
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК3 
2. Назва: Крос-культурна психологія 

3. Тип: Вибірковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Смольська Л.М., 

к.психол.наук, доцент кафедри. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● проводити крос-культурні дослідження; 

●  надавати консультації та складати корекційні програми з врахуванням крос-культурних 

факторів;  

● здійснювати індивідуальний та груповий коучінг на засадах інтегральної культури .  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, тестовий модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Психологічні аспекти 

групової динаміки» 

12. Зміст курсу (перелік тем): Крос-культурна психологія як прикладний науковий напрямок. 

Психологічний вимір культур. Спілкування в крос-культурному контексті. Крос-культурна 

психологія взаємодії в особистому та суспільному житті. Крос-культурна психологія 

взаємодії в організаціях. 

13. Рекомендовані навчальні видання (зазначити до 5 джерел): 

1. Кузнєцова Т. В. Психологія культури : (Психол. філос. аналіз): Курс лек цій. – К. : МАУП,    

2005. – 152 с.   
2. Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая психология: Учебное пособие. СПб.: Питер, 

2012.  336 с. Електронна україномовна версія https://stud.com.ua/155405/psihologiya/kros-

kulturna_i_etnichna_psihologiya  

3. Тодорова Н. Крос-культурний менеджмент / Н.Тодорова. – Донецьк: ДонНТУ, 2008.– 330с. 

4. Чиркова Т. І. Шляхи вирішення типових ситуацій непорозуміння у крос-культурній парі. 

Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія : Соціальні та поведінкові 

науки. Київ, 2019. Вип. 9(38). С. 139- 154.   

5. Кроскультурна взаємодія: теорія, методологія, практика : монографія / за заг. ред. А. К. 

Солодкої. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 204 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
2 год. лекцій, 8 год. практичних робіт, 110 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

Методи: інтерактивні лекції, проблемне навчання, ділові ігри, кейси, індивідуальні, парні та 

групові проекти. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): опитування, творчі проекти, звіти. 

Підсумковий контроль (40 балів): МК-1 (20 балів) та МК-2(20 балів), екзамен  тестовий в 

кінці семестру. 

16. Мова викладання: українська  

 

Завідувач кафедри, д. пед. наук, професор Ю. П. Олексін  

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code. ВК3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Title. Cross-Cultural Psychology 
3. Type. Optional оne from Magister’s EPP. 
4. Level of higher education: II (Magister’s degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 
6. Semester when discipline is studied: 3  
7. Number of established ECTS credits: 4. 
8. Name, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Smolska L. M., PhD in Psychology, 

associate  Professor (Docent). 
9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to:  

● conduct cross-cultural research;   

● provide consultations and make correctional programs taking into account cross-cultural 

factors;   

● carry out individual and group coaching on the basis of integrative culture. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, module control 

testing. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Psychological aspects of group 

dynamics” 

12. Course contents (list of topics): Cross-cultural psychology as an applied scientific direction. 

Psychological dimension of cultures. Communication in a cross-cultural context. Cross-cultural 

psychology of interaction in personal and social life. Cross-cultural psychology of interaction in 

organizations. 

13. Recommended editions (indicate up to 5 sources): 
1. Kuznetsova T.V. Psychology of Culture : (Psychol. philos. analysis): Course of lectures. – K. : 

IAPM, 2005. 152 p. 

2. Pochebut L.G. Cross-cultural and ethno psychology: Study book. SPB.: Piter, 2012. 336 p. 

Electronic Ukrainian-language version https://stud.com.ua/155405/psihologiya/kros-

kulturna_i_etnichna_psihologiya 

3. Todorova N. Cross-Cultural Management / N.Todorova. Donetsk: DonNTU, 2008.330 p.  

4. Churkova T.I. Ways to solve typical situations of misunderstanding in cross-cultural couples. 

Bulletin of postgraduate education: a collection of scientific works. Series : Social and Behavioral 

Sciences. Kyiv, 2019. Exp. 9(38). 139-154. 

5. Crosscultural interaction: theory, methodology, practice : monograph / by Ed. A.K. Solodka - 

Nikolaev : Ilion, 2014. 204 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 2h. for lectures, 8 h. for practical 

work,110 h. for independent work – together is 120 h.  

Methods: interactive lectures, problem solving approach, learning, business games, cases, 

individual, pair and group tipes of projects. 

15. Form and evaluation criteria: The evaluation is performed on a 100-point scale.  
Current control (60 points): testing, surveys, creative projects, reports  

Final control: MС-1 (20 points) and MС-2(20 points), Exam at the end of the semester (40 points) 

16. Language of teaching: Ukrainian  
 

Head of the department, D. ped. Scinces, professor                                  Yuriy Oleksin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


