
 

 

 



 

 



 

 

  

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни: вивчення студентами факультету педагогічної та 

соціальної освіти етнопсихологічних особливостей та відмінностей етносів, 

народів, націй; природи, характеру різних етносів, а також їхньої 

ментальності, особливостей мови тощо. Дисципліна допоможе майбутнім 

вихователям ЗДО у професійній діяльності. Історія виникнення етнопсихології 

та її розвиток, зв’язок з іншими науками всебічно сприятиме вивченню й 

розумінню суміжних дисциплін, що є важливим чинником становлення 

професійної компетентності студентів, творчого ставлення до роботи та 

психологічної культури спілкування з людьми інших національностей. 

Дисципліна передбачає 4 кредити ECTS, вивчається в 1 семестрі, форма 

контролю – залік. Мова викладання – українська. 

Умовами зарахування предмета є: контрольні роботи, індивідуально-

творчий проект «Етнопсихологія мого рідного краю», «Мій родовід», 

етнопсихологічні ситуації, творчі завдання, самостійна робота, наукове 

дослідження, наукова стаття, ділова гра «Культурний асимілятор», «круглий 

стіл з гострими кутами», дебати. 

Ключові слова: етнос, нація, народ, культурний шок, асиміляція, 

міжетнічна взаємодія, бренд нації, маргінальність, толерантність, 

стереотип, національна самосвідомість. 

 

 

Discipline abstract 

The purpose of the discipline: students of the Faculty of Pedagogical and 

Social Education ethnopsychological features and differences of ethnic groups, 

peoples, nations; nature, character of different ethnic groups, as well as their 

mentality, language features, etc. Discipline will help future educators ZDO in 

professional activities. 

The history of ethnopsychology and its development, connection with other 

sciences will contribute to the study and understanding of related disciplines, which is 

an important factor in the formation of professional competence of students, creative 

attitude to work and psychological culture of communication with people of other 

nationalities. 

The discipline provides 4 ECTS credits, is studied in 1 semester, the form of 

control –  credit. The language of instruction is Ukrainian. 

Terms of enrollment are: tests, individual creative project «Ethnopsychology of 

my native land», «My pedigree», ethnopsychological situations, creative tasks, 

independent work, research, scientific article, business game «Cultural Assimilator», 

round table with sharp corners, debate. 

Key words: ethnicity, nation, people, culture shock, assimilation, interethnic 

interaction, brand of nation, marginality, tolerance, stereotype, national self-

consciousness. 
 



 

 

 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Етнопсихологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою 

Дошкільна освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: соціально-психологічні 

риси національно-етнічних спільнот, їхній вплив на поведінку особистості, а 

також соціально-психологічні процеси й особливості етнічного розвитку та 

міжнаціонального спілкування. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Етнопсихологія» тісно пов’язана з такими 

науками, як: психологія загальна, психологія диференціальна, етнографія, 

антропологія, культурологія, історія, соціологія, фольклористика.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати: 

1. 1. Мета: розширити теоретичні знання студентів про співвідношення 

соціального і національного, виховувати повагу до всіх існуючих у суспільстві 

культурних потреб та способів життя, формувати знання, вміння та навички, 

необхідні вихователю ЗДО для ефективної взаємодії з родинами національних 

менших та іноетнічних груп. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

– навчити студентів розуміти основні категорії і поняття етнопсихології та 

методи дослідження в етнопсихології; 

 – навчити студентів розрізняти основні статичні характеристики етносу 

(психічний склад етносу, архетипи, ментальність, національний характер, 

національна свідомість, етнічна самосвідомість); 

 – навчити студентів виділяти основні динамічні характеристики етносу 

такі, як національні почуття, етнічні стереотипи, (автостереотипи, 

гетеростереотипи), етнічні установки; 

 – навчити студентів визначати види етнічних конфліктів та стадії їх 

розвитку, а також моделі поведінки в етнічному конфлікті; 

 – навчити студентів володіти етнопсихологічними особливостями 

педагогічного спілкування; 

 – сформувати вміння надавати консультації щодо певних стратегій 

поведінки для подолання етнічного конфлікту; 

 – сформувати навички використовувати відповідні навчально-виховні 

педагогічні технології з урахуванням етнічних особливостей учасників 

освітнього процесу. 

 

 



 

 

ПРН 1 Розуміти і визначати соціально-культурні передумови дошкільної освіти 

(педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби); знаходити типові ознаки і специфіку 

процесів виховання, навчання, освіти і розвитку дітей у ранньому і 

дошкільному віці. 

ПРН 2 Розуміти, описувати і аналізувати явища з розвитку, навчання і виховання дітей 

раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять і категорій. 

ПРН 3 Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку в 

нормі, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей 

з особливими потребами. 

ПРН 4 Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності 

дітей дошкільного віку, способи їх використання у розвитку, навчанні і 

вихованні дітей раннього і дошкільного віку. 

ПРН 5 Інтерпретувати зміст і вимоги БКДО та чинних програм дошкільної освіти, 

рекомендованих МОН України, обирати адекватні методики для їх 

забезпечення. 

ПРН 6 Обирати і застосовувати алгоритм професійних дій для організації освітнього 

процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах ЗДО і сім’ї.  

ПРН 7 Планувати освітньо-виховну роботу з урахуванням вікових і індивідуальних 

можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими потребами 

та складати прогнози щодо її ефективності. 

ПРН 8 Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх 

потенціал у сучасний освітній процес ЗДО. 

ПРН 9 Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей 

його перебігу; здійснювати управління його якістю, керуючись психолого-

педагогічними принципами організації освітнього процесу в системі дошкільної 

освіти при реалізації завдань виховання, цілями навчання і розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку в ЗДО і сім’ї. 

ПРН 10 Використовувати вміння і навички для збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей. 

ПРН 11 Володіти вміннями і навичками, необхідними для реалізації Базового 

компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм; визначати завдання і 

зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку на основі 

програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід 

українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

ПРН 13 Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне 

спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване 

спілкування з батьками. 

ПРН 14 Володіти технологіями організації розвивального предметно-ігрового, 

природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних 

групах раннього і дошкільного віку. 

ПРН 15 Знаходити інформацію та самостійно аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини; визначати критерії і показники психічного й психофізичного 

розвитку дітей на різних етапах раннього та дошкільного віку; враховувати 

отримані дані при виборі методик і технологій навчання і виховання, визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку; 

розробляти ефективні індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей 

раннього та дошкільного віку. 

 



 

 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетенції дисципліни «Етнопсихологія»: 

 – культура мислення, володіння здатністю до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення; 

 – вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та 

письмову мову; 

 – прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності; 

 – усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності; 

 – володіти основними методами, способами і засобами одержання, 

зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з комп’ютером 

як засобом управління інформацією; 

 – бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку соціальної 

сфери та управління, культури громадської, державної та особистого 

життя; 

 – бути здатним використовувати специфіку етнокультурного розвитку 

своєї країни для формування та ефективного використання 

етнопсихологічних практик забезпечення психосоціальної, психолого-

педагогічної роботи; 

– бути готовим до ефективного застосування психолого-педагогічних 

знань для вирішення завдань суспільного, національно-державного і 

особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя. 

ІІ. Фахові компетенції дисципліни «Етнопсихологія»: 

 – бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, які 

враховують особливості сучасного поєднання глобального, 

національного і регіонального, специфіку соціокультурного розвитку 

суспільства; 

 – бути здатним забезпечувати високий рівень етнокультурної 

компетентності, надавати допомогу та підтримку біженцям, 

вимушеним мігрантам, окремим особам і соціальним групам; 

– бути здатним до створення психологічно сприятливого середовища в 

освітніх установах, толерантно ставитися до етнічних особливостей 

дітей, сприяти міжкультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-

виховного процесу; 

 – бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, 

оптимізувати виховний потенціал поліетнічного середовища, 

поєднувати традиційну культуру з культурами національних меншин 

регіону; 

 – бути готовим до попередження та профілактики національної 

дискримінації, ксенофобії, вміти придушувати спалахи міжетнічних 

конфліктів і переводити їх у мирне русло; 



 

 

 – бути здатним до компетентного використання законодавчих та 

інших нормативних актів державного і регіонального рівнів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Етнопсихологія як наука. Теоретичні питання 

етнопсихології. 

Тема 1. Предмет, методологія і завдання етнічної психології як науки. 

Тема 2. Етнопсихологія та інші галузі знань (етнографія, антропологія, 

культурологія, історія, соціологія, фольклористика). 

Тема 3. Відмінності в предметі етнопсихології та інших наук. Історія 

розвитку етнопсихології. 

Тема 4. Основні етапи розвитку уявлень про предмет етнопсихології. 

Тема 5. Витоки вияву наукового інтересу до етнічної психології, 

особливості її зародження в Україні. 

Кредит 2. Проблема етносу та нації в етнопсихології. Структура 

етносу. 

Тема 1. Психічний склад етносу як детермінанта людського розвитку. 

Тема2. Структурні компоненти психічного складу. 

Тема 3. Умови походження та модифікації етносу: антропологічні, 

лінгвістичні, культурні. 

Тема 4. Соціально-психологічна сутність поняття «нація». Основні етнічні 

та культурологічні ознаки нації. 

Тема 5. Психологічні передумови цілісності нації: каузальна атрибуція, 

соціальна категоризація. 

Кредит 3. Механізми функціонування і прояву етнопсихологічних 

феноменів 

Тема 1. К. Юнг про архетипи колективного підсвідомого як основи 

психологічного складу етносу. Архетипічна основа українського етносу. 

Тема 2. Структуроутворюючий бік національної психіки: національний 

характер, національний темперамент, національний склад розуму, національні 

почуття й настрої, національні традиції й звички. 



 

 

Тема 3. Загальна характеристика етнічних стереотипів. 

Тема 4. Способи існування етносів: зародження; розширення; зниження 

(розпад) рівня активності; перехід у гомеостаз (статичний стан етносу). 

Тема 5. Етнічні процеси: консолідація, асиміляція, інтеграція. 

Тема 6. Умови взаємодії представників різних культур і етносів. 

Тема 7. Культурний шок і етапи міжкультурної адаптації. 

Тема 8. Психологічна специфіка етнічних конфліктів. Стратегії поведінки 

в міжетнічному конфлікті. Шляхи їх подолання. 

Тема 9. Етнопсихологія родинних стосунків. Підготовка молоді до життя в 

поліетнічній сім’ї як один із засобів формування толерантної особистості. 

Тема 10. Релігія і церква в етнонаціональному житті. 

Кредит 4. Професіоналізм в міжнаціональних стосунках. 

Тема 1. Поняття міжетнічної взаємодії. Основні етапи розвитку 

міжетнічних відносин. 

Тема2. Егоцентризм як механізм міжгрупового сприйняття.  

Тема 3. Підготовка педагогів для роботи в ЗДО із поліетнічним складом. 
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