
ПЕРЕДМОВА 

Навчальна дисципліна «Етнопсихологія» відноситься до навчальних дисциплін циклу
професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія»

Мета навчальної дисципліни: засвоєння знань з етнопсихології та їх застосування у
професійній  діяльності  .Сформувати  у  здобувачів  вищої  освіти  знання  про  основні
характеристики етносу, види етнічних конфліктів та шляхи їх подолання, вміння враховувати
їх при вирішенні професійних завдань. 

Завдання навчальної  дисципліни:  сформувати  знання  про  провідні  і  напрями і
школи етнопсихології,  історію її  розвитку, сучасні  досягнення даної науки;  ознайомити із
психологічними  закономірностями  функціонування  національно-психологічних  феноменів
та  професійно  оперувати  основними  поняттями  етнічної  і  кроскультурної  психології;
розвинути здатності розуміти та аналізувати вплив етнокультури на психологічний розвиток
людини  в  процесі  інкультурації,  на  формування  певного  типу  особистості,  на  специфіку
норм,  правил  і  статеворольову  поведінку  індивіда  у  етнокультурі;  оволодіти  вмінням
проводити  етнопсихологічний  аналіз  соціальних  ситуацій  і  взаємодії  з  урахуванням
довготривалих наслідків.

Об’єкт навчальної дисципліни – вивчення навчальної дисципліни «Етнопсихологія». 
Предмет вивчення навчальної дисципліни – процес і результат вивчення студентами

знань з етнопсихології та їх використання у професійній діяльності. 
Після вивчення курсу «Етнопсихологія» (шифр компоненти освітньої програми – ВБ

12  для здобувачів вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти)  здобувачі вищої
освіти повинні володіти такими компетентностями:

 Загальні компетентності:
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
Після вивчення курсу «Етнопсихологія» (шифр компоненти освітньої програми  ВБ 6 – на
базі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр)  здобувачі  вищої  освіти  повинні
володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

Методи  та  форми  навчання:  теоретичного  та  емпіричного  дослідження,  аналізу
даних,  технології  психологічної  допомоги;   психологічних  ситуацій,  складання
психологічних  характеристик,  власних  проектів,   методики  досліджень  та  інтерпретації
отриманих даних; лекційні, семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в
мережі Internet.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 
Метою поточного контролю є перевірка у студентів рівня набутих знань та умінь на

лекціях,  семінарських  заняттях  та  шляхом самостійного  вивчення  навчального  матеріалу.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента.
Структура поточного контролю враховує особливості заочної форми навчання.

Формою підсумкового контролю знань є залік.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Формулювання  результатів  навчання  для  обов’язкової  навчальної  дисципліни
«Етнопсихологія»  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-професійною
програмою, зокрема: 

 ВБ 12 для здобувачів вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти
ПРН4. Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
ПРН15.  Відповідально  ставитися  до  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.
ПРН17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
ВБ 6 на базі ОКР молодший спеціаліст, молодший бакалавр
ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в
контексті професійних завдань.
ПРН4. Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
ПРН15.  Відповідально  ставитися  до  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.
ПРН16.  Знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.
ПРН17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.




