
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
Теорії та концептуальні підходи сучасної етнопсихології 
 
Анотація. Дисципліна «Теорії та концептуальні підходи сучасної етнопсихології» входить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта/ад'юнкта. Власне дисципліна спрямована на формування знань 
аспіранта щодо теорій та концептуальних підходів у сучасній етнопсихології. Враховуючи тенденції 
сучасного світу, ознайомлення із основними концепціями етнічної психології є важливим аспектом 
навчання аспіранта. На сьогоднішній день розробляється велика кількість міжкультурних досліджень, 
а тому ознайомитися зі специфікою підходів щодо опису етнічних спільнот є важливим, зокрема для 
того щоб мати уявлення про спільне та відмінне як у культурних, так і у етнічних спільнотах. Зміст 
дисципліни фокусується на основних методологічних та концептуальних особливостях сучасної 
етнопсихології. Дисципліна останнім часом зазнала стрімкого розвитку та розгалуження 
міждисциплінарних зв’язків. Особливої уваги заслуговують підходи у сучасній етнопсихології так як 
вони визначають подальший розвиток більшості міжкультурних та крос-етнічних досліджень.  
Кількість кредитів: 4 
Викладачі: Данилюк Іван Васильович, доктор психол. наук, професор 
Мета навчальної дисципліни: формування знань про теорії та концептуальні підходи сучасної 
етнопсихології, формування відповідних фахових умінь і навичок, які зможуть бути застосовані у 
подальшій науково-дослідницькій на викладацькій роботі аспірантів. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основні категорії етнічної психології; історичні передумови становлення та 

перспективи розвитку сучасної етнічної психології; головні теоретичні напрямки у сучасній 

етнопсихології; основні методи та концептуальні підходи етнопсихологічних досліджень. 

Аспірант повинен вміти: здійснювати аналіз складних етнопсихологічних явищ та процесів; виявляти 

причини виникнення та способи урегулювання міжетнічних конфліктів; аналізувати поведінку людей, 

що визначаються їх національною належністю або етнічною спільністю. 

Змістові модулі:  

 Предметна область етнічної психології як науки 

 Становлення етнічної психології: від епохи Античності до епохи ХХ століття 

 Методи етнічної психології 

 Культура як основна етнорозрізнювальна ознака 

 Особистість у психологічному вимірі культур 

 Концептуальні підходи сучасної етнопсихології 
Мова викладання: українська 
Форма контролю: іспит 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.01 читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 96 год. самостійної роботи. 
 


