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ВСТУП. 

 

       Програма вивчення навчальної дисципліни «Кроскультурна  

психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра напряму 6.030102 - Психологія. 

       Предметом дисципліни є вивчення  східних 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. 

       Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, психологія 

особистості, соціальна психологія, вікова психологія, основи 

психологічного консультування.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких 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.  

 

          

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із схожостями та 

розбіжностями психології індивідів, що належать до різних культурних та 

етнічних груп, зв’язками психологічних відмінностей з соціокультурними, 

екологічними та біологічними особливостями людини, сформувати у 

майбутніх фахівців необхідний рівень знань та практичних навичок 

кроскультурної комунікації в міжособистісному та діловому контекстах 

Задачі  вивчення дисципліни:  

- розкрити зміст основних понять кроскультурної психології; 

- ознайомитись з механізмами та закономірностями засвоєння 

особистісного соціокультурного досвіду, особливостями його 

структурування та збереження в індивідуальній свідомості і 

застосування  у різних ситуаціях; 

- засвоїти та навчитись застосовувати на практиці знання про основні 

психологічні особливості індивідів, що належать до різних культурних 

та етнічних груп.    

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- проблематику досліджень у кроскультурній психології, її основні  

категорії та робочі терміни; 

- особливості просторового та часового аспектів міжнаціонального 

спілкування; 



- теорії міжкультурної комунікації, основні етапи розвитку 

кроскультурної психології  та методологію її прикладних досліджень; 

вміти:  

- відрізняти поняття об’єктної та суб’єктної  культури; 

- розуміти специфіку взаємовідносин між мовою, культурою та 

стилями спілкування; 

- аналізувати та вміти критично застосовувати базові принципи 

міжкультурної комунікації; 

- долати найважливіші труднощі міжкультурної взаємодії, 

встановлювати причини кроскультурних конфліктів, розробляти 

стратегію подолання перешкод та застосовувати її в практиці ділового 

міжнаціонального спілкування. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ в кроскультурну психологію. 

ТЕМА 1. Основні цілі та завдання кроскультурної психології. 

Предмет, об’єкт та розділи кроскультурної психології. Зв'язок 

кроскультурної психології з іншими науками: етнічною психологією, 

психологічною антропологією,  порівняльно-культурною психологією та 

психологією міжкультурних відмінностей.   

           ТЕМА 2. Тезаурус наукових категорій кроскультурної  психології.  

Психологічні виміри культур,. Основні дихотомії в порівняльному 

вивченні культур. Індивідуалізм – колективізм, високий – низький контекст,  

маскулинність – фемінінність, дистанція влади; запобігання  

невизначенності,; часова та просторова орієнтація. 

ТЕМА 3. Методологічні принципи вивчення  психології 

міжкультурного спілкування.   

Розвиток кроскультурної психології як самостійної науки.  Джерела 

появлення кроскультурної психології:  психологія народів В. Вундта, 

культурно-історична теорія  М. Данилевського та Л. Виготського. Сучасна 

психологія міжкультурних відмінностей (Е. Холл, Г.Хофстеде, Г.Тріандіс, П. 

Гнатенко, В. Павленко, П. Сисоєв, Г.  Верещагін і В. Костомаров). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Культура як психологічний феномен.  

ТЕМА 4. Культура як психологічний феномен.  

Основні визначення культури. Психологія та культура. Функції 

культури. 

ТЕМА 5. Культура як системна структура  свідомих та несвідомих 

компонентів. 

 Культура як системна структура  свідомих та несвідомих компонентів. 

Елементи, ознаки та  характеристики культури: цінність, звичаї, ритуали, 

міфологія, марновірності.  

ТЕМА 6. Риси світової культури.  

Риси світової культури. Культурне довкілля та його складові. Рівні 

культурної взаємодії: етнічний, національний та світовий. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Психологія етнічності.  

 ТЕМА 7. Психологія етнічності. 

Психологія етнічності. Теорії етносу в   кроскультурній  психології. 

ТЕМА 8. Поняття «нація», «етнос» та «етнічність». 

Поняття «нація», «етнос» та «етнічність».Основні ознаки та природа 

етносу. Походження етносів.   

ТЕМА 9. Етнічна картина світу. 

Етнічна картина світу. Різні підходи до розуміння етнічної ідентичності 

та її взаємозв’язок з національною ідентичністю. Етнічна самосвідомість, 

етноцентризм,  етнічна толерантність та інтолерантність.  Психологія 

національного характеру.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Кроскультурні розбіжності 

пізнавальних та ментальних процесів. Мова як модель мислення. 

   ТЕМА 10. Розбіжності мислення, сприйняття та пам’яті в різних 

культурах.  

Основні розбіжності мислення, сприйняття та пам’яті в різних 

культурах. Міжкультурні особливості інтелекту. 

ТЕМА 11. Стилі прийняття рішень в різних ділових культурах.  

Стилі прийняття рішень в різних ділових культурах. Культурно 

обумовлене відношення до емоцій в пізнанні. Об’єктна, понятійна та мовна 

картина світу.  

ТЕМА 12. Мова як модель мислення. 

Теорія лінгвістичного детермінізму Е. Сапіра та Б.Уорфа. 

Взаємовідносини мови та спілкування.  Мова як сховище культури. 

ТЕМА 13. Стилі вербального спілкування в різних культурах.  

Ступінь невизначеності в мовленні. Відкритість та закритість стилю 

мовленнєвої комунікації. Труднощі міжкультурної комунікації та шляхи їх 

подолання.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Психологія аккультурації.  

ТЕМА 14. Асиміляція, сепарація, маргіналізація.  

Поняття симіляції, сепарації, маргіналізації. Фактори успішної 

кроскультурної комунікації: гнучкість, адаптивність, позитивні та 

реалістичні очікування, почуття гумору, толерантність, здібність подолати 

невдачу, відкритість новому досвіду.  

ТЕМА 15. Поняття культурного шоку.  

Стадії зворотного культурного шоку.  Типи та проявлення 

кроскультурних конфліктів.  Шляхи вирішенні міжкультурних непорозумінь. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Міжкультурна специфіка невербальної 

комунікації.  

Тема 16. Невербальне спілкування та культура.  

Культурна обумовленість форм невербальної комунікації. Форми 

невербальної комунікації:  кінетика (мова тіла), проксемика (простір, 

дистанція), пози манера тримати себе, міміка, жести; зоровий контакт; 

паралінгвістика ( гучне-тихе/ швидке-повільне мовлення, багатослівність – 

лаконічність, фізіогномика).  Міжкультурні особливості  міміки, посмішки, 



жестів. Вплив простору та часу на прояви невербальної специфіки   

кроскультурного спілкування.  Особистісні відзнаки  та територіальна 

поведінка людини. Відчуття часу в різних  культурах: моноактивні, 

поліактивні,  та реактивні культури. Міжкультурна комунікація в діловому 

контексті. Гендерні стереотипи в діловій комунікації.  Національні та 

транснаціональні  організаційні культури. Неоднозначність процесів 

глобалізації  у сучасному світі. 
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