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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Етнопсихологія спрямована на забезпечення магістрів теоретичними 

знаннями та практичними уміннями з основ етнічної психології та здатність 

застосовувати на практиці діагностичний інструментарій, використовуючи 

здобутки сучасної психологічної науки. Етнопсихологія формулює основні 

поняття, якими користуються психологи: "етнос", "народ", "нація", 

"культура", "культурна трансмісія", "етногенез", "психічний склад етносу", 

"менталітет", "національний характер", "етнічна свідомість", "етнічна 

самосвідомість", "маргінал", "етнічна диспозиція", "етнічна установка", 

"етнічний стереотип", "аутостереотип", "гетеростереотип", "етнічний 

конфлікт", що визначає науковість цих понять і стежить за об'єктивністю, 

науковою базою досліджень у галузі психодіагностики. 

Етнопсихологія досліджує психологічні особливості етносів та їх 

представників, закономірності, джерела і чинники етнічної свідомості та 

самосвідомості, психологію міжетнічних відносин. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Мета даного навчального курсу «Етнопсихологія» полягає у створенні 

загальної концепції формування етнічної специфіки психічної діяльності 

для розуміння психологічних законів впливу етнічної і культурної 

належності на життя людини. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 

 

 

 



 

 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Загальна 

кількість 

год. 

Денна форма 30 36 69 135 

Заочна форма  8 4 123 135 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

ПРНК01 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій 

ПРНК03 

Рекомендувати способи розв’язання складних завдань і проблем, що 

потребують оновлення та інтеграції знань в умовах неповної інформації та 

суперечливих вимог 

ПРНК05 

Здійснювати реферування наукових джерел,  адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної 

діяльності, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. 

ПРНК06 
Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організації, 

узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки. 

ПРНА05 
Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі наукових 

звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій) 

ПРНП02 
Вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою на 

доступні ресурси 

ПРНК01 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій 

 
Результати 
навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення курсу 

цієї навчальної здобувач вищої 

освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК01 

ПРНА05 

ПРНП02 

 

Під час опрацювання наукових 

першоджерел з етнічної психології 

виділяти предметну область науки, 

базові поняття та основні етнічні 

диспозиції 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК03 

ПРНА05 

ПРНП02 

Орієнтуватися у способах 

розв’язання складних завдань і 

проблем етнічного характеру, 

розуміти негативні наслідки 

нетолерантного ставлення до 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 



представників різних етнічних груп 

та орієнтуватися у культурних 

традиціях різних народів 

ПРНК05 

ПРНП02 

Здійснювати аналітичну роботу в 

галузі етнопсихології, формувати 

власне критичне ставлення до 

проведених досліджень щодо різних 

аспектів становлення національної 

самосвідомості. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК06 

ПРНП02 

 

Володіти навичками реферування 

першоджерел з етнопсихології, 

культури наукової роботи та вміння 

узагальнювати результати, 

оформляти їх у конкретні методичні 

рекомендації 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК03 

ПРНА05 

 

Проводячи власні наукові 

дослідження у галузі етнопсихології 

узагальнювати їх результати у формі 

наукових звітів різних форм (тез, 

статей, доповідей, презентацій) 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

ПРНК01 

ПРНП02 

На підставі засвоєння 

етнопсихологічних проблем 

особистості вирішувати складні 

фахові завдання (практичні та 

дослідницькі) щодо попередження 

етнічних конфліктів, підтримки та 

розвитку національної 

самосвідомості, популяризації серед 

населення культурних традицій 

різних народів. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування 

 
Зміст 

навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1. 
Предметна область етнічної 

психології як науки 

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНП02 

2/2/2 (денна ф/н) 

1/-/8 (заочна ф/н) 

Тема 2. 
Становлення та розвиток етнічної 

психології 

ПРНК03 

ПРНА05 

ПРНП01 

2/2/6 (денна ф/н) 

-/-/8 (заочна ф/н) 

Тема 3. 
Розвиток етнопсихологічних ідей у 

Росії та Україні 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП02 

2/4/4 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 4. Базові поняття етнопсихології 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП02 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 5. Психічний склад етносу 

ПРНК03 

ПРНА05 

ПРНП03 

2/2/4(денна ф/н) 

-/1/8 (заочна ф/н) 

Тема 6. 
Культура як основна 

етнорозрізнювальна ознака 

ПРНК03 

ПРНА05 

ПРНП03 

4/4/8(денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 



Тема 7. 

Етнопсихологічні проблеми 

дослідження особистості у 

культурах 

ПРНК01 

ПРНА01 

ПРНП02 

2/4/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 8. Етнічна самосвідомість 

ПРНК03 

ПРНА01 

ПРНА07 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 9. Етнічні диспозиції 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНА02 

ПРНП08 

2/2/6 (денна ф/н) 

-/1/10 (заочна ф/н) 

Тема 10 Етнічні конфлікти 

ПРНК03 

ПРНА05 

ПРНП03 

2/4/4 (денна ф/н) 

1/1/10 (заочна ф/н) 

Тема 11 Методи етнопсихологічних досліджень 

ПРНК03 

ПРНА01 

ПРНП02 

2/2/4 (денна ф/н) 

1/1/9 (заочна ф/н) 

Тема 12 Прикладні аспекти етнопсихології 

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНП02 

2/4/4 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 13 

Етнопсихологічні особливості різних 

народів світу 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНА02 

4/2/9 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 

 

Список 

основної 

літератури 

1. Крюкова М.А. Етнопсихологія. Навчально-методичний посібник (для 

здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології 

НУ «ОЮА») / М.А. Крюкова. – Одеса: Фенікс, 2020. – 100 с. (Сер. 

«Навчально-методичні посібники»). 

2. Боас Ф. Методы этнологии // Антология исследований культуры. – Т. 1. 

– Интерпретации культуры. – СПб.: «Университетская книга». – 2007. – С. 

519-527. 

3. Гумилев Л.Н. Етногенез и биосфера Земли. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2002. 

4. Данилюк І.В. “Мовні конфлікти” та конструювання етнічної і 

національної ідентичності // Соціальна психологія – Київ, 2005. – №.3 (11) 
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чверть ХІХ – перша половина ХХ століття). – К.: Либідь, 2002. 

6. Кросс-культурная психология. Исследования и применение / 

Берри Д. В., Пуртинга А. Х., Сигалл М. Х., Дасен П. Р. – Харьков, Изд-во 

Гуманитарный центр, 2017.  

7. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную 
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9. Психология и культура. / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003. 

10. Платонов Ю.П. Этническая психология. – СПб.: Речь, 2001. 

11. Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посібник. Київ : Каравела, 2011. 

- 263 с. 

12. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – Екатеринбург: Деловая книга, М.: 

Институт психологии РАН «Академический Проект», 2000.  

13. Чепа М.-Л. А. Етнопсихологічний дискурс глобалізації : монографія. 

Кіровоград : Імекс. – 2013.-104 с. 

Iнформацiйнi ресурси: 

1. Барлас Т. В.Психодиагностика в практической психологии: 

проблемы и перспективы. // Журнал практической психологии и 

психоанализа, 2001.–No1-



2.http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20011201 Библиотека с книгами по 

психологии    http://psychologylib.ru/books/index.shtml 

2. Библиотека психологического форума «MyWord.ru» 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// psylib. myword. ru. 

3. «Психея» [Электронный ресурс] — (Режим доступа: 

http://www.psycheya.ru). 

4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии /Под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. –СПб.: Питер, 

2003. – 560 с.www.koob.ru/shmelev_a_g/osnovi_psihodiagnosti 

5. Виртуальная библиотека по психологии [Электронный ресурс] 

— Режим доступа: http:// scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

6. "Каталог психологической литературы» [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність 

- це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на семінарах 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

 опитування на семінарських заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

http://psychologylib.ru/books/index.shtml
http://www.psycheya.ru/
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє  

ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка рефератів 

та доповідей за темами навчальної дисципліни. 



 


