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ВСТУП 

 

Навчальну дисципліну «Історична та етнопсихологія» розраховано для 

теоретичної та практичної підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 053 – «Психологія». 

Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів, опанування 

яких дозволить засвоїти основні засади історичної та етнічної психології. 

Історична психологія спрямована на вивчення психологічних особливостей 

становлення пізнання, світосприймання, особистості, засвоєння людьми звичаїв і 

ритуалів у різні епохи, специфіки етнічних стереотипів в умовах монокультури 

окремих регіонів; закономірностей соціогенезу вищих психічних функцій у 

їхньому загальному історичному розвитку; специфіки побудови свідомості в 

різних суспільно-економічних формаціях. Етнічна психологія – особлива галузь 

психологічної науки, спрямована на вивчення психічних особливостей різних 

народів і культур. Етнічна культура, створюючи значущий контекст для 

особистого вибору людини, не обмежує її здатність піддавати сумніву та 

переглядати окремі цінності чи переконання.  

Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни – формування 

наукових знань про основні засади історичної та етнічної психології; формування 

та поширення у свідомості студентів гуманістичного сприйняття історії, ідеї 

соціокультурної обумовленості психічних процесів і властивостей, культурно-

історичної своєрідності особистості, а також ідеї історичного виміру 

психологічних явищ. 

Значення та місце навчальної дисципліни у навчальному процесі: знання 

основ історичної та етнопсихології базуються на системі філософських, 

історичних, культурологічних знань, використовують наукові здобутки історії, 

психології. 

Види занять з навчальної дисципліни: лекції, семінарські заняття, 

самостійна робота студентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

 



 

 

знати: 

– предмет і завдання історичної та етнопсихології; 

– методи дослідження в історичній та етнопсихології; 

– основні поняття етнопсихології; основні статичні характеристики етносу; 

– основні динамічні характеристики етносу, такі як національні почуття, 

етнічні стереотипи (автостереотипи, гетеростереотипи), етнічні установки; 

– види етнічних конфліктів і способи їх розв’язання; 

– психологічну своєрідність історичних періодів; 

уміти: 

– володіти поняттями, категоріями, термінологією історичної та 

етнопсихології; 

– застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології та історичній 

психології; 

– використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних 

особливостей етносу; 

– надавати консультації щодо застосовування певних стратегій поведінки 

для подолання етнічного конфлікту; 

– консультувати щодо особливостей ділового спілкування із зарубіжними 

партнерами; 

– прогнозувати розвиток психологічних особливостей людини та 

суспільства. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/4,5 кредити 

ЄКТС. 

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з навчальної дисципліни «Історична та етнопсихологія» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 – «Психологія» освітнього 

ступеня «Бакалавр». 



 

 

1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

№  

Тема  

Лек-

ції 

(год.) 

Сем. 

зан. 

(год.) 

Пр. 

зан. 

(год.) 

Сам. 

роб. 

(год.) 

 

Модуль 1 Основи етнопсихології 

1 Етнічна психологія як соціально-

психологічна наука 

1   12 

2 Проблема етносу та нації в етнопсихології 1 2  10 

3 Основні статичні характеристики етносу 2 2  10 

4 Основні динамічні характеристики етносу 2 2  10 

5 Психологічна специфіка етнічних конфліктів 2 2  10 

 

Модуль 2 Основи історичної психології 

6 Історична психологія як наука і складова 

навчальної дисципліни «Історична та 

етнопсихологія» 

2 2  9 

7 Психологічна своєрідність історичних 

періодів 

2 2  9 

8 Напрями та школи історичної психології 2 2  10 

9 Історична психологія у Франції та 

американська психоісторія 

2 2  10 

10 Психологічні витоки становлення 

тоталітарного режиму 

2 2  9 

Усього: 18 18  99 



 

 

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Змістовий модуль 1 Основи етнопсихології 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Проблема етносу та нації в етнопсихології 

Мета: розглянути поняття «нація», «етнос», усебічно порівняти обидва 

поняття; здійснити їх структурний аналіз.  

План 

1. Характеристика психологічного складу етносу. Поняття маргінальності. 

2. Основні етнічні та культурологічні ознаки нації. 

3. Поняття ментальності та її компоненти. 

4. Психологічна характеристика етнічних груп. 

5. Національний характер: підходи до його дослідження, зміст, чинники 

розвитку. 

Методичні поради 

Структурні компоненти психічного складу етносу. Елементи психічного 

складу (характерна поведінка, національні традиції, звичаї, звички, покладені в 

основу установок і ціннісних орієнтацій). Карл Юнг про архетипи колективного 

підсвідомого як основи психічного складу етносу. Архетипи як форма без 

власного змісту (відбиток), яка організує та направляє психічні процеси. Прояв 

архетипів як символів: в образах героїв, міфах, фольклорі, обрядах, традиціях 

тощо.  

Поняття «маргінальність» у значенні граничність, перехідність, 

невизначеність. Етнічні маргінали як люди, які не мають чітких етнокультурних 

орієнтацій, не можуть упевнено висловити свою причетність до того чи іншого 

етносу, до тієї або іншої культури. Поняття «громадянин світу» і зв’язок з 

маргінальністю. Умови, за яких можлива маргіналізація. Поняття «культурна 

маргінальність». Наслідки культурної маргіналізації для невеликих етносів.  

Відсутність загальноприйнятого науково обґрунтованого визначення 

поняття «нація». Характерні особливості, що властиві нації (спільна мова; 



 

 

територія та економічне й політичне життя на ній; культура та релігія; спільні 

расово-етнічні корені, закладені в генотипі; психологічна єдність, стрижнем якої є 

національна самосвідомість). Психологічні ознаки, без яких неможливе існування 

нації. Існування різних точок зору: а) національна самосвідомість, або 

усвідомлення етнічної ідентичності (національна ідентифікація) як єдина 

складова, без якої неможливе існування нації; б) національний характер, який 

робить націю неповторною та самобутньою; в) національна ідея як основна ознака 

нації.  

Уведення поняття «ментальність» у наукову сферу (Ж. Люб’є, Р. Мандру). 

Термін «ментальність» як визначення соціально-психологічних явищ, що 

відображають духовний світ людини або соціальної спільності, епохи або 

етнокультури. Етнічна ментальність та її прояви. Ментальність як важливий 

етнопсихологічний феномен, інтегральна етнопсихологічна ознака особистості, 

народу, нації. Компоненти ментальності (емоційний: складається з емоційних 

станів і переживань; пізнавальний: складається зі знання про об’єкти і ситуації 

життєдіяльності, які є результатом набуття індивідуального життєвого досвіду 

(навчання); поведінковий: виражається у діях, вчинках етносу). Функції 

компонентів ментальності. 

Психологічна характеристика етнічних груп (національна свідомість і 

самосвідомість, національний характер, психічний склад етносу, ментальність, 

етнічна ідентичність). 

Національний характер як компонент психічного складу нації, який 

визначається як система відносин конкретної етнічної спільності до різних сторін 

навколишньої дійсності, яка закріпилася та виявляється в стійких стереотипах 

мислення, емоційного реагування та поведінки в цілому. Міркування щодо 

феномену національного характеру (О. Бауер, К. Юнг, Д. Дідро, І. Кон, 

М. Монтень, Е. Дюркгейм). Термін «модальна особистість» або «базова структура 

особи» (Д. Левінсон). Роздуми Г. Гегеля про характери народів. Спроби 

характеристики української психіки (Д. Чижевський). 

 



 

 

Контрольні питання 

1. Сформулюйте визначення поняття «етнос». 

2. Які процеси можуть викликати модифікацію етносу? 

3. Які способи існування етносів? Наведіть конкретні історичні приклади. 

4. Назвіть структурні компоненти психічного складу. 

5. Сформулюйте визначення поняття ментальності. У чому виявляється її 

значення? 

6. У чому може виявлятися етнічна ментальність? 

7. Що таке «національний характер»? Розкрийте основні риси 

національного характеру українського народу. 

8. Які існують чинники розвитку національного характеру? 

9. На яких рисах, характерних для українців, зосередив увагу 

Д. Чижевський у праці «Нариси з історії філософії на Україні»? 

10. Які спроби класифікувати народи за психологічними функціями 

здійснив швейцарський учений К. Юнг? 

Література: [3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 17; 19; 26; 27; 32; 45; 48].  

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Основні статичні характеристики етносу 

Мета: сформувати уявлення про основні статичні характеристики етносу. 

План 

1. Психічний склад етносу. 

2. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації. 

3. Психологічна суть і зміст національного характеру. 

4. Національна свідомість та етнічна самосвідомість. 

Методичні поради 

Психічний склад етносу як стійкі риси психіки людей, сформовані 

протфгом тривалого періоду історії розвитку народу; це одна з ознак нації, яка 

виявляється у спільності національної культури, в особливостях мови, побуту, 

характерної поведінки тощо. Психічний склад етносу як ті стійкі риси характеру, 



 

 

які сформувалися протягом тривалого часу (сторіч або навіть тисячоліть). 

Елементи психічного складу (характерна поведінка, національні традиції, звичаї, 

звички, покладені в основу установок і ціннісних орієнтацій). Карл Юнг про 

архетипи колективного підсвідомого як основи психічного складу етносу. Карл 

Юнг про сукупність архетипів як досвід, який передається від минулих поколінь 

наступним і складає основу духовного життя. Прояв архетипів як символів в 

образах героїв, міфах, фольклорі, обрядах, традиціях тощо. Головні архетипи за 

К. Юнгом («Я», архетип Матері, архетип Батька). 

Ментальність як цілісне вираження духовних спрямувань, що не зводяться 

до суми суспільної свідомості (релігії, науки, мистецтва тощо), а є специфічним 

відображенням дійсності, зумовленим життєдіяльністю народу в певному 

географічному та культурно-історичному середовищі етносу. Ментальність як 

важливий етнопсихологічний феномен, що є інтегральною етнопсихологічною 

ознакою особистості, народу, нації; як 3-компонентна система (емоційний, 

пізнавальний, поведінковий). 

Національна ідея як найяскравіше виявлення ментальності народу. Змістове 

наповнення національної ідеї (містить певний світогляд, характерний для нації; є 

відбитком особливостей національного суспільства; спирається на символи, які 

дають змогу оптимально висвітлювати кращі якості нації та стимулювати її 

розвиток). 

Національний характер як це сукупність соціально-психологічних рис 

(установок, стереотипів), які властиві нації на певному етапі розвитку і які 

виявляються у ціннісному ставленні до навколишнього світу, а також у культурі, 

традиціях, звичаях, обрядах (П. Гнатенко). Національний характер як своєрідне 

специфічне поєднання загальнолюдських рис у конкретних історичних і 

соціально-економічних умовах існування нації. Прояв національного характеру у 

національній культурі, яка виражає етнічну своєрідність народу. Чинники 

формування національного характеру: найбільш впливові – історичні та 

соціально-економічні, за ними – культурні, релігійні та географічні. 

Чижевський Д. про риси українського національного характеру. Виокремлення 



 

 

Д. Чижевським у національному характері українців індивідуалізму і 

свободолюбності. Вплив насамперед екологічних і культурних чинників на 

формування національного характеру українців (за Д. Чижевським). 

Відмінність національної свідомості від національної самосвідомості (за 

П. Гнатенком): за змістом; за формою (перше виявляється як на рівні індивіду, так 

і на рівні нації; друге – лише на рівні нації); за ступенем вираження емоційного 

чинника (більш значущий емоційний чинник у національній самосвідомості).  

Контрольні питання 

1. Визначте поняття «психічний склад етносу». 

2. Що таке «архетип»? 

3. Наведіть приклади архетипів українського народу. 

4. Що означає поняття «ментальність»? 

5. Яке значення має національна ідея в житті нації? 

6. Опишіть відмінності між суттю понять «психічний склад» і 

«національний характер». 

7. Які позитивні та негативні риси українського національного характеру 

виокремлював Д. Чижевський? 

Література: [1–6; 8; 10; 11; 14; 17; 20].  

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Основні динамічні характеристики етносу 

Мета: сформувати уявлення про такі поняття, як «етнічна установка» і 

«етнічні стереотипи», про компоненти етнічної установки та її основні функції; 

розглянути феномен «ефекту призми» в контексті етностереотипів. 

План 

1. Структура та зміст етнічної установки. Емоційний, пізнавальний, 

поведінковий компоненти етнічної установки. 

2. Основні функції етнічних установок у регуляції соціальної поведінки та 

діяльності представників етносу. 

3. Етнічні установки як передумови формування етностереотипів. 



 

 

4. Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки.  

5. Етнічні стереотипи. Автостереотипи та гетеростереотипи. Явище 

«ефекту призми». 

Методичні поради 

Етнічна установка та етнічнитй стереотип як механізми передачі 

національно-психологічних особливостей від покоління до покоління. Теорія 

установок (школа Д. Узнадзе). Етнічна установка (за Л. Орбан). Можливість 

пояснення певними установками тих або інших психологічних характеристик 

етносу, його поведінки. Компоненти етнічної установки за В. Ядовим: 

когнітивний (або пізнавальний, інтелектуальний) компонент; емоційний 

компонент, конативний (поведінковий) компонент. 

Етнічні стереотипи. Уведення в науковий обіг терміна «стереотип», 

«соціальний стереотип» (У. Ліннман). Етнічні стереотипи як складова соціальних 

стереотипів. Визначення та походження поняття «стереотип». Основні соціальні 

функції стереотипів. Визначення поняття «етностереотип». Основні властивості 

етнічних стереотипів. Значення етнічних стереотипів у міжгруповому сприйманні. 

Методи дослідження етнічних стереотипів. Автостереотипи та гетеростереотипи. 

Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки (соціалізація, 

наслідування, ідентифікація). Соціалізація як процес і результат активного 

відтворення індивідуального досвіду, що здійснюється у спілкуванні та 

діяльності. Основні шляхи соціалізації (стихійний, цілеспрямований). 

Наслідування як слідування певному прикладу або зразку (наслідуються звичаї, 

обряди, релігія та культура). Ідентифікація як процес поєднання суб’єктом себе з 

іншим індивідом або групою та сприйняття норм, цінностей і зразків цієї групи та 

ведення їх до свого внутрішнього світу як власних. 

Структура етнічного стереотипу: ядро (комплекс уявлень про зовнішній 

вигляд представників певного етносу, про його історичне минуле, особливості 

способу життя та навички праці), мінливі судження щодо комунікативних і 

моральних якостей певного народу. Адекватність визначення змісту етнічних 

стереотипів. Види етнічних стереотипів: автостереотипи, гетеростереотипи. 



 

 

Трикомпонентна структура етностереотипів: 1) констатація особливостей етнічної 

групи – когнітивний (пізнавальний) елемент; 2) ставлення до цих особливостей, 

що зумовлює їхню оцінку, – емотивний елемент; 3) формування певного типу 

поведінки щодо цієї етнічної групи – конативний (поведінковий) елемент. 

Існування негативних етностереотипів та їх небезпека. «Ефект призми» – 

схильність народу сприймати й оцінювати навколишній світ та інші етноси крізь 

призму традицій і норм власної групи, які вважають за загальний еталон.  

Контрольні питання 

1. Які компоненти етнічної установки визначає В. Ядов? 

2. Як сформовані негативні етнічні стереотипи щодо сприймання один 

одного можуть загрожувати виникненню етнічного конфлікту? Наведіть 

приклади. 

3. Як на підставі тих чи інших установок у різних видах діяльності 

формуються конкретні національні стереотипи? 

4. Що означає автостереотип? Охарактеризуйте, наведіть приклади. 

5. Що означає гетеростереотип? Охарактеризуйте, наведіть приклади. 

6. На вашу думку, автостереотипи – це комплекс позитивних чи 

негативних оцінок? Поясніть. 

7. Які варто виділити психологічні механізми засвоєння соціотипової 

поведінки? Поясніть соціалізацію, наслідування, ідентифікацію в контексті 

механізмів засвоєння соціотипової поведінки. 

8. Які можна виділити основні функції етнічних установок у регуляції 

соціальної поведінки та діяльності представників етносу? 

9. Що означає поняття «ефект призми»? 

10. Чи можливе формування етнічних стереотипів засобами масової 

інформації? Наведіть приклади. 

Література: [3; 8; 9; 10; 14; 24; 47; 49].  

 

 

 



 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Психологічна специфіка етнічних конфліктів 

Мета: усебічно розглянути феномен етнічного конфлікту, його різновиди, 

можливі причини виникнення, а також способи його запобігання та методи 

подолання. 

План 

1. Етнічні конфлікти. Сутність етнічних конфліктів, їх об’єктивні та 

суб’єктивні умови виникнення. Когнітивні процеси та механізми етнічного 

напруження. 

2. Соціальні причини етнічних конфліктів. Теорії виникнення етнічних 

конфліктів. 

3. Види етнічних конфліктів. Класифікації за цілями, залежно від території 

та типу етносу. 

4. Стратегії поведінки в етнічному конфлікті, способи та методи його 

подолання.  

Методичні поради 

Етнічний конфлікт як форма міжгрупового конфлікту, коли групи з 

протилежними інтересами поляризуються за етнічною ознакою. Міжетнічний 

передконфлікт: екологічний аспект. Економічні підвалини міжнаціональних 

конфліктів (усталеність етнічної свідомості; утрата етнічної визначеності 

свідомості; зміни в діяльності етносу: сприйняття особою; економічне підґрунтя 

міжнаціональних зіткнень). Соціально-психологічні передумови міжнаціональних 

конфліктів.  

Соціальні причини етнічних конфліктів: соціально-економічні, культурно-

мовні, політичні і територіальні. Теорії виникнення етнічних конфліктів: 

біологічна теорія та теорія соціал-дарвінізму, расова теорія.  

Види етнічних конфліктів: виникнення у межах території однієї держави; 

виникнення в межах окремих держав; як наслідок довільного державно-

адміністративного поділу території країни; так звані конфлікти між «центром» та 

іншими утвореннями. 



 

 

Серед стратегій поведінки в етнічному конфлікті, способів і методів його 

подолання – переорієнтована агресія (К. Лоренц), введення надгрупових цілей 

(М. Шериф), введення додаткових ідентичностей (Г. Тешфел); метод визначення 

прихованих мотивів; метод подолання негативних емоцій; метод переговорів; 

метод відновлення комунікації між сторонами, що конфліктують. 

Контрольні питання 

1. Що означає поняття «етнічний конфлікт»? 

2. Які види етнічних конфліктів ви знаєте? 

3. Які психологічні стратегії застосовують для попередження етнічних 

конфліктів? 

4. Наведіть конкретні приклади етнічних або міжетнічних конфліктів. 

5. Як пояснюють виникнення міжетнічного конфлікту прибічники расової 

теорії? 

6. Як пояснюють виникнення міжетнічного конфлікту прибічники соціал-

дарвінізму? 

7. Чому причини національних конфліктів, на думку британського 

соціолога 70-х років XX ст. А. Річмонда, варто пов’язувати насамперед з таким 

психологічним явищем, як етноцентризм? 

8. Яка характерна особливість сучасних міжнаціональних конфліктів? 

9. Яку допомогу, на вашу думку, може надати психолог (група психологів) 

у розробці заходів щодо запобігання етнічним конфліктам? 

10. Які можливості існують для конструктивного та успішного розв’язання 

етнічного конфлікту в арсеналі сучасного психолога? 

Література: [5; 10; 11; 13; 14; 15; 26; 33; 42]. 

 

Змістовий модуль 2 Основи історичної психології 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Історична психологія як наука і складова навчальної 

дисципліни «Історична та етнопсихологія» 

Мета: розглянути місце історичної психології в системі гуманітарних наук, 



 

 

її об’єкт, предмет, школи і наукові напрями XVII–XX ст. 

План 

1. Об’єкт і предмет історичної психології. 

2. Школи та наукові напрями історичної психології. 

3. Розвиток історико-психологічних ідей у європейській науці XVII–XIX ст. 

4. Історико-психологічні аспекти основних теорій психології XX століття. 

Методичні поради 

Історична психологія – наука, що вивчає залежність між історичними та 

психологічними феноменами й описує закономірності формування особистості як 

об’єкта і суб’єкта історичного процесу. Об’єктом історичної психології є безліч 

людей (окремі особистості, особистості, зібрані в соціальні групи), що є об’єктами 

і суб’єктами історичного процесу. Предмет історичної психології – психологічні 

характеристики людини в різні історичні епохи (вивчення особистості сьогодення, 

минулого та прогнозування розвитку особистості майбутнього), стереотипи й 

установки людей однієї епохи щодо інших епох, психологічна сутність історії, 

психологія історичної освіти та виховання. 

Завдання історичної психології (вивчення історичної зумовленості психіки; 

структурно-функціональний чинник вивчення психіки на різних етапах розвитку 

людської цивілізації та історії; завдання дослідження психологічних чинників 

історичного процесу на різних етапах його розвитку). 

Історико-психологічні аспекти основних теорій психології XX століття 

(психоаналіз, біхевіоризм, теорія поля, гештальтпсихологія, когнітивізм, 

інтеракціонізм, культурно-історична школа, генетична психологія; метаблетика; 

теорії впливу особистості на історичний процес (3. Фрейд, К. Хорні); теорія 

пассіонарних вибухів Л. М. Гумільова; епігенетична теорія Е. Х. Еріксона). 

Контрольні питання 

1. Які світоглядні передумови історичної психології виникли внаслідок 

розвитку в гуманітарних науках ХІХ ст. певних філософських і наукових 

тенденцій? 

2. Які теоретичні положення створили методологічне підгрунтя для 



 

 

перших історико-психологічних досліджень ХІХ ст.? 

3. Завдяки яким науковцям була розроблена нова категорія – «народний 

дух»? У чому суть цього поняття? 

4. Кому належить авторство 10-томної праці «Психология народов. 

Исследование закона развития языка, мифов и обычаев» (1900–1920)? 

5. Який метод для В. Вундта є основним методом дослідження народної 

психології? 

6. Скільки та які ступені розвитку народів виокремлює В. Вундт? 

7. У чиїх працях у 20-ті роки ХХ ст. вперше слово «mentalitу» вживається 

не лише як традиційне для французької психології позначення мислення, але як 

система колективних уявлень, як певна спрямованість думок? 

8. Кому належить думка, що явища «архаїчної психіки» властиві не тільки 

первісній людині або «відсталим» народам сучасності, а й цивілізованій людині в 

деяких індивідуальних і колективних проявах? 

9. Хто з французьких учених 1929 р., описуючи процес становлення 

особистості, окреслив кілька рівнів індивідуального розвитку особистості, які 

відповідають стадіям розвитку особистості в історії людства, зокрема: особистість 

як «персонаж», особистість як «суб'єкт», особистість як «Я», особистість як 

«індивідуальність»? 

10. Хто і коли запропонував для наукового обігу термін «історична 

психологія»? 

Література: [17; 23; 37; 38; 43]. 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема. Психологічна своєрідність історичних періодів 

Мета: дослідити особливості формування ментальності народу в різні 

історичні періоди та епохи. 

План 

1. Психологія первісності. 

2. Психологічні засади античності. 



 

 

3. Психічне життя Середньовіччя. 

4. Ментальність Нового часу та раціоналізм. 

Методичні поради 

Первісна епоха в дослідженнях історичної психології. Хронологія та 

археологічні культури первісності. Психологічне пояснення антропогенезу. 

Пояснення та розуміння у вивченні доісторії. Культури верхнього палеоліту і 

поява знакових систем. Живопис і мисливська цивілізація. Магія в мисливській 

цивілізації. Від драми дії до драми слова. Первісні символи як архетипи. 

Селянська цивілізація – продукт неоліту. Міф і теорії міфу. Міф і магія. Міф як 

чиста вербальність. Первісність як суспільство безпосередньої комунікації. 

Дописемний період як інформаційно-культурна система первісності. 

Психологічна організація дописемного суспільства. 

Від доісторії до історії. Історія та писемність. Соціальні та культурні 

відмінності безпосередньої й опосередкованої комунікацій. Егейський світ – 

початок європейської історіі. Бікамерний розум, письмові теократії та герої 

«Іліади». Античність в історико-психологічних дослідженнях. Від міфу до логосу. 

Вернан Ж.-П. про логічне у грецькому розумі. Розвиток праці та технічної думки 

у Стародавній Греції. Від общинної людини до політичної особистості. 

Античність і комунікації. Риторична словесність пізньої античності. Формули 

античності. Римська як частина античної формули. 

Символічна картина світу. Способи реконструкції психічного життя 

Середньовіччя. Психологічний склад середньовічної особистості. М. М. Бахтін 

про народну культуру Середньовіччя. 

Історична психологія, соціологія, ментальна історія у вивченні Нового часу. 

Від релігійної містики до земної аскезі. Книжна свідомість Нового часу і кінець 

риторики. Вебер М. про раціоналізацію та походження капіталізму. Технічна 

цивілізація Нового часу. Технологічний оптимізм і технологічний песимізм. 

Фуко М. про політичні технології Нового часу. Технічна цивілізація і побут. 

Ментальна структура раціональності і ньютонівська картина світу. Раціональність 

і свобода. 



 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть психологічні засади античності. 

2. У чому полягає особливість психічного життя Середньовіччя? 

3. Чим зумовлені особливості ментальності Нового часу? 

4. Назвіть особливості народної культури Середньовіччя (за 

М. М. Бахтіним). 

5. У чому полягає технологічний оптимізм і технологічний песимізм 

Нового часу? 

6. Яке значення має міф у формуванні ментальності первісної людини? 

7. Як вплинула писемність на формування античної ментальності? 

Література: [17; 23; 37; 38; 43]. 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Напрямки та школи історичної психології 

Мета: сформувати уявлення про основні напрями та школи історичної 

психології, визначити їх особливості   

План 

1. Герменевтико-феноменологічний напрямок: Хейзинга Й., 

Карсавін Л. П., Бахтін М. М. 

2. Історичні напрями в історичній психології. 

3. Психологічний напрям в історичній психології (московська школа 

культурно-історичної психології). 

Методичні поради 

Основні напрями в історичній психології: герменевтико-феноменологічний, 

історичний, психологічний, психоаналітичний. Герменевтика як теорія та 

методологія тлумачення текстів («мистецтво розуміння»); напрямок у філософії 

XX століття, що з’явився на підгрунті теорії інтерпретації літературних текстів). 

Феноменологія як напрям у філософії XX століття, завданням якого 

безпричинний опис досвіду пізнавальної свідомості та виділення в ньому 

сутнісних характеристик. Розуміння науки про минуле в дусі освітньо-



 

 

естетичного ідеалу гуманізму (праці Хейзинги І.). Головна книга І. Хейзинги 

«Осінь Середньовіччя». Дослідження форм життєвого укладу та форм мислення в 

XIV і XV ст. у Франції і Нідерландах» (1919 р.). Праці російського історика 

Л. П. Карсавіна (1882–1952): «Нариси релігійного життя в Італії XII–XIII століть», 

«Основи середньовічної релігійності в XII–XIII ст. переважно в Італії » (1912, 

1915 рр.). Книга мислителя-гуманітарія радянського періоду М. М. Бахтіна (1895–

1970) «Творчість Франсуа Рабле і народна культура Середньовіччя та Ренесансу». 

Особливості гуманітарного методу М. М. Бахтіна. 

Л. С. Виготський як засновник Московської школи культурно-історичної 

психології. Корегування поглядів Л. С. Виготського та зміщення акценту зі 

знакової детермінації на виробничо-предметне О. М. Леонтьєвим у книзі 

«Проблеми розвитку психіки»: побудова свідомості виведена зі структури 

колективної праці. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні напрями історичної психології. 

2. Надайте стислу характеристику герменевтико-феноменологічного, 

історичного, психологічного напрямів в історичній психології. 

3. Визначте основну ідею книги І. Хейзинги «Осінь Середньовіччя». 

Дослідження форм життєвого укладу та форм мислення в XIV і XV ст. у Франції і 

Нідерландах». 

4. Розкрийте особливості гуманітарного методу М. М. Бахтіна. 

5. У які періоди історії, на переконання представників французької школи, 

проявляються психічні зрушення в особистісній сфері людини? 

6. Які методичні принципи реалізують у своїх дослідженнях французькі 

історики? 

7. Назвіть кілька понять, які використовують французькі історики для 

вивчення психологічного рівня буденної свідомості? 

8. З реконструкцією яких систем вивчаються особливості колективної 

психології, характерні для певної епохи? 

9. Які науковці продовжили традицію досліджень у галузі історичної 



 

 

психології Середньовіччя (після І. Хейзинги)? 

10. Хто з науковців присвятив праці дослідженню проблеми історії 

ментальності?  

Література: [23; 37; 38; 43]. 

 

Семінарське заняття № 8 

Тема. Історична психологія у Франції та американська психоісторія 

Мета: розглянути основні тенденції формування історичної психології у 

Франції, проаналізувати розвиток американської психоісторії. 

План 

1. Основні положення вчення І. Мейерсона. Особистісні концепти в 

контексті певного історичного періоду. Поняття «ментальність» у психологічному 

напрямі французької історіографії.  

2. Психоаналіз в його класичному та модерністському варіантах.  

3. Психобіографія (З. Фрейд), психоісторія сім’ї (Ллойд де Моз), концепція 

«базової  особистості» (А. Кардинер, Р. Лінтон). 

4. Соціальна психоісторія (Ф. Вейнстейн, Дж. Плетт, Р. Берінгер, 

П. Левенберг, К. Кеністон).  

5. Психоісторичний підхід як можливість соціальної терапії (Е. Еріксон). 

Методичні поради 

Вихідна теоретична позиція концепції І. Мейєрсона – визнання мінливості 

психіки людини залежно від історично мінливих форм творчої діяльності. 

Французькі історичні психологи як послідовники засновників «народної 

психології». Використання І. Мейєрсоном категорії «творіння» для позначення 

продуктів людської діяльності (продуктів праці), у яких людина реалізує свою 

психічну своєрідність і які є інструментом для розвитку як психічних функцій, так 

і всієї особистості. Звернення до епох духовної, політичної та економічної криз, 

зміни суспільних формацій як принципова особливість французької школи.  

Порівняльно-історичне дослідження буденної свідомості та ментальності як 

один із пріоритетів французьких історичних психологів. Оригінальна система 



 

 

понять, використана французькими істориками для вивчення психологічного 

рівня буденної свідомості. Використання герменевтичного принципу «уживання в 

епоху» для відтворення цілісного образу епохи.  

Аналогія між психічними та історичними феноменами як підґрунтя 

історико-психологічної концепції З. Фрейда. Положення історико-психологічної 

концепції З. Фрейда. Зиґмунд Фрейд як основоположник жанру психобіографії 

(«Леонардо да Вінчі» (1910) – демонстрація можливості психоаналітичного 

методу для вивчення біографії. Психобіографія як психологічне дослідження 

життєвого шляху історичного діяча. Об’єкт психобіографічного дослідження – 

історичний діяч, його біографія, предмет психобіографії – психологічний зміст 

життєвого шляху історичного діяча. Психобіографія як єдиний спосіб на сьогодні 

вивчення впливу психологічних особливостей особистості історичного діяча на 

хід історичного процесу. Труднощі у використанні психоаналізу в 

психобіографічному дослідженні. 

Психоісторія сім’ї як один з напрямів психоісторичних досліджень, де 

об’єкт дослідження – історичні форми сімейних відносин; предмет – вплив типу 

сімейних відносин на становлення особистості в різні історичні періоди, вивчення 

механізмів історичної соціалізації особистості, їх соціальних, психологічних та 

історичних ефектів. 

Теоретичні положення концепції «базова особистість» (А. Кардинер (1946), 

Р. Лінтон (1945). «Базова особистість» як певна «особистісна конфігурація» 

(властивості особистості), характерна для більшості членів даного суспільства, як 

результат спільного для них раннього досвіду. Основні фактори соціалізації 

особистості в контексті концепції «базової особистості».  

Соціальна психоісторія, де об’єкт дослідження – психоісторія соціальної 

групи, предмет – мотивація групової поведінки. 

Еріксон Е. як один з найбільш авторитетних психоісториків, засновник Его-

психології; призначення соціальної терапії: інтерпретація відносин історичного 

діяча з народом за аналогією психотерапевта і пацієнта. 

 



 

 

Контрольні питання 

1. Випишіть різні відомі явища, що позначаються поняттям 

«ментальність». 

2. Що означає поняття «історичний персоногенез»? 

3. Хто у своїх працях досліджує явище ментальності? 

4. Поясніть використання І. Мейєрсоном категорії «творіння» для 

позначення продуктів людської діяльності (продуктів праці).  

5. Кого вважають засновником жанру психобіографія? 

6. У чому полягає відмінність псіхобіографічного дослідження від 

біографії видатних людей? 

7. Надайте визначення психобіографії як методу психоісторичних 

досліджень. 

8. Назвіть основні чинники соціалізації особистості в контексті концепції 

«базової особистості». 

9. Розкрийте основні теоретичні положення концепції «базова 

особистість». 

10. Хто є автором «психогенетичної» теорії історії? 

Література: [17; 23; 37; 38; 43]. 

 

Семінарське заняття № 9 

Тема. Психологічні витоки становлення тоталітарного режиму 

Мета: проаналізувати основні психологічні чинники зародження та 

становлення тоталітарного режиму як соціального явища 

План 

1. Психологічні передумови нацистського режиму. 

2. Підхід з огляду на покоління. 

3. Концепція К. Юнга. 

Методичні поради 

Два напрями психологічних передумов нацистського режиму в Німеччині: 

1) унікальність та сила впливу тоталітарного лідера на маси, викликана 



 

 

психологічними особливостями лідера, його «харизмою» (В. Ленгер); 2) певні 

психологічні тенденції в масовій психології людей, які жили в Німеччині в 1920-і 

роки створили свого роду психологічну потребу в сильній політичній владі, у 

тоталітарній ідеології, у тоталітарному вождеві, що зумовило появу лідера типу 

Гітлера і його популярність (праця Е. Фромма «Втеча від свободи» (1941). 

Психологічний аналіз нацистської ідеології, соціально-психологічного аналізу 

ситуацій спілкувань «вождя» з масами (Ф. Нойман, Ф. Шуман, Г. Гілберт, 

Г. Бічевський). Чотири групи населення, які зазнали ідеологічного впливу від 

Гітлера (Е. Еріксон «Образ Гітлера і німецький народ»). 

Психологічні витоки тоталітаризму у підході з огляду на покоління 

(П. Левенберг, Г. Дікс, П. Мерклі). Дослідження вікової специфіки покоління, яке 

бере участь в історичних подіях, для його кращого розуміння (К. Маннгейм). 

Покоління як вікова група людей, формування характеру яких відбувається під 

впливом певних історичних подій, економічних і культурних умов, що визначає 

спільність і подібність деяких особистісних характеристик на підгрунті подібного 

для представників певної вікової когорти соціального досвіду. Психоісторичні 

дослідження проблеми становлення тоталітарних режимів, передусім – у 

дослідженнях з психології нацизму (Е. Еріксон, В. Ленгер, Г. Бічевський, 

П. Левенберг, Р. Бініон, П. Вейт, Г. Гілберт). «Каталог психічних відхилень» 

П. Левенберга, властивих досліджуваному поколінню німців. Риси характеру та 

комплекс властивостей авторитарної особистості (Е. Фромм, Т. Адорно, 

Е. Френкель-Брюнсвик, Д. Левінсон). Доведення справедливості тези про те, що 

авторитарна особистість є психологічною базою деструктивних соціально-

політичних рухів, передусім – тоталітарного режиму (концепція авторитарного 

характеру: Г. Дікс, Е. Шілз, Г. Маркузе, М. Рокич, Ю. Литвин).  

Пояснення приходу Гітлера до влади як масової психічної епідемії 

(концепція К. Юнга). Оцінювання німецького націонал-соціалізму як спалах 

колективного несвідомого, як масовий психоз («німецька психопатія»). 

Контрольні питання 

1. Поясніть суть двох напрямів психологічних передумов нацистського 



 

 

режиму в Німеччині. 

2. Охарактеризуйте чотири групи населення, які зазнали ідеологічного 

впливу від Гітлера (за Е. Еріксоном). 

3. Коли та ким уперше був сформульований підхід з огляду на покоління 

до аналізу історичної реальності? 

4. Яка ідея є однією з основних у дослідженнях американських 

псіхоісторіков? 

5. Хто з відомих псіхоісторіков виявив своєрідний історико-психологічний 

ефект першої світової війни, що вплинув на психологію німців воєнного та 

повоєнного поколінь? 

6. Які характеристики, властиві поколінню німців 20–30-х років ХХ 

століття, називає П. Левенберг у так званому «Каталозі психічних відхилень»? 

7. Який учений уперше використовував поняття авторитарного характеру у 

книзі «Втеча від свободи» (1935)? 

8. Назвіть властивості, якими характеризується, на думку авторів книги 

«Авторитарна особистість» Е. Фромма, Т. Адорно, Е. Френкеля-Брюнсвіка, 

Д. Левінсона, авторитарна особистість.  

9. Кому належать слова: «Життя націй – це величезний і стрімкий потік, 

абсолютно не контрольований людиною. Будь-який контроль з боку людини 

неможливий, коли особистість захоплюється масовим рухом. Саме тоді і 

починають функціонувати архетипи»? 

10. Назвіть риси авторитарного характеру (за Е. Фроммом). 

Література: [17; 23; 37; 38; 43]. 

 

Самостійна робота № 1  

Тема. Етнічна психологія як соціально-психологічна наука 

1. Основні поняття етнопсихології. 

2. Виникнення та формування етнопсихології. Сучасний етап розвитку 

етнопсихології. 

3. Методологічні принципи етнопсихології. 



 

 

4. Підходи до етнопсихологічних досліджень. 

Завдання для самоперевірки 

1. Надайте визначення понять та поясніть їх: етнос, нація, психічний склад, 

національний характер, етнічні стереотипи, автостереотипи, гетеростереотипи, 

етнічний конфлікт, етноцентризм, етнічні установки, національний характер. 

2. Знайдіть особливості релятивізму, абсолютизму й універсалізму як 

підходів до етнопсихологічних дослідженнь. 

3. Охарактеризуйте значення соціальних чинників у формуванні 

національного характеру за К. Юнгом? 

4. Охарактеризуйте основні методологічні принципи етнопсихології. 

5. Заповніть таблицю: 

№ Метод Суть методу в етнопсихологічному дослідженні 

1   

2   

 

6. Назвіть та охарактеризуйте додаткові методи в етнопсихології. 

Література: [5; 8; 9; 10; 11; 24; 37].  

 

Самостійна робота № 2 

Тема. Проблема етносу та нації в етнопсихології 

1. Поняття про національну ідентифікацію.  

2. Сучасні процеси національного та державного будівництва. 

Психологічний аспект. 

Завдання для самоперевірки 

1. Прокоментуйте традиційний поділ досліджень концепцій «національної 

ідентичності» на ессенціальний (примордіальний) і конструктивістський 

(інструменталістський) напрями. 

2. Виявіть ваше ставлення до ідеї комуністичного суспільства про 

можливість «злиття націй». 

3. Прокоментуйте теорію «етнорасового п’ятикутника», поширену у США. 



 

 

4. Поясніть чому феномен культурного плюралізму в Америці набув нової 

метафори – «салат ідентичності». 

5. Напишіть невелике есе на тему: «Європейська ідентичність має бути 

досягнута внаслідок усвідомлення своєї національної ідентичності». 

Література: [3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 17; 19; 26; 27; 32; 45; 48].  

 

Самостійна робота № 3 

Тема. Основні статичні характеристики етносу 

1. Ментальність та її компоненти. 

2. Поняття про національну ідею та шляхи її реалізації. 

3. Національна та етнічна свідомість. 

Завдання для самоперевірки 

1. На власний розсуд опишіть менталітет будь-якої нації або народності. 

Дотримуйтеся пам’ятки, яка містить основні сфери прояву ментальності.  

Етнічна ментальність виявляється: 

– у домінуючих життєвих настроях людей,  

– у характерних особливостях світовідчуття, світосприймання,  

– у системі моральних вимог, норм, цінностей і принципів виховання,  

– у співвідношенні магічних і технологічних методів впливу на дійсність,  

– у формах взаємин між людьми,  

– у сімейних засадах,  

– у ставленні до природи та праці,  

– в організації побуту, свят,  

– у конкретних актах самоорганізації етносу тощо.  

2. Поясніть, що містить поняття «національна ідея». Підготуйте 

повідомлення (доповідь) на тему: «Формування національної ідеї в сучасній 

Україні», «Національна ідея в Україні: минуле та сьогодення». 

3. Надайте психологічну характеристику основних ознак етнічної 

самосвідомості. Порівняйте особливості національної та етнічної свідомості. 

Література: [1–6; 8; 10; 11; 14; 17; 20].  



 

 

Самостійна робота № 4 

Тема. Основні динамічні характеристики етносу 

1. Етноцентризм: його ознаки та умови виникнення. 

2. Етноцентризм і націоналізм. Значення масової інформації у формуванні 

етностереотипів. 

3. Функції практичного психолога у розв’язанні проблеми зниження 

етноцентризму та стереотипізації оцінок. 

Завдання для самоперевірки 

1. Поясніть, як «ефект призми» пов’язаний з етноцентризмом. Наведіть 

приклади. 

2. Проаналізуйте значення засобів масової інформації у формуванні 

етностереотипів. 

3. Подумайте, чому неправильне використання та урахування національних 

установок і стереотипів можуть призводити до появи труднощів у 

міжнаціональному спілкуванні та взаємодії людей. 

Література: [3; 8; 9; 10; 14; 24; 47; 49].  

 

Самостійна робота № 5  

Тема. Психологічна специфіка етнічних конфліктів 

1. Стадії розвитку етнічних конфліктів.  

2. Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та способи його подолання. 

Завдання для самоперевірки 

1. Назвіть основні стадії розвитку етнічних конфліктів. Здійсніть їх аналіз 

на прикладі будь-якого етнічного конфліку, відомого в історії минулого або 

скчасності.  

2. Підберіть приклади різних стратегій поведінки в етнічному конфлікті та 

шляхи його подолання.  

Література: [5; 10; 11; 13; 14; 15; 26; 33; 42].  

 



 

 

Самостійна робота № 6 

Тема. Історична психологія як наука і складова навчальної дисципліни 

«Історична та етнопсихологія» 

1. Історична психологія ХХ ст. 

2. Способи конструювання історичного світу: інтерпретаціонізм, історична 

реконструкція, соціогенетизм. 

Завдання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте три способи конструювання історичного світу 

(інтерпретаціонізм, історична реконструкція, соціогенетизм). Самостійно складіть 

таблицю (форма довільна). 

2. Рзкрийте сутність поняття «соціогенетизм» і охарактеризуйте його версії 

у психології ХХ ст. 

3. Порівняйте особливості французького соціогенетизму Е. Дюркгейма і 

радянського соціогенетизму Л. С. Виготського. 

Література: [17; 23; 37; 38; 43]. 

 

Самостійна робота № 7  

Тема. Психологічна своєрідність історичних періодів 

1. Психологія первісності.  

2. Психологічні засади античності.  

3. Психічне життя середньовіччя.  

4. Ментальність Нового часу. 

Завдання для самоперевірки 

3. Спробуйте відповісти на питання: «Чи була первісна людина 

особистістю?». Для пояснення використайте міркування американского філолога 

У. Хейвлока. 

4. Поясніть тезу історичного психолога З. Барбу: «Греки були першими, 

хто побудував тип цивілізації, яка зробила людину здатною усвідомлювати себе 

індивідом. У Греції історія стародавнього світу перейшла від 

доіндивідуалістичного до індивідуалістичного ступеня». 



 

 

5. Доведіть, що особливістю психіки у середньовічній Європі історики 

ментальностей називають поляризованість емоційної сфери. 

6. Проаналізуйте поширення імпульсивно-нав’язливих і надпедантичних 

характерів, шизофренії як патологічних наслідків надраціонального та 

машиноподібного існування в Новому Часі. 

Література: [17; 23; 37; 38; 43]. 

 

Самостійна робота № 8 

Тема. Напрями та школи історичної психології 

1. Історичні напрями в історичній психології. 

2. Історична реконструкція та поняття ментальності. 

Завдання для самоперевірки 

1. Визначне послідовність історичної реконструкції:  

– реконструкція умов повсякденного існування та побудова ієрархії 

біологічних потреб, фізіологічних основ, темпераменту, емоцій; 

– «інвентаризація» пізнавальних інструментів і синтетична 

характеристика епохи – картина світу; 

– реконструкція видів діяльності, групових відносин, соціальних типів 

особистостей. 

2. Охарактеризуйте поняття ментальності у межах історичної психології. 

Література: [23; 37; 38; 43]. 

 

Самостійна робота № 9  

Тема. Історична психологія у Франції та американська психоісторія 

1. Концепція «базової  особистості» (А. Кардинер, Р. Лінтон).  

2. Соціальна психоісторія.  

3. Психоісторичний підхід як можливість соціальної терапії (Е. Еріксон). 

Завдання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте основні чинники соціалізації особистості у концепції 

«базової особистості». 



 

 

2. Аналогія між якими феноменами покладено в основу історико-

психологічної концепції З. Фрейда? 

3. Назвіть перше в психології психобіографічне дослідження З. Фрейда, у 

якому продемонстровані можливості психоаналітичного методу для вивчення 

біографії. 

4. Проаналізуйте основні принципи психоаналітичного методу у вивченні 

соціальних радикальних рухів. 

5. Здійсніть аналіз основних чинників, які варто враховувати, на думку 

Е. Еріксона, досліджуючи психологічні та соціальні причини історичного 

своєрідного психотерапевтичного ефекту. 

Література: [17; 23; 37; 38; 43]. 

 

Самостійна робота № 10 

Тема. Психологічні витоки становлення тоталітарного режиму 

1. Психологічні передумови нацистського режиму. 

2. Підхід з огляду на покоління. 

3. Концепція К. Юнга. 

4. Психологічні особливості тоталітарної особистості. 

Завдання для самоперевірки 

1. Порівняйте два напрями, що сформувалися під час вивчення питання 

щодо психологічних передумов нацистського режиму в Німеччині. 

2. Здійсніть аналіз чотирьох груп населення, які зазнали ідеологічного 

впливу Гітлера (за Е. Еріксоном).  

3. Назвіть екзистенційні причини тоталітаризму. Які характерні елементи 

радянського тоталітаризму? 

4. Проаналізуйте особливості тоталітарної особистості в контексті 

типології, яку виділив Р. Дарендорф (розрізняв 4 типи особистості: людина, яка  

працює, людина-споживач, людина універсальна, людина тоталітарна). 

Література: [17; 23; 37; 38; 43]. 



 

 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Етнопсихологія як галузь психологічної науки; предмет, об’єкт 

дослідження. Зв’язок етнопсихології з іншими науками.  

2. Ідеї етнопсихології в античній філософії. 

3. Географічний детермінізм Ш. Монтеск’є. 

4. Концепція «народного духу» в німецькій філософії. 

5. Психологія народів. Лацарус М. і Штейнталь Г. про психологію народів. 

Психологія народів Вундта В. 

6. Розвиток етнопсихології в Україні. 

7. Психологічна характеристика етносу. Умови походження та модифікації 

етносу.  

8. Психічний склад етносу та його структурні компоненти. Карл Юнг про 

архетипи колективного підсвідомого як основи психічного складу етносу.  

9. Поняття маргінальності.  

10. Соціально-психологічна сутність поняття «нація». Основні етнічні та 

культурологічні ознаки нації.  

11. Поняття про національну ідентифікацію.  

12. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації. 

13. Психологічна суть і зміст національного характеру; чинники розвитку 

національного характеру. 

14. Чижевський Д. про риси українського національного характеру.  

15. Національна свідомість, етнічна самосвідомість. 

16. Проблема етнічної установки в етнопсихології.  

17. Етнічні стереотипи, їх структура та зміст. Причини стереотипізації.  

18. Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки: соціалізація, 

наслідування, ідентифікація.  

19. Поняття про автостереотипи та гетеростереотипи. Явище «ефекту 

призми».  

20. Етноцентризм і націоналізм. Значення масової інформації у формуванні 

етностереотипів.  

21. Сутність етнічних конфліктів, об’єктивні та суб’єктивні умови їх 

виникнення.  

22. Види етнічних конфліктів і стадії їх розвитку.  



 

 

23. Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та способи його подолання.  

24. Історична психологія: об’єкт, предмет, завдання.  

25. Етапи становлення історичної психології. Глобальні проекти побудови 

наук про духа В. Вундта та В. Дільтея.  

26. Історична психологія ХХ ст.  

27. Способи конструювання історичного світу: інтерпретаціонізм, історична 

реконструкція, соціогенетизм. 

28. Сприйняття простору й часу в різні історичні періоди.  

29. Психологічна своєрідність історичних періодів.  

30.  Психологія первісності.  

31. Психологічні засади античності.  

32. Психічне життя середньовіччя. Ментальність Нового часу.  

33. Герменевтико-феноменологічний напрямок: Й. Хейзинга, Л. П. Карсавін, 

М. М. Бахтін.  

34. Історичний напрям в історичній психології. 

35. Історична реконструкція: реконструкція чуттєвості; реконструкція 

колективних відносин і психосоціальна історія; реконструкція бачення світу та 

поняття ментальності.  

36. Психологічний напрямок в історичній психології. 

37. Основні положення вчення І. Мейєрсона.  

38. Поняття «ментальність» у психологічному напрямі французької 

історіографії.  

39. Психоаналіз у його класичному та модерністському варіантах. Положення 

історико-психологічної концепції З. Фрейда.  

40. Жанр психобіографії в історичній психології.  

41. Психоісторія сім’ї.  

42. «Психогенетична» теорія.  

43. Концепція «базової особистості» (А. Кардинер, Р. Лінтон). 

44. Соціальна психоісторія. Психоісторичний підхід як можливість 

соціальної терапії (Е. Еріксон).  

45. Психологічні витоки становлення тоталітарного режиму. Підхід з огляду 

на покоління (П.Левенберг, Г. Дікс, П. Мерклі), «каталог психічних відхилень» 

(П. Левенберг), поняття авторитарного характеру (Е. Фромм), концепція К. Юнга. 

 



 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи магістра з навчальної 

дисципліни «Історична та етнопсихологія» має на меті визначення якості його 

роботи та рівня набутих протягом навчання умінь і знань, передбачає оцінювання 

в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного та підсумкового контролю.  

Поточний рейтинг-контроль включає в себе оцінювання в балах роботи на 

лекційних і семінарських заняттях, факту і якості виконання самостійних робіт, 

виступів на семінарських заняттях, виконання письмових та усних аудиторних і 

домашніх завдань, а також інших обов’язкових навчальних доручень. 

Поточне оцінювання здійснюється під час вивчення теми. Його основними 

завданнями є: установлення та оцінювання рівнів розуміння та первинного 

засвоєння окремих елементів змісту теми, установлення зв’язків між ними та 

засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.   

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, резюмування, 

виконання студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у 

парах і групах, самоконтроль тощо. 

Форма підсумкового (семестрового) контролю – іспит.  



 

 

 

вид контролю 

Кількість балів за 

форми контролю 

Максималь

-ний бал на 

навчальну 

дисципліну 

Поточний контроль 

1. Лекції: 

– Відвідування;  

– робота на лекціях із застосуванням елементів 

діалогу, бесіди, дискусії, підтвердженням чого є 

наявність власного конспекту 

 

0,5 б./ на 1 л. 

до 3 б./ на всі л. 

10 

 

2. Семінарські, практичні заняття: 

– відвідування  

– конспект питань для самостійного 

опрацювання.  

Усні види роботи 

а) усне опитування: 

– відповідь відповідає рівню компетенції 

(доскональному або продуктивному). Студент 

виявив глибокі знання з теми; володіє 

категоріальним апаратом з навчальної дисципліни; 

демонструє вдале використання аналізу в оцінних 

судженнях; 

– відповідь відповідає рівню компетенції. 

Мовлення ілюструє наявність термінологічної 

лексики, відповідає стилістичним нормам. Проте є 

порушення у послідовності викладання думки, у 

формуванні певних доведень відчутна 

поверховість; 

– відповідь відповідає рівню компетентності 

(елементарному або продуктивному). Завдання, 

поставлені перед студентом, виконані, але не в 

повному обсязі. Спостерігається поверховість 

знань, відсутня аргументація доведень. 

Відчувається не завжди вдалий добір категорій 

відносно контексту, не розрізняється основна та 

другорядна інформація. Відповіді бракує єдності 

стилю, виклад загалом зв’язний, але помітна 

словникова бідність; 

б) доповнення 

максимальну кількість балів студент отримує за 

умови ґрунтовного усного доповнення з теми або 

кількох доповнень з менш об’ємних питань; 

в) резюмування 

максимальну кількість балів студент отримує, 

 

1 б. / на 1 сем. 

до 2 б. / на 1 сем. 
 

 

5 б. 
 

 

 

 

 

 

3,4 б 

 

 

 

 

 

1,2 б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3 б. 
 

 

 

 

до 3 б. 
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якщо усна відповідь набуває вигляду резюмування 

відповідей одногрупників, або як підсумування 

основних ідей наприкінці розгляду питання для 

самостійного опрацювання, або як підведення 

підсумку з теми наприкінці заняття; 

г) реферат 

максимальну кількість балів студент отримує, 

якщо зміст реферату відповідає вибраній темі, 

повнота опрацювання теми з використанням 

необхідних джерел, наукова та практична 

обґрунтованість висновків, самостійність 

виконаної роботи, стиль, логічність викладу, 

відповідність вимогам щодо оформлення; 

д) інформаційне повідомлення 

усне інформаційне повідомлення з теми 

відбувається у вигляді розповіді; отримання 

студентом максимальної кількості балів 

передбачає виступ, який демонструє високий 

рівень володіння основним матеріалом з теми з 

використанням додаткової корисної та цікавої 

інформації, отриманої під час самостійної роботи 

студента з додатковими джерелами 

(підручниками, посібниками, монографіями, 

науковими статтями тощо).  

Письмові види роботи 

а) контрольна робота 

може проводитися у вигляді тестів з 

використанням відкритих і закритих питань; 

максимальну кількість балів студент отримує за 

правильні відповіді на всі питання; 

б) письмове опитування 

проводиться у вигляді тестів як експрес-

опитування з певної теми на початку або 

наприкінці заняття; максимальну кількість балів 

студент отримує за правильні відповіді на всі 

питання; 

в) складання тематичних таблиць, схем тощо  

проводиться на семінарському занятті як вид 

самостійної роботи 

 

до 7 б. 
 

 

 

 

 

 

 

до 5 б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10 б./ за 1 к.р. 
 

 

 

 

 

 

 

до 5 б. / за 1т. 
 

 

 

 

 

до 2 б. / за 1 сем. 
 

Іспит 20 

Усього : 100 
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Інформаційні ресурси 

47. http://www.info-library.com.ua/books-text-10877.html 

48. http://krotov.info/lib_sec/16_p/psi/holognn_0.htm 

49. http://www.dissercat.com/content/rossiya-i-evropa-nya-danilevskogo-v-

istorii-russkoi-filosofskoi-mysli 

50. http://lib.rus.ec/b/233215/read 

51. http://fpo.ru/etnopsy/index.html 

52. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sops/2007_3.pdf 
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Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Історична та етнопсихологія» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 053 – «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр»  
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