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Анотація дисципліни.

Навчальна програма дисципліни «Етнопсихологія» складена відповідно до

освітньої-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна

освіта за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта».

Метою вивчення дисципліни «Етнопсихологія» є розширення знань

майбутніх фахівців галузі дошкільної освіти з питань національно-

психологічних властивостей людини, що уособлює етнічну культуру, спосіб

життя, вдачу (ментальність), а також прагнення розкрити соціально-

психологічні механізми творення й розвитку нації та історію становлення галузі

знань про психологічні ознаки етносу. Розуміння дії етнопсихологічних

чинників у суспільстві дає змогу повніше реалізувати ідею побудови

демократичної держави на цивілізованих, гуманістичних засадах.



Основні завдання вивчення дисципліни:

‒ сформувати систематизоване уявлення про виникнення та становлення нації;

‒ розкрити національні особливості українців та народів, які проживають на території України;

‒ висвітлити чинники та концепції міжетнічних конфліктів.

Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів.

Загальні:

‒ здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в

загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій,

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення

здорового способу життя (ЗК-2);

‒ здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-11).

Фахові:

‒ здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого дотримання

суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки (ФК-6);

‒ здатність до теоретичного, аналізу актуальних проблем психологічної науки та / або практики

(ФК-21).

Програмні результати навчання:

‒ 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-15);

‒ застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях (ПРН-29);

‒ застосовувати softskills-навички в практичних ситуаціях (ПРН-33).



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет, завдання та структура етнічної психології.

Тема 2. Історія та етапи розвитку етнопсихології.

Тема 3. Динамічні характеристики етносу.

Тема 4. Поняття особистість в етнопсихології.

Тема 5. Статичні характеристики особистості.

Тема 6. Етнопсихологічна та соціально-педагогічна

характеристика національного характеру.

Тема 7. Особливості національного характеру окремих народів

світу.

Тема 8. Етнопсихологічні аспекти ведення ділових перемовин.

Тема 9. Етнічні конфлікти – причини виникнення та способи

врегулювання.


