1. Назва модуля: Етнопсихологія
2. Код модуля: ПНПМ.01
3. Тип модуля: обов’язковий
4. Семестр: ІІ
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 3.0), аудиторні години:
денна форма навчання – 30 год. (лекції 12 год., практичні заняття 18 год.); заочна форма
навчання аудиторні - 16 год. (лекції - 10 год., практичні заняття - 6 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Ярослава Цезарівна
7. Результати навчання.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: предмет та завдання етнопсихології; психологічну характеристику етносу та
нації; умови походження та модифікації етносу; особливості колективістських та
індивідуальних культур, специфіку та форми аккультурації; етнічні функції культури.
Розуміти відмінність між поняттями етнічної та національної свідомості, рівні їх
функціонування. Етапи формування етнічної ідентичності особистості. Національний
характер та ментальність.
Психологічні аспекти попередження та подолання
міжетнічних конфліктів.
 вміти: складати орієнтовну програму та застосовувати методи етнопсихологічного
дослідження; відокремлювати етнічні стереотипи, упередження і забобони з метою
коригування етнічних відносин; проводити тренінг підвищення міжкультурної
взаємодії; організовувати заходи щодо попередження міжетнічних конфліктів.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: теоретико-методологічні проблеми психології, психологія творчості,
соціальні і політичні конфлікти, методика та організація наукових досліджень.
 кореквізит: психологія організацій, конфліктологія, психологічне забезпечення
організаційного розвитку.
10. Зміст модуля: Предмет етнопсихології; універсальні та культурно-специфічні
особливості стновлення та розвитку етнічної ідентичності особистості. Вплив
етнокультурних традицій на особистісне становлення індивіда. Структура і особливості
формування етнічної свідомості та самосвідомості. Знання особливостей етнопсихогенезу,
етнокультурна специфіка спілкування, причини виникнення та особливості протікання
етнічних конфліктів, стратегії врегулювання міжетнічних зіткнень і участь в них психологів.
11. Рекомендована література:
 Васютинський В. Психологічні виміри спільноти: монографія / В.Васютинський. – К.:
Золоті ворота, 2010. – 120 с.
 Данилюк І. В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний
вимір: монографія / Іван Данилюк. — Київ: Самміт-книга, 2010.-432с.
 Гумилев Л.Н. Лекции по этнологии / Л.Гумилев; составление, предисловие,
комментарии О.Г.Новиковой.- 5-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2012. – 608 с.
 Пірен М.І. Етнопсихологія: підручник / М.І.Пірен – К.: Університет Україна, 2011. –
448 с.
 Савицька О.В. Етнопсихологія Навчальний посібник./ О.В.Савицька. – К.: Каравела,
2011. – 264 с.
12. Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50
балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів.
14. Мова навчання: українська.

