
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор Дрогобицького державного  

педагогічного університету 

імені Івана Франка 

  _____________Н.В. Скотна  

«__»______________2014 р 

 

 
 
 

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 
 

ПРОГРАМА 
 

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

галузі знань 0301 Соціально-політичні науки 

напряму підготовки 6.030102 Психологія та 6.030103 Практична психологія 

Дисципліна: варіативна (за вибором студента) 

Цикл підготовки: професійно-практична підготовка (Б) 

 

Програму уклали: кандидат філософських наук, доцент Стець В.І.. викладач  Шатинська О.П

     

 

  

Рецензенти:   

  

 

кандидат філософських наук,  

доцент кафедри психології  

Грабовська С. Л. 

 

 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри соціальної педагогіки та 

корекційної освіти 

Смеречак Л.І. 

Затверджено 

на засіданні  кафедри практичної 

психології 

(протокол №    від             2014р.) 

 

Затверджено 

на засіданні  науково-методичної 

ради соціально-гуманітарного факультету 

(протокол №    від             2014р.) 

 

Затверджено 

на засіданні  науково-методичної 

ради університету  

(протокол №    від             2014р.) 

 

Затверджено 

на засіданні Вченої ради університету 

(протокол №    від             2014р.) 

 

     

Дрогобич, 2014р. 

 



1. Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Етнопсихологія» укладена 

відповідно до освітньо-професійної програми ГСВО ДДПУ імені Івана 

Франка підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.030102 

Психологія та 6.030103 Практична психологія 

Предметом вивчення дисципліни «Етнопсихологія» є психологічні 

особливості етносу та їх представників, закономірності, джерела і чинники 

етнічної свідомості та самосвідомості, психологія міжетнічних відносин.  

Етнічна психологія в Україні досить молода наука, однак сьогодні вона 

стає все більш актуальною, що визначається соціальними змінами в 

суспільстві в зв'язку з його політичною переорієнтацією. У результаті 

активізуються міжетнічні відносини на різних рівнях їх прояву. Діяльність 

психолога неможлива без урахування етнопсихологічних, етнокультурних та 

етносоціальних процесів, які відбуваються у сучасному суспільстві. В зв’язку 

з цим вивчення дисципліни ―Етнопсихологія‖ є важливою складовою фахової 

підготовки студента. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Етнопсихологія» тісно 

пов’язана і ґрунтується на знаннях таких попередньо вивчених курсів як 

«Загальна психологія», «Вікова психологія», «Історія психології» та ін.. В 

свою чергу ця дисципліна є основою для вивчення курсів «Основи 

психокорекційної роботи», «Основи психологічного консультування», 

«Конфліктології» та ін. 

Перелік змістових модулів дисципліни: визначення предмету 

етнопсихології, її зв'язок з етнографією та іншими суспільно-історичними 

науками; поняття етносу; вивчення психічного складу та особливостей 

поведінки людей, що зумовлені національною приналежністю; етнічні 

традиції, звичаї, обряди різних народів, зокрема українців, їх психологічний 

аналіз. 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основною метою навчальної дисципліни «Етнопсихологія» є 

теоретична та практична підготовка студентів в галузі етнічної психології, 

формування знать та умінь при аналізі етнопсихологічних феноменів та 

вироблення у студентів позитивної мотивації до самоосвіти в цій галузі.  

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; 

Основні знання та вміння, які повинен набути студент після 

засвоєння програми 

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони 

повинні знати такі основні поняття: етнопсихологія, етнос, народ, нація, 

культура, культурна трансмісія, етногенез, психічний склад етносу, 

національний характер, менталітет, етнічна свідомість, етнічна 

самосвідомість, етнічна ідентичність, маргінал, етнічна диспозиція, етнічна 

установка, етнічний стереотип, аутостереотип, гетеростереотип, етнічний 

конфлікт. 

Студенти повинні 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. 

На вивчення дисципліни відводиться 126 годин - 3,5 кредити ЕСТS. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Тема 1. Розвиток уявлень про предмет етнопсихології 

Зародження етнопсихології в історії і філософії. Ідеї етнопсихології в 

античній філософії (Гіпократ, Платон, Теофаст). Геродот як родоначальник 

етнічного напрямку в історії і психології. 

Європейські вчені про психологію народів (сер. XVIII – п.п. ХІХ ст.). 

Географічний детермінізм Ш. Монтеск’є. Концепція „народного духу‖ в 

німецькій філософії (І. Гердер, Г. Гегель, І. Кант). Психологія народів (М. 

Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт).  

Психоаналітичний підхід до дослідження культури (З. Фройд, Е. 

Фромм, Е. Еріксон, Г. Деветро, А. Бандура). Роль соціальних факторів у 

формуванні національного характеру (Д. Юнг). Теорія „модальної 

особистості‖ (Р. Ліптонду, А. Інкелес, Дж. Хоніман). Американська школа 

психологічної антропології. Культурний плюралізм Ф. Боаса. Конфігурації 

культур Р. Бенедикт. М. Мід про типи культури та дослідження дитинства. 

Когнітивна антропологія. Дослідження примітивного мислення (Е. Тейлор, Л. 

Леві-Брюль, К. Леві-Строс). 



Розвиток етнопсихології в Україні (М. Костомаров, О. Потебня, Д. 

Овсянико-Куликовський). Концепція психологічної природи мови (А.А. 

Потебня). Радянська культурно-історична школа (Г. Шпет, Л.С. Виготський, 

О.Р. Лурія).  

Тема 2. Сучасна етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань 

Об`єкт етнопсихології. Визначення предмету етнопсихології, її зв'язок 

з етнографією та іншими суспільно-історичними науками. Основних підходи 

до розуміння предмету етнопсихології. Основні напрямки дослідження 

етнопсихології.  

Основні функції етнопсихології: гносеологічна, описова, прогностична, 

культурологічна, комунікативна, етнополітична, виховна. Методичні 

принципи етнопсихології: принцип об'єктивності, наукового підходу, 

системності, дидактичної взаємодії, історизму, діалектичному.  

Методи етнопсихології. Стандартний та кроскультурний вид 

досліджень в етнопсихології. Конкретні методи і прийоми 

етнопсихологічного дослідження. Методи спостереження (включеного і 

невключеного), експерименту (природного і лабораторного), опитування, 

інтерв’ю. Тести (тестове опитування, тести-завдання, проективні тести, тести 

інтелекту). Біографічний метод. Додаткові методи в етнопсихології: метод 

аналізу етнічних стереотипів, кроскультурний аналіз асоціацій, кольоровий 

тест стосунків, шкала соціальної дистанції (Е. Бодгардус) та ін. 

Тема 3. Базові поняття етнопсихології  

Поняття етносу. Основні ознаки етносу. Форми існування етносів: 

клани, плем'я, народність, нація. Реальний та дисперсний вид існування 

етносів. Основні етнічні підрозділи: мікроетнічні одиниці, субетнічні одиниці 

та макроетнічні одиниці. 

Нація як найвища форма існування етносу. Визначальні 

характеристики нації. Основні ознаки нації: спільність мови; спільність 

території; спільність економічного життя; спільність матеріальної та 

духовної культури; національна самосвідомість. Значення нації. 



Психологічний аналіз культури. Матеріальна та нематеріальна 

культура. Суб'єктивна культура. Культура як етнодиференціююча ознака. 

Чинники крос-культурних відмінностей: соціально-психологічні чинники та 

об'єктивні умови навколишнього середовища. Функції культури. 

Взаємозв'язок між культурою та етносом. Поняття культурної трансмісії. 

Варіативність інкультурації в дитячому та підлітковому віці. 

Тема 4. Психічний склад етносу 

Проблема вивчення психічного складу та особливостей поведінки 

людей, що зумовлені національною приналежністю. Поняття психічного 

складу етносу. Структура психічного складу етносу. 

Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака етносу. 

Структура ментальності: емоційний (емотивний), когнітивний (вербальний) 

та поведінковий компоненти. Зовнішні та внутрішні умови формування 

ментальності 

Етнокультурна варіативність комунікації та регуляторів соціальної 

поведінки. Залежність комунікації від етнокультурного контексту. 

Експресивна поведінка і етнос. Етнокультурні відмінності в каузальній 

атрибуції. Індивідуалізм і колективізм. Вина і сором як механізми 

соціального контролю. Конформність як регулятор поведінки індивіда в 

групі. 

 

Модуль 2 

Тема 5. Етнічна самосвідомість 

Поняття етнічної свідомості. Складові етнічної свідомості. Рівні 

етнічної свідомості: буденна та теоретична свідомість.  

Етнічна самосвідомість як компонент етнічної свідомості. 

Індивідуальний та груповий рівень етнічної свідомості. Функції етнічної 

самосвідомості.  



Поняття етнічної ідентичності як ключового елементу етнічної 

самосвідомості. Компоненти етнічної ідентичності: етнічна самоназва; та 

етнічна обізнаність.  

Типи етнічної ідентичності: моноетнічна ідентичність з своєю 

етнічною групою; біетнічна; моноетнічна ідентичність з чужою етнічною 

групою; маргінальна етнічна ідентичність. Етапи становлення етнічної 

ідентичності. Чинники розвитку етнічної ідентичності: особливості етнічної 

соціалізації; специфіка етноконтактного середовища; статусні відносини між 

етнічними групами. Стратегії підтримання етнічної ідентичності 

Тема 6. Етнічні диспозиції 

Поняття етнічної диспозиції. Поняття соціальної установки як 

внутрішнього стану готовності. Специфіка етнічної установки.  

Компоненти етнічної установки: когнітивний, емоційний та 

конативний компоненти. Рівні етнічної установки. 

Поняття етнічного стереотипу. Етностереотип як спрощений образ 

групи. Структура стереотипу: ядро та мінливі судження. Види стереотипів: 

аутостереотип та гетеростереотип. Форми етнічних стереотипів.  

Властивості етнічних стереотипів: емоційно-оцінний характер, 

стійкість щодо нової інформації, узгодженість, неточність. Ознаками 

істинності етностереотипу є: наявність єдиної думки в двох чи більшої 

кількості груп щодо характеристик третьої групи; схожість між культурами, 

що сприяє підвищенню точності етностереотипів; узгодженість між 

сприйманням групою самої себе та сприйманням цієї групи з боку інших 

груп. 

Тема 7. Етнічні конфлікти 

Поняття етнічного конфлікту. Етнічний конфлікт як конкуренція між 

групами. Форми етнічних конфліктів: боротьба та війна.  

Теорії виникнення етнічних конфліктів. Теорії міжгрупових конфліктів 

як продукту універсальних психологічних характеристик. Теорії 



міжгрупових конфліктів, основою яких виступають індивідуальні 

відмінності. Теорії реального конфлікту. Теорії соціальної ідентичності. 

Критерії виокремлення етнічних конфліктів. Види етнічних конфліктів:  

швидкоплинні та ті, що протікають в'яло; локальні, регіональні та глобальні; 

соціально-економічні, культурно-мовні, політичні, територіальні. Міжетнічна 

напруженість. Стадії етнічних конфліктів: передкризова, власне кризових 

проявів (пік кризи), посткризового періоду. Відкриті та приховані конфлікти. 

Детермінанти етнічних конфліктів: етнічна та національна упередженість, 

націоналістичні настрої.  

Стратегії поведінки та шляхи врегулювання етнічних конфліктів: 

застосування правових механізмів; переговори; інформаційний шлях. 

Переорієнтована агресія (К. Лоренц), введення надгрупових цілей (М. 

Шериф), введення додаткових ідентичностей (Тешфел). Метод визначення 

прихованих мотивів. Метод подолання негативних емоцій. Метод 

переговорів. Метод відновлення комунікації між конфліктуючими 

сторонами. 

Тема 8. Прикладні аспекти етнопсихології 

Багатонаціональний колектив як специфічний об'єкт навчально-

виховного впливу. Етнопедагогічні принципи. Етнопсихологічна 

детермінація ефективності навчально-виховної роботи. Система навчально-

виховних заходів з врахуванням етнопсихологічних характеристик. 

Поняття та  значення міжкультурної адаптації. Психологічна та 

соціально-культурна адаптація. Акультураційні зміни на груповому рівні: 

культурний шок, шок переходу, культурна втомлюваність. Культурний шок і 

етапи міжкультурної адаптації. Чинники адаптації до нового культурного 

середовища: індивідуальні та групові. Наслідки міжкультурної взаємодії для 

індивіда та груп. 

Тема 9. Етнопсихологічні особливості різних народів світу 



Етнічні традиції, звичаї, обряди різних народів, зокрема українців, та їх 

психологічний аналіз: етноси Європи, етноси Азії, етноси Північної 

Америки, етноси Південної Америки, етноси Африки, етноси Австралії.  

 

Орієнтовна тематика практичних занять 

 розвиток уявлень про предмет етнопсихології 

 сучасна етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань 

 базові поняття етнопсихології 

 психічний склад етносу 

 етнічна самосвідомість 

 етнічні стереотипи 

 етнічні конфлікти 

 етнопсихологічні особливості різних народів світу 

 

4. Критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності 

навчання 

Формою підсумкового контролю з навчальної дисципліни є залік. 

Формою контролю досягнутих успіхів є сумарна оцінка за 

системою модульно-рейтингового контролю знань відповідно до 

візитки. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентів за семестр проводиться 

в системі оцінювання університету згідно візитки навчальної 

дисципліни, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання 

та шкалу ECTS, відповідно до таблиці. 

Шкала 

оцінювання 

Університету 

(в балах) 

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка (в 

балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

90-100  «відмінно»  «зараховано» 

 

90-100  А ВІДМІННО - відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок  



75-89  «добре»   

 

 

 

82-89  В ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього 

рівня з кількома помилками  

75-81  С ДОБРЕ - в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок  

60-74  «задовільно»  67-74  О ЗАДОВІЛЬНО - непогано,але зі 

значною кількістю недоліків  

60-66  Е ДОСТАТНЬО - виконання 

задовільняє мінімальні критерії  

0-59  

 

 

«незадовільно»  

 

 

 

«не 

зараховано»  

35-59  FХ НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно 

працювати,перед тим як отримати 

залік  

0-34  F НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна 

серйозна подальша робота  

 

Видами модульної атестації з навчальної дисципліни є усні відповіді на 

проблемні питання за темами практичних занять, виконання групових 

самостійних робіт та виконання індивідуальних завдань. 
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