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«Тобі, Україно моя,
і перший мій подих,
і подих останній тобі»
В. Еллан

ПЕРЕДМОВА

В

умовах інтеграції України в європейську та світову спільноти
особливої значущості набувають проблеми збереження власної національної ідентичності та відродження національної свідомості. Невід’ємною детермінантою сучасних соціально-політичних
змін є розвиток національної самосвідомості особистості та виховання її ідеалів. Саме тому важливою підвалиною трансформаційних процесів в українському суспільстві є формування національного характеру в молодого покоління, що активізуватиме згуртування
нації навколо вирішення актуальних проблем сьогодення.
Процеси глобалізації та інтеграції в галузі освіти ініціюють відновлення інтересу до культурної спадщини народу, його історичного минулого, усвідомлення своєї позиції в мультикультурному
просторі. Це, водночас, актуалізує питання вивчення особливостей
національної психології та культури у контексті різних навчальних
дисциплін. Важливим завданням сучасного освітнього процесу є
повноцінне оволодіння студентами іноземною мовою, зміст якого
слід фокусувати не лише на ознайомленні з іноземною культурою,
а й на основі порівняння стимулювати усвідомлення психологічних
особливостей та культурної самобутності власного народу, тобто
сприяти національному вихованню молоді в умовах діалогу культур.
Проблематика національного характеру досліджувалася у спект
рі різних наукових парадигм. Філософські аспекти вивчення націо
нального характеру розкриваються у працях Р. А. Арцишевського,
А. К. Бичко, І. В. Бичка, Г. В. Ф. Гегеля, П. І. Гнатенка, Ф. Х. Кессіді,
В. І. Козлова, І. С. Кона, Н. О. Моісєєвої, Ш. Монтеск’є, А. О. Рубан,
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В. І. Сороковікової, І. С. Старовойта, С. Л. Франка, А. В. Швецової,
Д. Юма та ін.
Психологічні особливості різних народів розглядалися представниками школи «психології народів» (В. Вундт, М. Лацарус, Х. Штейнталь), психоаналітичних теорій (З. Фрейд, Е. Фромм, К. Юнг,),
концепцій базової (А. Kardiner, R. Linton) та модальної (A. Inkeles,
D. J. Levinson) особистостей тощо.
Змістова характеристика національного характеру, його структура, особливості формування і функціонування, а також питання національної свідомості, самосвідомості та національної ідентифікації
досліджувалися з точки зору етнології, етносоціології й етнопсихології (Ю. В. Арутюнян, А. С. Баронін, О. Бауер, О. В. Бичко, В. О. Васютинський, В. Вундт, Е. Вятр, А. Ф. Дашдаміров, Н. Д. Джандільдін, Л. М. Дробіжева, М. П. Красковська, В. Г. Крисько, С. В. Лур’є,
Л. Е. Орбан-Лембрик, В. М. Павленко, Ю. П. Платонов, Н. М. Савелюк, Г. В. Старовойтова, Т. Г. Стефаненко, С. О. Таглін, M. Mead) та у
спектрі психолого-педагогічних праць (Г. Л. Бійчук, М. Й. Боришевський, Х. М. Василькевич, І. В. Кривонос, В. П. Москалець, Ю. В. Чернявська, М. А. Шугай).
У психолого-педагогічних дисертаційних дослідженнях останніх
років (Г. Л. Бійчук, І. В. Кривонос, М. А. Шугай) запропоновано концепції формування національного характеру засобами національної
культури, літератури, традицій, мистецтва тощо. Втім, роль іноземної мови у формуванні національного характеру в молодого покоління є недостатньо висвітленою, особливо враховуючи підвищений
інтерес до оволодіння іноземними мовами у сучасному освітньому
процесі. Варто зауважити, що нез’ясованим залишається структурування досліджуваного феномена, а також питання критеріїв та рівнів сформованості національного характеру.
Усе вищезазначене зумовлює актуальність запропонованої проблематики та свідчить про недостатній рівень теоретичного і практичного
вивчення питання формування національного характеру в студентів.
Мета навчально-методичного посібника полягає у розкритті специфіки процесу формування національного характеру в студентів із
урахуванням психолінгвістичних особливостей.
Запропонований навчально-методичний посібник є у певному
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сенсі універсальним, оскільки може застосовуватися з метою формування національного характеру в студентів в умовах оволодіння
іноземною мовою, удосконалення психолінгвістичних програм викладання іноземних мов, а також розробки практичних рекомендацій для викладачів іноземної мови ВНЗ. Представлені матеріали
авторського дослідження можуть бути використані у викладанні
курсів «Педагогічна та вікова психологія», «Психолінгвістика», «Етнопсихологія», «Етнопсихолінгвістика», «Іноземна мова» тощо.
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