
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Кафедра загальної та соціальної психології і соціології 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

Навчальної дисципліни підготовки бакалавра  

«Крос-культурна психологія» 

галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 053 Психологія 

Освітні програми «Психологія», «Практична психологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни  

для денної та заочної форм навчання 

 

 

Луцьк  

2020 

 

  



 

 

  



 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним 

планом спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1. (денна форма 

нвчання) та таблиці 2 (заочна форма навчання), таблиця 3 (заочна форма 

навчання на базі молодшого спеціаліста). 

Таблиця 1 

ДФН 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання  

галузь знань 05 – 

Соціальні та 

поведінкові науки, 

спеціальність 053 

Психологія,  

освітні програми 

«Психологія», 

«Практична 

психологія» 

Нормативна 

Рік навчання__2______ 

Кількість 

годин/кредитів 

__150_/_5__ 

Семестр 3 ий 

Лекції _20_ год. 

Практичні (семінарські) 18 

год. 

Лабораторні 18 год. 

Індивідуальні __-___ год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота _86___ 

год. 

Консультації__8___ год. 

Форма контролю: екзамен 

 

Мова навчання: українська 

 

 



Таблиця 2 

ДФН М/С 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання на базі 

молодшого 

спеціаліста 

галузь знань 05 – 

Соціальні та 

поведінкові науки, 

спеціальність 053 

Психологія,  

освітні програми 

«Психологія», 

«Практична 

психологія» 

Нормативна 

Рік навчання__2______ 

Кількість 

годин/кредитів 

__150_/_5__ 

Семестр 3 ий 

Лекції _20_ год. 

Практичні (семінарські) 30 

год. 

Лабораторні  год. 

Індивідуальні __-___ год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота _88___ 

год. 

Консультації__12___ год. 

Форма контролю: залік 

 

Мова навчання: українська 

 

 Таблиця 3 

ЗФН 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

Характеристика навчальної 

дисципліни 



освітній ступінь 

Заочна форма 

навчання  

галузь знань 05 – 

Соціальні та 

поведінкові науки, 

спеціальність 053 

Психологія,  

освітні програми 

«Психологія», 

«Практична 

психологія» 

Нормативна 

Рік навчання__2______ 

Кількість 

годин/кредитів 

__150_/__5_ 

Семестр 3 ий 

Лекції _12_ год. 

Практичні (семінарські) 8 

год. 

Лабораторні 8 год. 

Індивідуальні _____ год. 

ІНДЗ:немає 

Самостійна робота _108___ 

год. 

Консультації – 14 

Форма контролю: залік 

Мова навчання: українська 

Таблиця 4 

ЗФН М/С 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма 

навчання на базі 

молодшого 

спеціаліста  

галузь знань 05 – 

Соціальні та 

поведінкові науки, 

спеціальність 053 

Психологія,  

освітні програми 

«Психологія», 

«Практична 

Нормативна 

Рік навчання__1______ 

Кількість 

годин/кредитів 

__150_/__5_ 

Семестр 2ий__ 

Лекції _12_ год. 

Практичні (семінарські) 



психологія» 10год. 

Лабораторні __ год. 

Індивідуальні _____ год. 

ІНДЗ:немає 

Самостійна робота _112___ 

год. 

Консультації – 16 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання: українська 

 

ІІ. Інформація про викладача  

Прізвище, ім’я та по батькові Кихтюк Оксана Василівна 

Науковий ступінь кадидат психологічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри загальної і соціальної психології та соціології 

Контактна інформація  +38 095 818 5048; kyhtuik@gmail.com 

Дні занять: вівторок 

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щовівторка з  15.00 до 16.00 в кабінеті № 111. В разі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 

ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація до курсу: предметом дисципліни «Крос-культурна 

психологія» є вивчення спільних рис та розбіжностей психології 

індивідів, що належать до різних культурних та етнічних груп; 

психологічних механізмів формування етнічної та національної 

свідомості людини як носія культурних норм і цінностей. Курс крос-

культурної психології має велике значення у справі формування 

загального уявлення про особливості національного характеру 

різних етнічних груп. Психологічні підходи до вирішення 



міжнаціональних конфліктів дозволять сформувати головні навички 

організації та проведення крос-культурних досліджень, аналізу й 

інтерпретації етнічних феноменів. Глибокі та ґрунтовні знання з 

крос-культурної психології сприятимуть самостійно вживати 

психологічних засобів у вирішенні та медіації етнічних нерозумінь 

та конфліктів на побутовому на суспільному рівнях. 

2. Пререквізити:  

Вивчення дисципліни базується на курсах нормативного та 

вибіркового циклу: загальна психологія, психологія особистості, 

соціальна психологія, вікова психологія, основи психологічного 

консультування.  

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:  

1. Вступ в кроскультурну психологію  

2. Культура як психологічний феномен  

3. Психологія етнічності  

4. Кроскультурні розбіжності пізнавальних та ментальних процесів. 

Мова як модель мислення  

5. Психологія аккультурації 

6. Психологія міжкультурної толерантності 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни полягає в оволодінні здобувачами 

знаннями про психологічні особливості національної поведінки особистості 

та різних етнічних груп, необхідних для майбутньої практичної роботи в 

галузі психології та педагогіки 

Завдання: 

 формування уявлення про основні напрями і школи етнічної та крос- 

 культурної психології; 

 структурування та встановлення уявлення про соціально-психологічні 

фактори і джерела етнічної толерантності; 



 надання можливості засвоїти методи роботи з жертвами етнічної та 

расової дискримінації;  

 вміння досліджувати специфіку культурного, економічного, 

історичного, політичного розвитку етносів;  

 аналізувати психологічні механізми етнічних процесів та 

етнопсихологічних особливостей різних народів. 
 

3.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (КОМПЕТЕНЦІЇ) 

Основним результатом навчання є знання та розуміння предметної області 

крос-культурної психології, здатність вирішувати складні завдання і проблеми у 

процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов і вимог.  

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

        Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем психологічної науки та практики.  

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.  

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах.  

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями.   

СК11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Здатність реалізувати ефективні психолого-педагогічні стратегії 

існування людини у суспільстві в умовах сучасного глобалізованого 

соціокультурного середовища. 

Здатність усвідомлювати моделі світу, природу, причинно-наслідкові 

закономірності розвитку суспільства і зв’язки різних культур; набувати 

культурного досвіду для осягнення загальнолюдських цінностей; засвоювати 



і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з 

поважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини та 

ідеї збереження миру та толерантного існування. 

Здатність реалізовувати у професійній діяльності настанови 

толерантності та гуманності, у контексті сучасної мультикультурності, на 

основі загальнолюдських цінностей та критичного оцінювання соціально-

політичних, економічних подій і явищ, культурних реалій сьогодення 

Здатність працювати у професійній групі, дотримуючись етичних норм 

професійної діяльності. 

Здатність планувати та управляти проектами, здійснювати 

прогнозування основних показників, що характеризують розвиток 

педагогічної системи. 

Програмні результати навчання: 

Реалізація у власній професійній діяльності ефективних соціально-

психологічних та психолого-педагогічних стратегій існування людини у 

суспільстві в умовах сучасного глобалізованого соціокультурного 

середовища. 

Обізнаність про культурну обумовленість когнітивних процесів 

особистості, про особливості взаємозв’язку культури та особистісного 

розвитку людини. 

Усвідомлення моделі світу, природи, причинно-наслідкових 

закономірностей розвитку суспільства і зв’язків різних культур; засвоєння і 

реалізація у викладацькій діяльності набутого культурного досвіду, поважне 

ставлення до різних культур, релігій, прав народів і людини та до ідеї 

збереження миру і толерантного існування. 

Уявлення про особливості розвитку конкретних народів і культур, 

специфіку формування національного характеру, національної 

самосвідомості, національних спільнот. 

Професійна діяльність, основана на принципах толерантності та 

гуманності, у контексті сучасної мультикультурності, на основі 

загальнолюдських цінностей та критичного оцінювання соціально-

політичних, економічних подій і явищ. 

Розуміння національної та соціокультурної специфіки мовленнєвої 

поведінки носіїв різних мов та здійснення ефективних психолого-

соціологічних контактів комунікативних контактів. 

Навчальний матеріал курсу «Крос-культурна психологія» організовано 

за спіральним принципом, що поєднує послідовність і циклічність вивчення. 



Здобувачі не випускають з поля зору вихідну проблему й водночас поступово 

розширюють і поглиблюють коло пов'язаних із нею знань. 

1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

Структура навчальної дисципліни представлена у вигляді таблиць 

для денної та заочної форми відповідно. 

Таблиця 5 

ДФН 

Назви змістових модулів і тем 

 
Усього Лек. 

ПРАК/

Лабор. 
Сам. роб. 

 

Конс. 

*Форма 

контролю

/ Бали 

Змістовий модуль 1.  Крос-культурна психологія як галузь 

психологічної науки 

 

 

Тема 1. Цілі та завдання 

крос-культурної 

психології 
 

2 2 2/2 6  Р 

Тема 2. Психологічне 

вимірювання культур 
  

4 4 4/2 5  ДС 

Тема 3. Пізнавальні 

процеси і культура 
  

4 4 4/4 5  ДС 

Разом за модулем  1 10 10 10/8 16 2  

 Змістовий модуль 2.  Психологія міжкультурної комунікації 

 

 

Тема 4. Особистість і 

культура.  

4 2 2/2 5  ТР 

Тема 5. Психологія 

етнічних міграцій та 

аккультурація.  

2 4 2/2 5  ТР 

Тема 6. Психологія 

міжкультурної 

толерантності 

 

4 4 4/4   ТР 

Разом за модулем 2 

 

10 10 8/8 26 2  

Види підсумкових робіт Бал 

Модульна контрольна робота (МКР1+МКР2) 30+30=60 

Всього годин / Балів 20 20 18/16 118 8  



Таблиця 6 

ЗФН 

Форма контролю*: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РЗ/К – 

розв’язування задач/кейсів, ІНДЗ/ІРС – індивідуальне завдання/індивідуальна робота 

студента, РМГ – робота в малих групах, МКР/КР – модульна контрольна робота/ контрольна 

робота, Р – реферат, а також аналітична записка, аналітичне есе, аналіз твору тощо. 

Назви змістових модулів і тем 

 
Усього Лек. Лабор. Сам. роб. 

 

Конс. 

*Форма 

контролю

/ Бали 

Змістовий модуль 1.  Крос-культурна психологія як галузь 

психологічної науки 

 

 

Тема 1. Цілі та завдання 

крос-культурної 

психології 

 

 2 2 6  Р 

Тема 2. Психологічне 

вимірювання культур 

  

 2 2 5  ДС 

Тема 3. Пізнавальні 

процеси і культура 

  

 2 2 5  Р 

Разом за модулем  1 30 6 6 16 2  

 Змістовий модуль 2.  Психологія міжкультурної комунікації 

 

 

Тема 4. Особистість і 

культура.  

 2  5  ДС 

Тема 5. Психологія 

етнічних міграцій та 

аккультурація.  

  2 5 2 ТР 

Тема 6. Психологія 

міжкультурної 

толерантності 

 

    2 ТР 

Разом за модулем 2 38 6 4 26 2  

Види підсумкових робіт  Бал 

Модульна контрольна робота   (МКР1+МКР2) 30+30=60 

Всього годин / Балів 54 20 18/16 118 8  



 

Змістовий модуль 1. 

Крос-культурна психологія як галузь психологічної науки 

 

Тема 1. Цілі та завдання крос-культурної психології 

Психологічна антропологія, етнічна і кросс-культурна психологія. Історія 

розвитку етнопсихології. Основні школи і підходи. Роль етнічності у 

сучасному світі. Завдання крос-культурної психології. Абсолютизм, 

релятивізм, універсалізм. Поняття про етнос. Етнічна ідентичність. Етнічні 

стереотипи, їх функції. Етноцентризм та засоби його зменшення. Поняття 

про культуру. Фактори формування культури. 

Тема 2. Психологічне вимірювання культур 

«Історичний партикуляризм» (Ф. Боас). Поняття «культурного синдрому» (Г. 

Триандис). Види культурних синдромів: «простота-складність», 

«індивідуалізм-колективізм», «відкритість-закритість». Психологічні 

вимірювання культур (Хофстед): «збігання від невизначеності», «дистанція 

влади», «маскуліннисть – фемінність». Міжкультурна взаємодія. 

Тема 3. Пізнавальні процеси і культура 

Сприймання і культура. Зорові ілюзії Сприймання і культура. Зорові ілюзії 

(експерименти М. Сегалла). Перцептивний стиль (Х. Уіткін, Д. Беррі). 

Інтелект у різних культурах. Проблеми і парадокси інтелектуального 

тестування. Когнітивна єдність людства. Культура і категоризація. Пам’ять і 

культура. Культура і вирішення завдань (О.Р. Лурія, М. Коул). 

 

Змістовий модуль 2.  Психологія міжкультурної комунікації 

Тема 4. Особистість і культура. 

Концепції «базової» та «модальної» особистості. Поняття про «національний 

характер» (Р. Бенедикт, Е.Фромм, Е. Ериксон, Д. Горер, К. Клакхон, К. 

Касьянова). Особистість у міжкультурному спілкуванні. Самосвідомість 

особистості, стиль спілкування. Самоконцепції як культурний феномен. 



Соціальна та особиста ідентичність. Понятие про «підтримку обличчя» у 

міжкультурному спілкуванні. Культура і спілкування. Комунікативна 

компетентність і засоби її покращення у міжкультурному спілкуванні. 

Міжгрупове (міжетнічне) спілкування. Теорії міжгрупової взаємодії. Поняття 

про міжетнічну напруженість. Інгруповий фаворитизм. 

Тема 5. Психологія етнічних міграцій та аккультурація. 

Поняття про етничні міграції. Гіпотеза «культурного шоку». Поняття про 

культурну дистанцію. Модель культурного научіння. Стрес аккультурації, 

стратегії аккультурації (Д. Беррі).  

Тема 6. Психологія міжкультурної толерантності 

Психологічна адаптація до іншого географічного середовища. Наслідки 

міжкультурних контактів (геноцид, сегрегація, асиміляція, інтеграція). 

Мультикультуралізм. Етнічна ідентичність та толерантність. «Культурний 

асимілятор». Регулятивна сторона міжкультурної комунікації. Особливості 

асертивної взаємодії. 

ІV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми навчання: 1) лекційні заняття, на яких 

подається огляд основних напрямів досліджень у крос-культурній психології; 

2) семінарські заняття, що передбачають встановлення механізмів 

формування і функціонування національно-психологічних феноменів;  

3) лабораторні заняття, що передбачають розробку стратегій поведінки в 

конфліктних ситуаціях, шляхів розв’язання міжнаціональних конфліктів;  

4) консультації, які проводяться з метою допомоги здобувачам у виконанні 

творчих робіт, роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу. 

Методи навчання. Компаративний, фундаментальний, комбінований, 

пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу навчального матеріалу, 

репродуктивний, інтертекстуальний, культурно-історичний, описовий, 

герменевтичний методи навчання. 



Вивчення навчальної дисципліни «Крос-культурна психологія» 

потребує: виконання завдань згідно з навчальним планом; підготовки до 

семінарських та лабораторних занять; роботи з інформаційними джерелами; 

опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. 

Підготовка та участь у семінарських та лабораторних заняттях 

передбачає: ознайомлення з програмою навчальної дисципліни, питаннями, 

які виносяться на заняття з відповідної теми; вивчення теоретичного 

матеріалу, конспекту лекцій, а також позицій, викладених у підручниках, 

монографічній та іншій науковій літературі. Результатом підготовки до 

заняття повинно бути змістовне володіння здобувачем вищої освіти 

матеріалом теми, якій присвячено відповідне заняття, а саме: підтвердження 

теоретичного матеріалу прикладами, знання основних дефініцій сучасної 

психології, уміння аргументовано викласти певний матеріал, підготувати 

презентацію власних навчальних пошуків, коментувати відповіді інших 

здобувачів, доповнювати їх, знаходити помилки (неточності, недоліки) та 

надавати правильну відповідь. 

Відповідь здобувача повинна демонструвати ознаки самостійності 

виконання поставлених завдань, відсутність ознак повторюваності та 

плагіату. 

Присутність здобувачів вищої освіти на лекційних, семінарських та 

лабораторних заняттях є обов’язковою. Пропущені з поважних причин 

заняття мають бути відпрацьовані. Здобувач вищої освіти повинен 

дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу 

навчання, бути зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни й часових 

(строкових) параметрів навчального процесу. Не допустимо:  пропуск занять 

без поважних причин; - запізнення на заняття;- користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 

(за винятком дозволу викладача при необхідності виконання певних завдань, 

передбачених навчальною дисципліною); - порушення дисципліни;  

списування та плагіат.  



ПОЛІТИКА ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  

- Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання;  

- Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

дотримання принципів та положень Етичного кодексу психолога 

(http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%

D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%

D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D

0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf ); 

-  Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

За порушення академічної доброчесності (плагіат, фальсифікація, 

списування, обман тощо) здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного 

освітнього компонента освітньої програми; відрахування з Університету. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних  пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма 

Kahoot). 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Контрольні заходи результатів навчання 

Загальна оцінка з навчальної дисципліни складається із суми балів за 

виконання поточних завдань та контрольні роботи змістовного модулю, 

http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf


набраних упродовж навчального семестру (60%), та результатів складання  

заліку (40%). 

V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

VI. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ – УСНИЙ екзамен / залік. 

Питання до екзамену/заліку 

1. Місце кросс-культурної психології серед етнологічних та психологічних 

наук. 

2. Предмет кросс-культурної психології. 

3. Історія становлення кросс-культурної психології. 

4. Сучасний стан кросс-культурної психології. 

5. Сучасний стан крос-культурної психології в Україні. 

6. Псіхосоціокультурна проблема. 

7. Поняття культури. Культура як регулятивна система. 

8. Еволюційні корені культури. 

9. Культурна єдність людства і міжкультурні відмінності. 

10. Культурне розмаїття у сучасному світі та його причини. 

11. Свідомість і культура. 

12. Проблема культурного несвідомого. 

13. Етнос і нація. 

14. Етнічна самосвідомість як різновид групового свідомості. 

15. Етнічна самосвідомість та її рівні. 

16. Взаємодія особистості і культури. 

17. Проблема соціальної та культурної ідентичності особистості. 

18. Становлення й зміна етнічної ідентичності особистості. Культурне 

несвідоме та його сутність. 

19. «Я» і група у різних культурах. 

20. Проблема інтелекту у різних культурах. 

21. Мова і соціальна категоризація у різних культурах. 

22. Базові емоції та їх кросс-культурна універсальність. 

23. Специфіка вираження емоцій у різних культурах. 



24. Культурні особливості розпізнавання емоцій. 

25. Культура 25. Культура і проблема суб'єктивного благополуччя. 

26. Культура і психопатологія. 

27. Ціннісні відмінності у сучасному світі. 

28. Проблема установки у кросс-культурній психології. 

29. Стереотипи та забобони у кросс-культурному сприйнятті. 

30. Каузальна атрибуція у різних культурах. 

31. Соціальні та ціннісні уявлення у різних культурах. 

32. Кросс-культурні відмінності в уявленнях про справедливість. 

33. Індивідуалізм і колективізм. 

34. Форми організації взаємодії з дітьми у різн Когнітивний розвиток дитини 

у різних культурах. 

 

VІ. Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах за всівидинавчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 - 81 Добре 

67 -74 Задовільно 

60 - 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 

 

100 балів (оцінка «відмінно») ставиться, якщо здобувач виявляє такі знання 

та вміння: дає ґрунтовну відповідь на питання; комплексно розв’язує 

поставлене завдання, правильно застосовуючи отримані знання з навчальної 

дисципліни;  повністю розкриває зміст матеріалу відповідно до поставленого 

питання чи проблеми, вправно оперуючи поняттями й термінами; відповідь 

будує послідовно і правильно;  вільно володіє спеціальною термінологією з 

дисципліни. 

95 балів (оцінка «відмінно») ставиться, якщо здобувач виявляє такі знання 

та вміння: дає ґрунтовну відповідь на питання; комплексно розв’язує 

поставлене завдання, правильно застосовуючи отримані знання з дисципліни; 



- повністю розкриває зміст матеріалу відповідно до поставленого питання 

чи проблеми, вправно оперуючи поняттями й термінами; відповідь будує 

послідовно і правильно; вільно володіє спеціальною термінологією теорії 

особистості. Допускається 1-2 неточності у викладі матеріалу, які не 

призводять до помилкових висновків. 

90 балів (оцінка «відмінно») ставиться, якщо здобувач виявляє такі знання 

та вміння: дає ґрунтовну відповідь на питання; комплексно розв’язує 

поставлене завдання, правильно застосовуючи отримані знання з навчальної 

дисципліни;  повністю розкриває зміст матеріалу відповідно до поставленого 

питання чи проблеми, вправно оперуючи поняттями й термінами;  відповідь 

будує послідовно і правильно; вільно володіє спеціальною термінологією 

навчального предмету. Допускається 2-3 неточності у викладі матеріалу, які 

не призводять до помилкових висновків. 

85 балів (оцінка «добре») ставиться, якщо здобувач виявляє такі знання та 

вміння: комплексно розв’язує поставлені питання; правильно розкриває 

основний зміст матеріалу відповідно до поставленої проблеми; точно 

використовує спеціальну термінологію; володіє спеціальною термінологією з 

дисципліни. У відповіді можливі 1-2 неточності у використанні спеціальної 

термінології, несуттєві помилки у викладі матеріалу, що докорінно не змінює 

зміст. 

80 балів (оцінка «добре») ставиться, якщо здобувач виявляє такі знання та 

вміння: комплексно розв’язує поставлені питання; правильно розкриває 

основний зміст матеріалу відповідно до поставленої проблеми; точно 

використовує спеціальну термінологію; відповідає без грубих помилок. У 

відповіді можливі 2-3 неточності у використанні спеціальної термінології, 

несуттєві помилки у викладі матеріалу, що докорінно не змінює зміст. 

75 балів (оцінка «добре») ставиться, якщо здобувач виявляє такі знання та 

вміння: - повно розв’язує поставлені питання; - правильно розкриває 

основний зміст матеріалу відповідно до поставленої проблеми; - 

використовує спеціальну термінологію; - відповідає без грубих помилок. 



У відповіді можливі 3-4 неточності у використанні спеціальної термінології, 

несуттєві помилки у викладі матеріалу, що докорінно не змінює зміст. 

70 балів (оцінка «задовільно») ставиться, якщо: - зміст питань викладено 

частково, не завжди послідовно; - відповідь неповна, але зміст залишається; 

- у відповіді можливі 1-2 неточності у використанні спеціальної 

термінології, помилки у викладі матеріалу, що докорінно змінює зміст. 

65 балів (оцінка «задовільно») ставиться, якщо: зміст питань викладено 

частково, непослідовно;  відповідь неповна, що впливає на зміст викладу; 

- у відповіді можливі 2-3 неточності у використанні спеціальної термінології, 

помилки у викладі матеріалу, що докорінно змінює зміст. 

60 балів (оцінка «задовільно») ставиться, якщо: зміст питань викладено 

частково;  відповідь неповна, що впливає на зміст викладу; у відповіді наявні 

неточності у використанні спеціальної термінології,  грубі помилки у викладі 

матеріалу, що докорінно змінює зміст. 

55 балів (оцінка «незадовільно») ставиться тоді, якщо:  зміст не розкрито;  

здобувач не відповідає на поставлені запитання; у відповіді наявні грубі 

помилки у використанні спеціальної термінології, суттєві помилки у викладі 

матеріалу, що докорінно змінює зміст. 

35 балів (оцінка «незадовільно») ставиться тоді, якщо: основний зміст не 

розкрито;  відсутнє володіння спеціальною термінологією;  здобувач не 

відповідає на поставлені запитання. 

0 балів (оцінка «незадовільно») ставиться тоді, якщо: здобувач відмовляється 

відповідати на питання. 
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