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                                    Анотація до дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етнопсихологія» є 
ознайомлення із основними напрямками етнопсихологічних  
досліджень; вивчення ролі й місця етнопсихологічних феноменів у 
життєдіяльності індивідів та груп; висвітлення й аналіз 
закономірностей прояву психічних складових етносів; визначення 
впливу етноментальних факторів на життєдіяльність особистості та 
динамічні прояви соціальної групи; дослідження закономірностей 
міжетнічної взаємодії.



    Метою вивчення навчальної дисципліни «Етнопсихологія» є формування у студентів системи знань про 
теоретико-методологічні засади етнопсихології як органічної складової гуманітарного циклу наук. 
Структуроване уявлення про психологічний бік етнічних феноменів, чітке володіння понятійним апаратом, 
набуття умінь та навичок аналізу етнопсихологічних явищ дозволяє розглядати курс як основу для 
застосування теоретичних знань у подальшій професійної діяльності студентів. 

Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні,  цінування та повага 
різноманітності та мультикультурності здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність діяти 
соціально відповідально та свідомо; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність застосовувати 
softskills-навички в практичних ситуаціях.

Фахові компетентності: здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження 
та/або доказові методики і техніки практичної діяльності. Здатність організовувати та реалізовувати 
просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології; здатність ефективно 
взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах; здатність дотримуватися у фаховій 
діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

Результати навчання : здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 
джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Робити психологічний прогноз 
щодо розвитку особистості, груп, організацій. Планувати і вирішувати завдання власного професійного та 
особистісного розвитку. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 
конкретних ситуацій професійної діяльності.



   

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Етнопсихологія як наука.
Тема 2. Методи етнопсихологічних досліджень.
Тема 3. Етноментальність та її прояви.
Тема 4. Етнічна ідентичність.
Тема 5. Психологічна характеристика етнічних спільнот.
Тема 6. Психологія міжетнічних конфліктів.
Тема 7. Етнопсихологія сімейних відносин.
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