль засобів масової інформації в формуванні стереотипів.
Література: [2,8,12,14,15,17-24,28,35]
Практичне заняття 3.
Завдання 1. На основі власних спостережень та теоретичних знань опишіть риси
національної самосвідомості українців
Завдання 2. Користуючись здобутими знаннями та власним досвідом, визначіть основні
риси національної самосвідомості інших народів (на вибір студентів).
Література: [3,4,5,14,16-24,30,31,32]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Семінарське заняття 5. Етнопсихологія українців.
Взаємодія з іншими народами і формування українського національного характеру.
Вплив геополітичного чинника на український національний характер.
Історичного фактор у формуванні української самосвідомості.
Релігія як фактор формування українського етносу.
Сім’я і формування українського національного характеру.
Література: [5,13,23,25,31,32]
Практичне заняття 4.
Завдання 1. Розгляньте поняття “маргінал” і скажіть, яку людину можна назвати
маргіналом в етнічному аспекті? Як відбувається процес етнічної маргіналізації? Наведіть
приклади із сьогодення.
Завдання 2. Поміркуйте, що потрібно робити психологам та педагогам для виховання
етнічної самосвідомості українців.
Література: [5,13,23,25,31,32]
1.
2.
3.
4.
5.

Семінарське заняття 6. Етнічні традиції у діловому спілкуванні.
Особливості британського ділового стилю.
Ділове співробітництво з французами.
Мова ділового спілкування в Німеччині.
Ділове спілкування з японцями.
Діловий стиль та етикет у Китаї.
Діловий світ Швеції.
Ділове спілкування з італійцями.
Література: [3,4,5,14,16-24,30,31,32]
Практичне заняття 5.
Завдання 1. Аркуш поділіть на дві колонки. В одній колонці напишіть, які подарунки
варто дарувати партнерам із Франції (Німеччини, Японії, США і т. ін.), а в другій — які не
варто.
Завдання 2. Здійсніть порівняльний аналіз народних українських та народних
російських казок (або ж казок інших народів).
Завдання 3. Аркущ поділіть на дві колонки. В одній колонці напишіть, на які теми
варто говорити з партнерами із Франції (Німеччини, Японії, США і т. ін.), а в другій — на які
не варто.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид

Ми
кс
им
ал
ьн
а
кіл
ькі
сть
бал
ів
за
од.

8. Контроль навчальних досягнень
8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

діяльності студента

Відвідування лекцій
1
3
3
1
1
1
1
Відвідування семінарських занять
1
3
3
3
3
3
3
Робота на семінарському занятті
10
3
30
3
30
3
30
Лабораторна робота (в тому числі допуск,
виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної роботи
5
1
5
1
5
1
5
Виконання модульної роботи
25
1
25
1
25
1
25
Виконання ІНІР
30
Всього
66
64
64
Максимальна кількість балів:
:
224
224:100=2,24. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,24 = загальна кількість балів

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота 1. (30 годин):
Завдання 1. Проаналізуйте історичну та політичну ситуацію, що існувала в Радянському
Союзі 20–30-х років ХХ ст., і визначте, в чому полягають причини дискредитації
етнопсихології в СРСР у 20–30-ті роки ХХ ст.?
Завдання 2. Розробіть програму для практичного психолога у розв’язанні проблеми
зниження етноцентризму та стереотипізації в оцінках інших етносів, оцінок власного етносу.
Самостійна робота 2. (40 годин)
Завдання 1. Розгляньте конкретний приклад міжетнічного конфлікту, запропонуйте шляхи
виходу із подібних міжетнічних конфліктів та їх попередження.
Завдання 2. Розробіть програму психологічної профілактики етнічних конфліктів.
Завдання 3. Розробіть психологічну програму подолання етнічних конфліктів.
Критерії оцінювання:
- змістовність – 3 бали
- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування.
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.
Критерії оцінювання:
- виконання тестових завдань – максимум 25 балів.

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Залік

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт.
1. Адаптація особистості до нових етнокультурних умов.
2. Психологія шовінізму.
3. Внесок Л.Гумільова у розвиток етнопсихології.

4. Внесок Г.Шпета у розвиток вітчизняної етнопсихології.
5. Етнокультурна специфіка у діловому спілкуванні
6. Соціальні функції етнічних стереотипів.
7. Актуальні питання етнопсихології в сучасних умовах.
8. Роль засобів масової інформації у формуванні етностереотипів.
9. Шляхи формування культури міжетнічного спілкування.
10. Врахування основних положень етнопсихології у роботі практичного психолога.
11. Врахування національних смаків особистості в процесі естетичного виховання.
12. Закономірності формування етнічних особливостей.
13. Релігія як один із факторів формування та розвитку етносу.
14. Соціокультурні умови духовного відродження етносу.
15. Державність і національне визначення.
16. Національні традиції в становленні й розвитку етнічної самосвідомості українців.
17. Основні динамічні характеристики етносу.
18. Основні статичні характеристики етносу.
19. Міжетнічні конфлікти та шляхи їх подолання.
20. Методи вивчення етнопсихологічних особливостей людей та їх застосування в роботі
соціального психолога.
21. Роль соціального психолога в гуманізації міжетнічних відносин у суспільстві.
22. Етнопсихологія українців.
23. Національна ідея та шляхи її реалізації.
24. Характеристика рис українського національного характеру.
25. Етнопсихологія та ділове спілкування.
26. Проблема етнопсихологічної ідентичності особистості в умовах
взаємопроникнення культур.
27. Розвиток етнічної самосвідомості особистості в умовах міжетнічних конфліктів.
28. Етнопсихологія французів.
29. Етнопсихологія італійців.
30. Етнопсихологія японців.

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю.
1. Етнопсихологія як наука.
2. Основні напрямки розвитку сучасної етнопсихологічної науки.
3. Етнопсихологія англійців.
4. Предмет етнопсихології.
5. Особливості визначення поняття «нація».
6. Етнопсихологія жителів США.
7. Зв’язок етнопсихології з іншими галузями знань.
8. Основні завдання етнопсихології в сучасному суспільстві.
9. Етнопсихологія німців.
10. Основні етапи розвитку уявлень про предмет етнопсихології.
11. Визначення поняття «етнос».
12. Етнопсихологія французів.
13. Гуманістична та прикладна спрямованість етнопсихології.
14. Визначення поняття «психічний склад».
15. Етнопсихологія японців.
16. Причини дискредитації етнопсихологічної науки в кінці 20- х років.
17. Визначення поняття «етнічний стереотип».
18. Етнопсихологія корейців
19. Поняття про національну ідею.
20. Основні методи етнопсихології.
21. Етнопсихологія китайців.
22. Соціально-психологічна сутність поняття «нація».
23. Шляхи подолання етнічних конфліктів.
24. Етнопсихологія арабів.
25. Сутність поняття «автостереотип».

26. Сучасні процеси національного та державного будівництва.
27. Етнопсихологія українців.
28. Сутність поняття «гетеростереотип».
29. К.Юнг про архетипи колективного підсвідомого як основи психічного складу етносу.
30. Етнопсихологія українців.
31. Психічний склад етносу.
32. Риси українського національного характеру.
33. Етнопсихологія іспанців.
34. Етнічні установки як передумови формування етностереотипів.
35. Діалектика національного та загальнолюдського в національному характері.
36. Етнопсихологія росіян.
37. Етноцентризм, його ознаки та умови виникнення.
38. Роль масової інформації в формуванні етностереотипів.
39. Етнопсихологія італійців.
40. Поняття про національний характер.
41. Явище «ефекту призми».
42. Етнопсихологія німців.
43. Поняття маргінальності.
44. Роль практичного психолога у вирішенні проблеми зниження етноцентризму.
45. Застосування шкали Богардуса у етнопсихологічних дослідженнях.
46. Актуальні питання етнопсихології у сучасних умовах.
47. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації.
48. Особливості врахування етнопсихології у діловому спілкуванні.
49. Фактори розвитку національного характеру.
50. Врахування основних положень етнопсихології у роботі практичного психолога.
51. Етнопсихологія шведів.
52. Етнічна самосвідомість.
53. Етнічні особливості ділового спілкування.
54. Психологічна сутність парадоксу Лап’єра.
55. Методи вивчення етнопсихологічних особливостей людей.
56. Роль психолога у гуманізації міжетнічних відносин у суспільстві.
57. Національний характер українців.
58. Сутність парадоксу Лап’єра.
59. Етнічні стереотипи.
60. Психічний склад українців.
61. Проблема етносу та нації в етнопсихології.
62. Етнічні конфлікти, їх сутність, об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення.
63. Етнопсихологія норвежців.
64. Причини виникнення етнічних стереотипів.
65. Поняття про національні почуття.
66. Психологія фінського народу.
67. Виникнення етнопсихології як самостійної науки.
68. Структура та зміст етнічної установки.
69. Ділове спілкування з американськими партнерами.
70. Етапи розвитку вітчизняної етнопсихології.
71. Застосування природного експериментального дослідження в етнопсихології.
72. Ділове спілкування з німецькими партнерами.
73. К.Юнг про архетипи колективного підсвідомого як основи психічного складу етносу.
74. Архетипи в колективному підсвідомому українців.
75. Особливості ділового спілкування з арабськими партнерами.
76. Детермінованість національної свідомості соціально-економічними та історичними

умовами.
77. Особливості застосування крос-культурних досліджень в етнопсихології.
78. Ділове спілкування з французькими партнерами.
79. Д. Чижевський про риси українського національного характеру.
80. Поняття про етностереотипи.
81. Особливості ділового спілкування з японськими партнерами.

82. Поняття про етнічні гетеростереотипи.
83. Фактори розвитку національного характеру.
84. Етнічні особливості французького народу.
85. Поняття про національні почуття.
86. Етнічні автостереотипи.
87. Етнопсихологія китайців.
88. Психологічний склад української нації.
89. Проблеми формування національної ідеї.
90. Застосування методики кольорового тесту відношень (КТВ) у етнопсихологічному

дослідженні.

8.7. Шкала відповідності оцінок
Оцінка

Кількість балів

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
0-59
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