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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 
Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 
Заочна форма:  лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Прослуховуючи цей курс, Ви 

погодились виконувати положення принципів академічної 

доброчесності:  
– складати всі проміжні та підсумкові завдання самостійно без 

допомоги сторонніх осіб;  

– надавати для оцінювання лише результати власної роботи;  

– не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших здобувачів;  

– не публікувати відповіді на питання, що використовуються в 

рамках курсу для оцінювання знань  здобувачів; 

– робити посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей;  

– дотримуватися норм законодавства про авторське право і 

суміжні права.  

Відвідування занять.  Регулярне відвідування лекційних та 

практичних занять, самостійна робота та опрацювання 

рекомендованої літератури і матеріалів є необхідною умовою для 

вивчення курсу. Поведінка в аудиторії повинна відповідати 

загальним вимогам ділової та наукової етики. Під час лекцій та 

семінарських занять не припустимо відволікатись розмовами, 

користуватись мобільними телефонами та іншими гаджетами, 

порушувати дисципліну в будь-який інший спосіб. Запізнення на 

лекцію так само не припустимі, викладач залишає за собою право 

не допустити до заняття  здобувача, що порушує дисципліну або 

запізнюється. 
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 1.Набуття 

компетентностей у неформальній освіті (онлайн-курси, участь у 

проектах і т.п.).  
2.Наукова робота (написання статей, тез),участь у конференціях, 

круглих столах, семінарах (сертифікат).. 

Що будемо вивчати?  Навчальна дисципліна „Етнопсихологія” вивчає національні 

особливості пізнавальних, емоційно-вольових процесів, а також 

стани і властивості особистості представників конкретних етносів; 

різноманітність соціально-психологічних процесів і явищ, що 

виникають серед конкретних народів; етнічну свідомість і 

самосвідомість, етнічні цінності та орієнтації, етнічні мрії, етнічні 
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характери; соціально-психологічні фактори етногенезу та ін.   
Чому це треба вивчати?  Значення навчальної дисципліни обумовлено зростанням у новітній 

історії кількості етнічних конфліктних проявів. Ігнорувати цю 

тенденцію небезпечно, адже вона загрожує цілісності України. 

Відшукати способи розв’язання цих конфліктів без розуміння 

свідомих і підсвідомих намагань людей, об’єднаних в етнічну 

спільноту, неможливо. Водночас, курс „Етнопсихологія” є 

теоретичною основою для формування у майбутніх психологів, 

педагогів здатності відслідковувати ментальні прояви психіки, 

визначати міру їх впливу на життєдіяльність особистості та 

динамічні прояви соціальної групи. Етнопсихологія є 

міждисциплінарною галуззю знання на стику загальної, вікової, 

соціальної психології, етнології, культурної антропології, крос-

культурної психології. 
Яких результатів можна 

досягнути?  
- Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

- Здатність бути критичним і самокритичним; 

- Навички міжособистісної взаємодії; 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
- Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології 

- Здатність до розуміння природи поведінки діяльності та вчинків 

- Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел 

Зміст дисципліни Предмет етнопсихології.  
Формування національної психології в етногенезі українців.  
Традиційні образи-символи у психічній діяльності людини.  
Звичаєва культура – об`ект відображення і втілення національної 

психології.  
Шлюбно-родинні стосунки в етнічних культурах.  
Педагогіка в етнокультурах. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, тем для самостійної роботи,  

виконання модульного та підсумкового тестування, ІНДЗ. 
Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, 

експериментальна психологія, диференційна психологія, 

психологія особистості.  
Інформаційне забезпечення 
(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 
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