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Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3/90 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (16 год.), практичні (24 год.), самостійна робота (60 

год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (78 

год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: дотримуватися 

вимог законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види 

навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування 

навчальних занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення завдань у 

проведенні експерименту. 

Що будемо вивчати?  Навчальна дисципліна «Етнопсихологія» знайомить студентів із  

знанями з етнічної, національної психології, а також самоусвідомлення й 

розвитку. Навчити студентів використовувати психологічні знання при 

вирішенні професійних завдань. Для сучасного періоду характерними є 

розвиток психологічної науки, використання її рекомендацій у різних 

галузях людської діяльності. 

Чому це треба вивчати?  Метою вивчення дисципліни “Етнопсихологія” Оволодіння 

основними принципи та закономірності взаємозв'язку процесів 

етнопсихології та розвитку розуміння закономірностей. Вивчення 

етнопсихологічних знань за змістом суміжних дисциплін – психологією 

особистості і народознавством, соціальною психологією, історією України 

та мистецтвознавством. Засвоєння та застосування як пояснювально-

ілюстративного, так і проблемних методів навчання, орієнтацію на діалог, 

самостійне наукове дослідження тих чи інших етнопсихологічних 

феноменів 

Яких результатів можна 

досягнути?  

- Знання та розуміння предметної області та  

- розуміння професійної діяльності. 

- Здатність до розуміння природи поведінки,  

- діяльності та вчинків.  

- Здатність самостійно збирати та критично  

- опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати  
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- психологічну інформацію з різних джерел 

- Здатність дотримуватися норм професійної етики 

- Здатність до особистісного та професійного  

- самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

Навички Soft skills – критичне мислення, креативне мислення, ситуаційна 

обізнаність, вміння виступати перед аудиторією, розвиток соціальних 

навичок та емоційного сприйняття, здатність бути дипломатичним і 

тактовним. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

- Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні  

- проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

- Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору  

- первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження 

- Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних  

- результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані  

- висновки 

- Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати  

- власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних  

- особливостей співрозмовника 

Зміст дисципліни Предмет етнопсихології  

Формування національної психології в етногенезі українців. 

Традиційні образи-символи у психологічній ліяльності людини. 

Звичаєва культура – об'єкт відображення і втілення національної психології. 

Шлюбно-родинні стосунки в етнічних культурах. 

Педагогіка в етнокультурах. 

Своєрідність психології народів ближнього зарубіжжя. 

Порівняльна характеристика психології деяких народів далекого 

зарубіжжя. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, питань до практичних занять, 

виконання модульного та підсумкового тестування, ІНДЗ 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: загальна та вікова психологія, 

соціальна психологія, психодіагностика, психологічне консультування, 

конфліктологія, медична психологія, психологія праці. 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, тестовий контроль, виконання завдань 

самостійної роботи, ІНДЗ, ессе, презентацій. 

Підсумковий контроль Залік 


