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Психологія та етнопсихологія  

Тип ПП-ВС 

Код К49 

Семестр  5 

Загальна кількість кредитів / годин 3 кредити / 90 годин 

Форма контролю Залік 

Викладач К.психол.н., доцент Оверчук В.А. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни 

Етнокультрологія, психологія 

спілкування 

Місце у структурно-логічний схемі викладається на 3 курсі (К-49) 

Форми навчання Лекції, практичні заняття, 

самостійна робота 

Критерії оцінювання Поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання українська 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Визначення психології як науки. Еволюція уявлень, поглядів на психіку, 

розвиток наукових знань про природу психіки. Етапи становлення психології 

як науки. Предмет і завдання психології. Принципи психологічної науки. 

Психологічне дослідження. Методи психології.  

Психологія особистості. Особистість: психологічна характеристика. 

Індивід, людина, особистість, індивідуальність, суб'єкт. Фактори розвитку 

особистості. Психологічна структура особистості та її функціональні 

характеристики. Спрямованість особистості. Активність особистості та її  

джерела. Розвиток особистості.    

Психологічний аналіз діяльності. Загальне поняття про діяльність. 

Діяльність та поведінка. Принцип єдності свідомості та діяльності. Структура 

діяльності. Засвоєння діяльності. Вміння, навички, звички. Основні види 

діяльності. Увага як контроль за перебігом діяльності. Індивідуальний стиль 

діяльності та професійна придатність. 

Соціально-психологічна сфера особистості. Соціалізація особистості. 

Характеристика процесу соціалізації. Соціальні групи: основні параметри, 

класифікація. Суспільні та міжособистісні стосунки. Соціальна роль. 

Спілкування: структура та функції спілкування. Конфлікт як соціально-

психологічний феномен. 

Функції та властивості психіки. Афективна сфера особистості. 

Взаємозв’язок афективної та пізнавальної сфер особистості. Регулятивна 

функція психіки.  



Психічні властивості особистості. Індивідуальність як категорія 

особистості. Теорії індивідуальності. Рівні індивідуальності. Дослідження 

індивідуальності.  

Соціально-психологічна характеристика особистості, характер. Поняття 

про характер. Структура характеру. Темперамент і характер. Природні і 

соціальні передумови характеру. Характер і особистість.  Виховання 

характеру. Поняття акцентуації характеру.  

Етнопсихологія як наука. Соціально-психологічні та культурологічні 

проблеми етносу. Соціалізація особистості в етнопсихології. Етнос як 

соціально-психологічне явище. 
 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі 

ПРН-1. Продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, 

сучасних концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної 

діяльності. 

ПРН-2. Виявити знання історичних передумов формування, специфіки 

функціонування, а також видатних явищ української та зарубіжної культури. 

ПРН-4. Продемонструвати знання і розуміння сучасних соціокультурних 

процесів; особливостей, видів, форм соціокультурної діяльності. 

ПРН-5. Підтвердити навички застосування технологій і методів в організації й 

проведенні наукових досліджень.   

ПРН-8. Продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів. 

ПРН-9. Довести знання та розуміння специфіки етнокультурних феноменів 

(зразків народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів тощо), а також 

здатність розробляти й реалізувати етнокультурні проекти. 

ПРН-11. Аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними 

критеріями, оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи 

соціокультурної політики в Україні.  

ПРН-12. Підтвердити навички технічного й художнього оформлення 

культурно-дозвіллєвих заходів. 

ПРН-13. Продемонструвати знання й розуміння концептуальних засад 

методологічних принципів управління колективом. 

ПРН-15. Засвідчити знання основ ділового спілкування, його принципів, видів 

і засобів, правил етики ділових відносин; причин виникнення, видів і наслідків 

конфліктів у процесі спілкування та способів і механізмів їх розв’язання. 

ПРН-16. Продемонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в 

професійній сфері з урахуванням мети спілкування й індивідуально-

психологічних якостей;  демонструвати високу культуру поведінки; вміння 

вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно 

розв’язувати конфлікти. 

ПРН-18. Виявити розуміння основ безпечного здійснення професійної 

діяльності, а також здатність самостійного застосування професійних знань та 

умінь у виробничих умовах. 



ПРН-19. Продемонструвати володіння методикою підготовки та організації 

різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних вікових та 

соціальних категорій населення.  

 


