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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «__Етнопсихологія__» складена  відповідно
до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 053 психологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  є  ознайомлення  студентів  з
вітчизняними  та  закордонними  теоріями  та  емпіричними  дослідженнями  в
етнопсихології, практичні навички роботи в цій галузі.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни

Знати: основні положення загальної етнопсихології. Дослідження в галузі крос-
культурної  психології,  культурної  психології,  психологічної  антропології  та
соціальної етнічної психології. Підходи до розуміння співвідношення культури
та психіки.

Уміти: застосовувати ці знання в конкретних емпіричних дослідженнях.

1.3. Кількість кредитів - 3

1.4. Загальна кількість годин – 90

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором ВНЗ

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

3-й -й
Семестр

6-й -й
Лекції

 16 год.  год.
Практичні, семінарські заняття

16 год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

58 год.  год.
Індивідуальні завдання 

1.6. Заплановані результати навчання
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Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти
мають досягти таких результатів навчання:

- наукові  уявлення  про  виникнення  та  динаміку  розвитку  психологічних
знань в етнопсихології;

- розуміння предмету, цілей та завдань етнопсихології;

- вміння аналізувати творчі ідеї та наукову спадщину відомих зарубіжних
та вітчизняних вчених;

- володіння  та  вільна  орієнтація  у  системі  понять,  розроблених
представниками різних психологічних підходів та шкіл;

- систематизація уявлень про сучасні етнопсихологічні дослідження;

- вільна орієнтація в методах етнопсихології;

- здатність  оптимального  підбору  та  належного  застосування  методів
етнопсихології в залежності від власних цілей чи поставлених задач.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні основи етнопсихології.

Тема  1.  ІСТОРІЯ  ЕТНОПСИХОЛОГІЇ.РОЗВИТОК  УЯВЛЕНЬ  ПРО

ПРЕДМЕТ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ.  

Започаткування етнопсихології  як науки. Перші кросс-культурні дослідження.
Школа  «Культура  і  особистість».  Культурно-історична  психологія
Л.Виготського та перші польові дослідження. Заборона етнопсихології в СРСР.
Історія  вітчизняної  етнопсихології.  Сучасні  уявлення  про  предмет
етнопсихології.

Тема  2.  ТЕОРЕТИЧНІ  ПІДХОДИ  ДО  ВИВЧЕННЯ

ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Екологічний підхід.  Біологічний підхід.  Історичний підхід.  Культурологічний
підхід. Соціально-економічний підхід. Діяльнісний підхід в етнопсихології.

 Тема 3. ПОНЯТТЯ "ЕТНОС", «КУЛЬТУРА», ТА «ЕТНІЧНІСТЬ».

Основні  підходи  до  визначення  поняття  “етнос”.  Примордіалістські,
інструменталістські  та  конструктивістські  концепції.  Поняття  етносу  в
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концепції  етногенезу  Л.Гумільова,  Поршнєва  та  інших.  Характеристики
культури. Опитувальники для оцінки та опису культур. Базові виміри культури.

Розділ 2. Основні етнопсихологічні феномени та способи їх виявлення.

4. ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ ТА СПОСОБИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ. Теоретичні
уявлення  про  етнічні  стереотипи.  Стереотипи,  упередження  та  забобони.
Культурні  засоби  ретрансляції  етнічних  стереотипів.  Методи  дослідження
етнічних  стереотипів.  Діагностичний  тест  відносин  Г.Кцоєвої  як  зразок
вивчення етнічних стереотипів.

5. ЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ.

Проблема  формування  етнічної  толерантності.  Шкала  соціальної  дистанції
Богардуса. Сучасні дослідження толерантності.

6. ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА СПОСОБИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Поняття етнічної свідомості та етнічної самосвідомості. Вивчення ідентичності
в  різних  психологічних  школах.  Параметри  етнічної  ідентичності  та  їх
виявлення. Трансформація етнічної ідентичності. 

7.  ПСИХОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  ЗМІНИ  ІНДИВІДОМ  КУЛЬТУРНОГО

СЕРЕДОВИЩА.

Психологічна акультурація. Визначення аккультураційних стратегій за способом
Дж.Беррі.  Трансформація  ідентичності  в  процесі  міграції.  Культурний  шок.
Форми психологічної допомоги мігрантам. Культурні асимілятори.

8.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ

Загальна  характеристика  основних  стратегій  етнопсихологічних  досліджень.
Лабораторний  та  природний  експерименти  як  засоби  дослідження
міжнаціональних відносин. Формуючі та корегуючи методи в етнопсихології.

3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
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Назви розділів і
тем

Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб Інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Теоретичні засади етнопсихології
Тема 1. Предмет, 
етнопсихології.

11 2 2 7

Тема 2. Основні 
теоретичні підходи

11 2 2 7

Тема 3. «Етнос», 
культура».

11 2 2 7

Разом за розділом1 33 6 6 21
      

  Розділ 2. Основні етнопсихологічні феномени та способи їх виявлення
Тема 4. Етнічні 
стереотипи

11 2 2 7

Тема 5. Етнічна 
толерантність

11 2 2 7

Тема 6. Етнічна 
ідентичність.

11 2 2 7

Тема 7. Психічна 
акультурація

11 2 2 7

Тема 8. Методи 
етнопсихології

13 2 2 9

Усього годин 57 10 10 37
Усього годин 90 16 16   58

                                                                                                             

4. Теми семінарських  занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин для

д\в

Кількість
годин для

з\в
1 Предмет та завдання етнопсихології. 2
2 Основні теоретичні підходи 2
3 Експериментальне вивчення толерантності 2
4 Види етнічної ідентичності та їх вивчення 2
5 Методи підготовки до зміни культурного середовища 2
6 Приклади кроскультурних досліджень 2
7 Параметри культури та способи їх визначення 2
8 Методи дослідження етнічних стереотипів 2

Разом 16
                                                                                                             

5. Завдання для самостійної  роботи
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№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

Форма
контролю

1 Підготовка до лекційних занять 10 поточний
контроль

2 Підготовка до практичних занять 10 поточний
контроль

3 Опрацювання науково-методичної літератури 10 поточний
контроль

4 Підготовка доповіді на визначену тему 10 Виступ на
занятті

5 Підготовка до екзамену 18 екзамен
Разом 58

6. Індивідуальні завдання
(не передбачені)

7. Методи контролю
Методами контролю в курсі  етнопсихології  є  поточний контроль,  оцінка

семінарських занять (виступи з презентаціями та звіти), самостійна робота за
темами занять, екзамен.

Поточний  контроль – проводиться  викладачем  на  лекційних  та
семінарських  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є  перевірка  рівня
підготовки студентів до сприйняття та обговорення теоретичного матеріалу з
курсу, до  виконання  лабораторної  роботи,  заохочення  навчальної  активності
студентів.  Основною  метою  поточного  контролю  є  забезпечення  зворотного
зв’язку  між  викладачем  та  студентами  у  процесі  навчання,  забезпечення
управління  навчальною  мотивацією  студентів.  Поточний  контроль  може
проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на
лабораторних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні
питань.

Оцінка  семінарських  занять.  Оцінювання  виступів  студентів  із  захистом
презентацій  та  оцінювання  звітів  за  темами  практичних  занять.  Вибір  теми
презентації,  що  відбиває  ступінь  засвоєння  студентом  навичок  організації
практичної роботи з етнопсихології, умінь і навичок використання відповідних
методик,  обробки  та  інтерпретації  отриманих  результатів,  інтегрування
отриманих даних в цілісну характеристику.

Екзамен відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами 

8. Схема нарахування балів

Поточне тестування, звіти та презентації та
самостійна робота

Екзамен Сума

Розділ 1                        Розділ 2
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 40 100
11 11  11 11 11 11 11 13

         

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів
Аудиторна робота на лекційних та лабораторних заняттях – до 2 балів за

заняття:
– 2 бали – систематична робота на занятті;
– 1 бал – епізодична робота на занятті.

Оцінювання  семінарських  занять  проводиться  на  семінарах  через
оцінювання відповідей на запитання семінарського заняття,  написання звіту
та захист презентації.  Захист презентації оцінюється 10 балами ( 5 балів за
зміст  та  5  балів  за  виступ  студента  із  захистом).  Оцінювання  відповідей
максимум 2 бали. 1 бал – епізодична робота, 2 бали систематична робота .

    Студенти  виконують  звіт – практичну роботу . Звіти оцінюються за
наступними  критеріями.  Максимальну  оцінку  (4  бали) отримує  звіт,  який
містить опис досліджуваного,  опис ходу діагностичної  процедури,  протокол
дослідження, правильну обробку результатів діагностики, правильну та повну
інтерпретацію результатів діагностики, загальний висновок.  4 бали – студент
провів  пропоновану  методику,  засвоїв  принципи  проведення,  обробки  та
аналізу  результатів,  зробив  загальний  висновок. 3 бали  –  студент  провів
пропоновану методику та засвоїв принципи обробки даних; 2  бали – студент
провів пропоновану методику; 1 бал  - студент не проводив методику, але брав
участь у обговоренні. 

   Екзаменаційна робота – 40 балів
Підсумковий контроль здійснюється за допомогою 20 білетів,  в кожному – 4

питання відкритого типу, відповідь на кожне з яких оцінюється максимально
у 10 балів: 

10 балів ставиться, якщо зміст питання повністю розкритий, викладення чітке,
логічне й послідовне.

8 балів ставиться, якщо зміст питання у цілому розкритий вірно, проте наявні
декілька незначних недоліків, або один з аспектів питання розкритий тільки
схематично, або є одна суттєва помилка у розкритті другорядного аспекту
питання.

6  балів  ставиться,  якщо  зміст  питання  розкритий  у  цілому  вірно,  але
схематично,  без  подробиць чи конкретизації,  або розкрито не всі  основні
аспекти питання, або є помилки у розкритті основних аспектів питання.

4 бали ставиться, якщо у цілому вірно, але надто схематично, розкритий тільки
один  основний  аспект  питання,  наявні  суттєві  помилки  у  розкритті
основного аспекту питання.
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2  бали  ставиться  якщо  частково  обговорений  тільки  один  аспект  питання,
можливо не основний.

Приклади екзаменаційних білетів:
                                     Білет 2
1.Школа "культура і особистість". Приклад дослідження.
2.Основні підходи до визначення поняття "етнос".
3.Культурні засоби ретрансляції етнічних стереотипів. 
4. Тест, вільний від впливу культури.  

                           
 Білет 5
1. Культурно-історична  школа  Л.С.  Виготського  й  перші  польові

етнопсихологічні дослідження.
2. Екологічний підхід до розуміння етнічної специфіки психічної діяльності

та його вади.
3. Параметри етнічної ідентичності та способи їх виявлення.
4. Метод спостереження в етнопсихології. "Проект шести культур".

Шкала оцінювання

Сума  балів  за  всі  види
навчальної  діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література

1. Прикладна психологія: навчальний посібник / В.М.Павленко, І.В.Кряж, О.Л.Луценко

та ін.; за ред. В.М.Павленко. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 532с.

2. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія. – К.: Сфера, 1999.

3. Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. Учебное пособие. –

М.: Т-во научных зданий КМК, 2005.

4. Павленко  В.Н.  Етнопсихологія.  Навчально-методичний  комплекс  для  студентів  зі

спеціальності «Психологія». ХНУ, 2005. 

Основна література
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1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. Учебное 

пособие. – М.: «Старый сад», 1998.

2. Пірен М.І. Основи етнопсихології. – К., 1996.

3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003.

Допоміжна література:

1. Баронин А.С. Этническая психология. – К.: Тандем, 2000.

2. Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Этнические установки и этнические стереотипы. – 

Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1995.

3. Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность: философский и психологический анализ.

– К.: Арт-Пресс, 1999.

4. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989.

5. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. – М., 1977.

6. Коул М. Культурно-историческая психология. – М.:Когито-Центр, 1997.

7. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности / 

под ред.Г.У.Солдатовой. М.: Смысл, 2002. 

8. Резников Е.Н. Методические проблемы этнической психологи. М.: Изд-во «Институт 

психологи РАН», 2005.

9. Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. – СПб.: Алетея, 2000.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-

лекції, інше методичне забезпечення

1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003.

https://royallib.com/book/stefanenko_t/etnopsihologiya.html

2. Савицька О.В., Співак Л.М. Етнопсихологія. – К. : Каравела, 2011 – 264 с.

http://kaf-psykholohii.kpnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/89/2017/10/Savytska_Spivak_Etnopsykholohiia.pdf
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