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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Психологія культури” входить до програ-
ми підготовки студентів-психологів. Метою дисципліни є підготовка 
фахівців з розвиненою культурно-психологічною рефлексією, які б 
вміли аналізувати поведінку людей, що пов’язана з їхньою належністю 
до різних культурно-історичних епох, етносів і культурних практик. 
Вивчення дисципліни сприятиме продуктивній роботі психологів як 
викладачів вищої школи та наукових дослідників у галузі історичної, 
етнічної і порівняльно-культурної (кроскультурної) психології.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЯ  КУЛЬТУРИ”

№
пор. Назва змістового модуля і теми

1
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3

4

Змістовий модуль І. Введення до психології культури
Історія становлення, предмет, структура і місце психології 
культури в системі психологічного знання
Історія становлення, предмет, принципи, завдання і методи 
історичної психології. Історична психологія про обоження  
і духовність
Історія становлення, предмет і завдання етнічної психології. 
Етнос і етногенез. Етнічна психологія про засновників 
суперетносів
Етнічна свідомість, етноцентризм, психічний склад 
і традиція. Уявлення прадавніх українців про своє 
походження

5

6

7
8

Змістовий модуль ІІ. Кроскультурна психологія як наука
Історія становлення, предмет і завдання кроскультурної 
психології. Психологічний вимір культур. Культурний 
синдром
Культура, особистість, спілкування. Символи духовної 
культури України
Психологія міграцій і акультурації. Культура і пізнання
Культура, освіта, мова, творчість, довголіття

Разом годин: 54
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ЗМІСТ  
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЯ  КУЛЬТУРИ”

Змістовий модуль І. Введення до психології культури

Тема 1. Історія становлення, предмет, структура і місце 
психології культури в системі психологічного знання

Потреба і здатність жити у культурному середовищі як головна 
характеристика людини. Дві психології В. Вундта. Найпоширеніші 
метафори походження людини. Духовні діячі, філософи і психологи 
про значення культури в розвитку особистості. Предмет психології 
культури. Місце психології культури в системі психологічних знань. 
Психологія культури — наука майбутнього. Міждисциплінарні 
зв’язки і структура психології культури. Головні чинники психічного 
розвитку людини. Соціально-психологічна структура особистості і 
соціокультурний простір.

Література [3–5; 9; 27; 30; 32; 36]

Тема 2. Історія становлення, предмет, принципи, завдання  
і методи історичної психології. Історична психологія 
про обоження і духовність

Становлення і предмет історичної психології. Роль і значення іс-
торико-психологічних досліджень. Принципи і завдання історичної 
психології. Людина як головна рушійна і відтворююча сила історії, 
як проективна істота і системоутворююча інтегральна складова істо-
ричного процесу. Поняття історіогенезу. Роль усвідомлення людської 
складової історії в житті українського суспільства. Психологічна і 
духовна складова практичної діяльності. Підвищення інтересу гро-
мадськості до досліджень у галузі історичної психології як ознака 
суспільного пошуку виходу із системної кризи.

Особливості номотетичних та ідеографічних методів історико-
психологічного дослідження. Загальні теоретичні положення істо-
ричної психології. Складові методу психолого-історичної реконс-
трукції психіки людей минулих епох. Критерії розвитку у процесі 
історіогенезу. Історико-психологічна характеристика античності (за 
Барською). Еволюція обожнення. Культурно-історичні засади єв-
ропейської цивілізації. Розвиток співвідношення образу і смислу в 
культурі людства. Античні твори і позиція їхніх митців. Історична 
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лінія розвитку міфа. Геноструктурна модель міфологем. Відтворення 
міфологічної моделі у символогічному полі. Система образів-смислів 
міфу як артефакт культури і ключ до засобів мовлення, спілкування і 
мислення людей інших історичних епох. Аналіз вторинної інформа-
тивності і метаконтекст. Міфи про кроскультурне освоєння світу як 
складова соціалізації та індивідуалізації особистості.

Література [1; 2; 4; 11; 12; 14; 27; 32]

Тема 3. Історія становлення, предмет і завдання етнічної 
психології. Етнос і етногенез. Етнічна психологія  
про засновників суперетносів

Етнічна психологія як міждисциплінарна наука. Історія станов-
лення етнічної психології. Предмет, завдання і стратегії дослідження 
сучасної етнопсихології. Науковий інструментарій етнічної психоло-
гії. Комплексний підхід як основа етнопсихологічних досліджень. Ет-
носфера, суперетноси, етноси, субетноси. Основні ознаки етногенезу. 
В. І. Вернадський про ноосферу як останній із багатьох станів еволю-
ції біосфери у геологічній історії планети і майбутнє людства.

Пасіонарність та етапи розвитку етноса як інструментарій дослід-
ження етногенеза людської психіки від зародження етносу до його 
розчинення (за Л. Гумільовим). Сполучення різних культурних рів-
нів, типів господарств, традицій, поява нової інтегруючої духовної 
ідеї, етнічна творчість як умова виникнення пасіонарного поштовху. 
Інкубаційний період (від пасіонарного поштовху до нового етносу). 
Довготривалість життя етногенезів і цивілізаційний рівень супер-
етносів. Пасіонарний поштовх в Україні ХХІ ст. “Етнічне поле” су-
часної України як поєднання пасіонарного поштовху (померанчова 
революція) зі створенням нової спільноти. 

Соціальна та етнічна історія. Етнічна історія як феномен станов-
лення біосфери і фактор становлення ноосфери. Історія та психоло-
гія світоглядів, релігійних, духовних і філософських вчень як чутли-
вий інструмент, що виявляє акценти подальшого розвитку людства. 
Характеристика ареалів зіткнення етносів, де вчинкові стереотипи 
неприйнятні для обох сторін, а буденне життя втрачає свою повсяк-
денну цілеспрямованість. Активний пошук життєвих смислів, вибір 
і прийняття життєво важливих стратегічних рішень і концепцій, які 
або відкидають, або ж стверджують благість людського життя. Єд-
ність різноманіття і передання у психологічну сферу творчого ім-
пульсу. Формування ідеалу — моделі — стимулу бажаного результа-
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ту. Психологічна домінанта на індивідному і популяційному рівнях 
і повернення напряму соціального руху (за умов свідомого вибору 
вільними громадянами незалежної країни нової стратегії розвитку) 
як вихід із системної кризи. Етнічне поле як причина об’єднання і по-
дальшої солідарності енергійних особистостей. Зіткнення первинно-
го соціального утворення (соціальна група) із середовищем, організа-
ція у певну систему і протиставлення оточенню. Створення системи 
з розподілом функцій членів групи енергійних особистостей як вступ 
цієї групи в історичний процес розвитку. Синхроністичний підхід в 
етнічній історії і діахронне порівняння різних етногенезів. 

Зміна системних зв’язків і створення умов для формування нових 
соціальних утановок людської поведінки як підґрунтя для нового ет-
носу. Етнічна психологія про засновників суперетносів. Соціально-
педагогічна технологія Мойсея. Вчення Іісуса про вихід із системної 
кризи за рахунок творення нових форм спілкування і розвитку між-
особистісних стосунків у Святому Дусі. Християнська стратегічна 
установка культурної поведінки. Навчання плануванню життя не на 
основі минулого досвіду і страху, а на тому, що важливо у майбут-
ньому, що чекає від людини Бог. Проектування себе в майбутнє за 
допомогою вибраних взірців.

Література [4–6; 8; 9; 11; 15; 16; 26]

Тема 4. Етнічна свідомість, етноцентризм, психічний  
склад і традиція. Уявлення прадавніх українців  
про своє походження

Стародавні етнічні міфи і зміст етнічних образів. Уявлення пра-
українців про своє походження. Духовна топоніміка. Міфи і легенди 
про Київ. Концепції походження українського етносу. Природо-гео-
графічні та культурно-психологічні чинники етногенезу українців. 
Етнічна і національна самосвідомість як форма самопізнання етносу. 
Психоповедінкові стереотипи українського етносу. Культурно-мовна 
матриця української ментальності. Інформаційно-когнітивний рівень 
наукової рефлексії у галузі етнічної психології.

Етнічність, етнічна ідентичність, внутрішньогруповий фавори-
тизм і зовнішньогрупова ворожість (етноцетризм). Етнічні авто- і 
гетеростереотипи. “Картина світу” як когнітивна матриця його ро-
зуміння. Культурні і поведінкові відмінності та потенціальний нега-
тивізм їх оцінювання. Кроскультурне освоєння світу як умова виходу 
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із стереотипного бачення іншої культури. Етнічно-психічні явища 
(суспільні уявлення, думка, свідомість, почуття, потреби, інтереси, 
мотивації, цінності, цілі, установки, ідеали). Культурні відмінності у 
засобах пізнання світу. Психічний склад, соціальний і національний 
характери, традиції, звичаї, спосіб життя. 

Література [4; 5; 8; 9; 11; 15; 16; 26]

Змістовий модуль ІІ. Кроскультурна психологія як наука

Тема 5. Історія становлення, предмет і завдання  
кроскультурної психології. Психологічний вимір  
культур. Культурний синдром

Становлення порівняльно-культурної (кроскультурної) психоло-
гії. Предмет і завдання кроскультурної психології. Позитивна іден-
тичність і культурна толерантність. Культура, культурна практика і 
культурогенез. Культурна поведінка і свідомість. Ресурси природи, 
види людської діяльності, їх вплив на громадську свідомість, сві-
тогляд і форми соціальної взаємодії. Вплив культурної практики 
на розвиток мови, мислення, почуттів, цінностей, самоконцепцію, 
соціальнні ролі і сценарії поведінки. Розбіжності синхронності та 
симетричності перебігу процесів соціалізації та індивідуалізації як 
мотиваційна основа саморозуміння. Саморозуміння як психологіч-
ний механізм самообумовлення і самоактуалізації. Умови розвитку 
саморозуміння. Особливості виховання дітей у різних культурних 
практиках. 

Психологічний вимір культур. Характеристика культурних син-
дромів (простота — складність, індивідуалізм — колективізм, від-
критість — закритість, уникання невизначеності, дистанція влади, 
маскулінність — фемінність, сильний — слабкий контекст культу-
ри).

Література [3–5; 7; 9; 11; 12; 18; 21; 24]

Тема 6. Культура, особистість, спілкування.  
Символи духовної культури України 

Культура і особистість. Поняття базової, модальної і типової осо-
бистості. Культурно-психологічні дослідження національного харак-
теру. Сповиткова гіпотеза Д. Горера. Багатофакторний аналіз націо-
нального характеру великоросів (К. Касьянова). Тип перебудовчої 



�

особистості (Б. Братусь). Соціальна та особистісна ідентичності. 
Створення “обличчя” як символічний фронт, на якому члени всіх 
культур виборюють свій публічний образ засобами культури. 

Вплив культури на спілкування через цінності, норми, соціальні 
сценарії, ролі тощо. Вплив культури на вербальні і невербальні фор-
ми і стилі спілкування (прямий — непрямий, особистісний — ситуа-
ційний, інструментальний — афективний, пишномовний — стислий). 
Досягнення міжособистісної синхронності як узгодження ритмічних 
дій між двома особами на вербальному і невербальному рівнях. Чин-
ники міжособистісної неузгодженності. Поняття “комунікативної 
компетентності”. Символи духовної культури України. 

Література [3–5; 7; 9; 10; 13; 16; 18; 19; 22]

Тема 7. Психологія міграцій і акультурації. Культура  
і пізнання

Поняття етнокультурної міграції. Причини і мотиви міграції та 
еміграції. Адаптація мігрантів, “культурний шок” та його наслідки. 
Культурна дистанція. Вплив досвіду культурних контактів на адап-
тивні можливості людини. Люди, які оволоділи навичками багатьох 
культур як представники людства у майбутньому. Моделі вивчення 
адаптації мігрантів, “стрес акультурації” (Дж. Беррі). Міжкультурні 
контакти. Феномен акультурації та його чотири основні стратегії: 
асиміляція, сепарація, маргіналізація, інтеграція. Насильницька міг-
рація і асиміляція. Геноцид і сегрегація. Упевненість у своїй власній 
позитивній груповій і культурній ідентичності як основа поваги до 
інших груп і культур. Мультикультуралізм (позитивне ставлення до 
наявності різних етнокультурних груп і добровільної адаптації со-
ціальних інститутів суспільства до потреб різних культурних груп) 
як нова ідеологія людського суспільства на сучасному етапі його 
розвитку. Культурне різноманіття як необхідна умова відтворення 
життя з урахуванням вимог майбутнього. Соціальна мобільність та 
її наслідки.

Культура як програмне забезпечення свідомості і макрорівневий 
соціальний конструкт, що впливає на досвід, поведінку, установ-
ки, почуття і пізнання світу. Вплив культури на базові психологічні 
процеси. Міжкультурний досвід людей, які мали можливість жити 
у різних культурах і освоювати їхні надбання. Існування у різних 
суспільствах і досвід культурних відмінностей та різних станів сві-
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домості. Ставлення людей до часу і розпорядження довготривалістю 
і ритмом життя, до змісту, тривалості та інтенсивності праці й від-
починку, до інтелекту, саморегуляції і творчості, до сприйняття болі 
й радості, любові й ненависті. Сім типів інтелекту: логічно-матема-
тичний, лінгвістичний, музичний, просторовий, тілесний, кінесте-
тичний, міжособистісний і внутрішньоособовий (Гарднер і Хетч). 
Різні культури і розвиток різних людських якостей. Види діяльності, 
професійна адаптація і професійна та особистісна деформації. Де-
синхронізація процесів професіоналізації та індивідуалізації і внут-
рішньоособистісні та соціальні кризи. Домінування окремих видів 
діяльності, їх вплив на громадські думки і почуття, світопереживання 
і світосприйняття. Соціалізація як пізнання і освоєння культурних 
норм. Поняття “інкультурації”. Поєднання пізнавальними процесами 
і емоційно-чуттєвим досвідом різних контекстів і утворення культур-
них уявлень. Культура і відтворення нових поколінь через створення 
умов для спілкування матері і дитини. 

Література [4; 7; 9; 10; 18; 19; 22; 28]

Тема 8. Культура, освіта, мова, творчість і довголіття
Освіта як агент соціалізації та інкультурації, надихач освоєння і 

відтворення культури. Вплив вірувань та уявлень суспільства на ос-
вітні системи, родинне виховання, ставлення батьків і учнів до нав-
чання. Способи пізнання та світовідчуття, світосприйняття, світопе-
реживання і світогляд людей. Заохочення різними суспільствами до 
різних вмінь і норм поведінки. Ставлення до творчості як інструмен-
ту еволюції. Вплив мовленнєвих нашарувань культури (колискова, 
казка, міф, свято, мистецтво, наука, філософія, релігія, освіта, фізич-
на культура і спорт) на розвиток когнітивних, емоційних, мотивацій-
но-вольових процесів, етичне, естетичне, інтелектуальне, екологічне і 
трудове виховання молодого покоління.

Ставлення людей до довголіття. Здоров’я як відсутність негатив-
ного психічного стану і присутність позитивного початку (першопри-
чини здоров’я), як гармонія людини зі світом, природою, культурою, 
іншою людиною, самою собою і Богом. Правильний спосіб життя — 
запорука уникнення хвороб, досягнення позитивного стану і вивіль-
нення життєвого потенціалу. Психосоціальні чинники хвороб. Вплив 
культури через емоції на вегетативну та імунну системи.

Література [3–5; 7; 9–11; 18; 28; 29; 35]
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Потреба і здатність жити у культурному середовищі як головна 
характеристика людини.

2. Предмет психології культури.
3. Завдання і структура психології культури.
4. Місце психології культури у системі психологічного знання.
5. Основні чинники психічного розвитку людини.
6. Метафори походження людини.
7. Становлення і предмет історичної психології.
8. Роль історико-психологічних досліджень у розвитку суспіль-

ства.
9. Принципи і завдання історичної психології.

10. Поняття історіогенезу.
11. Методи досліджень історичної психології.
12. Психологічна і духовна складові практичної діяльності.
13. Складові методу психолого-історичної реконструкції психіки 

людей минулих епох.
14. Загальні теоретичні положення і поняття історичної психології.
15. Критерії розвитку у процесі історіогенезу.
16. Історико-психологічна характеристика античної доби.
17. Номотетичні та ідеографічні методи історичної психології.
18. Еволюція обожнення.
19. Культурно-історичні засади європейської цивілізації.
20. Розвиток системи образу — смислу як артефакта культури. Пози-

ція античних митців.
21. Історична лінія розвитку міфу.
22. Вторинна інформативність і метаконтекст.
23. Міфи про кроскультурне освоєння світу.
24. Історія становлення етнічної психології.
25. Предмет, завдання і стратегії дослідження етнічної психології.
26. Науковий інструментарій етнічної психології.
27. Комплексний підхід як основна стратегія сучасних етнопсихоло-

гічних досліджень.
28. Етносфера, суперетноси, етноси, субетноси.
29. Етногенез та його ознаки.
30. Етнічне поле, пасіонарний поштовх, інкубаційний період, етапи і 

довготривалість розвитку етносу (за Л. Гумільовим).
31. Умови виникнення пасіонарного поштовху.
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32. Синхроністичний підхід і діахронне порівняння етногенезів.
33. Етнічна історія як фактор розвитку біо- і антропосфери.
34. Поняття про ноосферу.
35. Етнічна психологія про засновників суперетносів. 
36. Соціально-педагогічна технологія пророка Мойсея.
37. Вчення Іісуса про можливості виходу соціального організма із 

системної кризи. 
38. Християнська стратегічна установка ставлення до людини і спіл-

кування у Святому Дусі.
39. Етнічність, етнічна ідентичність, внутрішньогруповий фавори-

тизм і зовнішньогрупова ворожість (етноцентризм).
40. Уявлення прадавніх українців про своє походження.
41. Етнічна і національна самосвідомість як форми самопізнання ет-

носу.
42. Психічний склад, соціальний і національний характер.
43. Традиція, звичаї, образ життя.
44. Природо-географічні та культурно-психологічні чинники етноге-

незу в Україні.
45. Концепції походження українського етносу.
46. Психоповедінкові стереотипи українського етносу.
47. Культурно-мовленнєва матриця української ментальності.
48. “Картина світу” як когнітивна матриця його розуміння.
49. Соціально-психологічна характеристика пасіонарного поштовху 

в Україні (“померанчова революція”).
50. Характеристика ареалів зіткнення етносів.
51. Формування психологічної домінанти на індивідному і популя-

ційному рівні як початок виходу із системної кризи.
52. Авто- і гетеростереотипи.
53. Кроскультурне освоєння світу як умова виходу із стереотипного 

бачення іншої культури.
54. Етнічні психічні явища.
55. Культурно-психологічні відмінності у способах пізнання світу.
56. Історія становлення і предмет кроскультурної психології.
57. Завдання кроскультурної психології.
58. Позитивна ідентичність і культурна толерантність.
59. Культура, культурна практика і культурогенез.
60. Культурна свідомість і поведінка.
61. Ресурси природи, види людської діяльності та їх вплив на громад-

ську свідомість, світогляд і форми соціальної взаємодії.
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62. Культурна практика і розвиток мови, мислення і самоконцепції.
63. Мотиваційна основа саморозуміння.
64. Особливості виховання дітей у різних культурних практиках.
65. Психологічний вимір культур.
66. Культурний синдром.
67. Поняття базової, модальної та типової особистостей.
68. Культурно-психологічні дослідження національного характеру.
69. Сповиткова гіпотеза Д. Горера.
70. Багатофакторний аналіз національного характеру великоросів 

К. Касьянової.
71. Тип перебудовчої особистості Б. Братуся.
72. Соціальна і особистісна ідентичності.
73. Створення “обличчя” як символічний фронт, на якому засобами 

різноманітних культур виборюється публічний образ людини.
74. Вплив культури на вербальні і невербальні форми і стилі спілку-

вання.
75. Міжособистісна синхронізація як узгодження ритмічних дій між 

двома особами на вербальному і невербальному рівнях.
76. Чинники міжособистісної неузгодженності.
77. Поняття “комунікативна компетентність”.
78. Символи духовної культури України.
79. Поняття етнокультурної міграції.
80. Причини і мотиви міграції та еміграції.
81. “Культурний шок” та його наслідки.
82. Поняття “культурна дистанція”.
83. Моделі вивчення адаптації мігрантів. “Стрес акультурації” 

Дж. Беррі.
84. Феномен акультурації та його чотири основні стратегії: асиміля-

ція, сепарація, маргіналізація, інтеграція.
85. Геноцид, примусова міграція і асиміляція, сегрегація.
86. Мультикультуралізм як нова ідеологія людського суспільства.
87. Культурне різноманіття — необхідна умова відтворення життя з 

урахуванням вимог майбутнього.
88. Соціальна мобільність та її наслідки.
89. Вплив культури на базові психологічні процеси.
90. Ставлення людей до часу, розпорядження довготривалістю і рит-

мом життя, до змісту, тривалості та інтенсивності праці й відпо-
чинку, до інтелекту, творчості й саморегуляції, до сприйняття ра-
дості й болю, любові й ненависті.
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ  (РЕфЕРАТІВ)

1. Предмет, завдання, структура і місце психології культури у сис-
темі наукових знань.

2. Історія становлення, предмет і роль історичної психології.
3. Принципи, завдання, загальні теоретичні положення та основні 

поняття історичної психології.
4. Методи досліджень історичної психології і критерії розвитку у 

процесі історіогенезу.
5. Еволюція обоження і культурні засади європейської цивілізації.
6. Розвиток системи образа — смисла як артефакта культури. 
7. Історична лінія розвитку міфу, вторинна інформативність і мета-

контекст прадавніх творів.
8. Історія становлення, предмет, завдання і роль етнічної психології 

в сучасному світі.
9. Науковий інструментарій етнічної психології, методи, основні 

поняття та категорії.
10. Уявлення прадавніх українців про своє походження.
11. Етнічна психологія про засновників суперетносів.
12. Концепції походження українського етносу.
13. Етнічні психічні явища.
14. Культурно-психологічні відмінності у способах пізнання світу.
15. Історія становлення, предмет і завдання кроскультурної психо-

логії.
16. Методи, основний науковий інструментарій і роль кроскультур-

ної психології в сучасному світі.
17. Психологічний вимір культур, культурний синдром.
18. Культурно-психологічні дослідження національного характеру.
19. Базова, модальна і типова особистості.
20. Створення “обличчя” як символічний фронт.
21. Символи духовної культури України.
22. Міграція, еміграція, “культурний шок”, культурна дистанція та 

основні стратегії акультурації.
23. Культурне різноманіття як необхідна умова відтворення життя з 

урахуванням вимог майбутнього.
24. Освіта як агент соціалізації та інкультурації.
25. Культурні практики та різноманітні види інтелекту.
26. Соціалізація та індивідуалізація.
27. Психологічний механізм утворення культурних уявлень.
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28. Освіта як агент соціалізації та інкультурації.
29. Вплив вірувань і суспільних уявлень на освіту.
30. Способи пізнання та світовідчуття, переживання, світосприй-

няття і світогляд людей.
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