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цінностей, що склалися у процесі тривалого історич-
ного розвитку національної спільноти, її самореаліза-
ції як суб’єкта соціальної дійсності [2, c. 318].

З метою оптимізації процесу формування націо-
нальної самосвідомості студентської молоді України 
необхідно визначити психологічні особливості цієї 
соціальної та вікової групи. У психологічній науці 
студентство визначають як окрему соціальну групу 
(спільноту), що може виступати самостійною дієвою 
суспільною силою. В межах вікової періодизації он-
тогенезу студентський період належить до юнаць-
кого віку. Значущість юнацького віку визначається 
появою особливого психологічного новоутворення –  
інтегрованої самосвідомості, що відкриває якісно 
нові можливості для подальшого розвитку останньої  
[3, с. 98]. Юнацький (студентський) вік (18–22 років) 
є вирішальним періодом розвитку національної само-
свідомості. У період навчання у вищому навчальному 
закладі національна самосвідомість молодої людини 
розширяє систему її уявлень про світ та зміцнює її 
місце в ньому [1, с. 323].

З урахуванням вікових особливостей формування 
національної самосвідомості студентства необхідно 

В умовах трансформаційних змін сьогодення 
українського суспільства – з одного боку, та глобалі-
заційних процесів – з іншого, актуальності набуває 
проблема розвитку і формування національної само-
свідомості молодих громадян України. Одним із основ- 
них завдань Концепції національно-патріотичного ви-
ховання дітей та молоді є розвиток і формування на-
ціональної самосвідомості особистості. У контексті 
цього державного завдання важливими є досліджен-
ня, присвячені психологічним особливостям націо-
нальної самосвідомості та розробленню ефективних 
програм формування національної самосвідомості 
студентської молоді.

На засадах зростаючої кількості досліджень націо- 
нальної самосвідомості проблема її формування є не 
достатньо розробленою. На теренах вітчизняної нау-
ки питанням розвитку і формування національної са-
мосвідомості студентської молоді присвячено наукові 
праці В. Борисова [1], В. Соколової [5], Л. Співак [3],  
Д. Піонтковської [4].

Національна самосвідомість – це усвідомлен-
ня особистістю себе часткою певної національної 
спільноти та оцінювання себе як носія національних  
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звернути увагу на соціальну ситуацію в державі, що 
безпосередньо впливає на молодь. Процес формуван-
ня та розвитку національної самосвідомості студент-
ської молоді утруднюється в умовах соціальної та 
економічної нестабільності (нерозв’язаність багатьох 
соціальних, економічних, технологічних проблем, не-
задоволеність умовами життя, відсутність стабільнос-
ті зумовлюють індиферентність чи негативізм україн-
ської молоді до усього, що відбувається довкола) [1]. 

З огляду на вищезазначені особливості розвитку 
національної самосвідомості у студентському віці, 
нами було розроблено програму формування націо-
нальної самосвідомості студентської молоді України 
«Єдність української нації». Метою цієї навчально-
розвивальної програми є формування високого рівня 
національної самосвідомості студентів із різних ре-
гіонів України, що матиме вияв в усвідомленні себе 
представником національної спільноти, активним 
суб’єктом творення своєї нації. Змістовою спрямо-
ваністю програми постала стимуляція усвідомлення 
студентами власної національної ідентичності, від-
чуття гордості за свою націю та сприяння оптималь-
ній міжетнічній і міжрегіональній взаємодії.

Основою програми «Єдність української нації» 
є психолого-педагогічні технології, що мають розви-
вати когнітивні, емоційні та ціннісні аспекти дослі-
джуваного явища. Змістове забезпечення програми 
передбачає: міні-лекції, дискусії, психологічні ігри, 

психологічні вправи, моделювання проблемних ситуа-
цій, творчі конкурси, проективні діагностичні методи-
ки та розвивальні техніки. Тривалість навчально-роз-
вивальної програми становить 30 академічних годин 
(24 год спрямованого навчально-розвивального впли-
ву та 6 год для самостійного опрацювання матеріалу). 

Програма має логічну побудову і передбачає про-
ведення різноманітних форм групової роботи. Струк-
тура кожного заняття розвивальної програми охоплює 
такі частин: 

1) привітання та оголошення теми заняття; 
2) рефлексія психологічного настрою та обгово-

рення очікувань від заняття; 
3) міні-лекція або бесіда; 
4) індивідуально-групові форми роботи (тренін-

гові вправи, дискусії, психологічні ігри), спрямовані 
на актуалізацію визначених показників з метою роз-
витку національної самосвідомості; 

5) підведення підсумків заняття: рефлексія емоцій-
ного стану, особистих здобутків; обмін враженнями та 
обговорення труднощів; висловлювання побажань; 

6) завдання для самостійного опрацювання з ме-
тою смислового переходу до наступного заняття.

У нижченаведеній структурі програми та її зміс-
товому наповненні пункти 1, 2 та 5 не зазначено,  
з огляду на їх повторюваність та однаковість для всіх 
занять, однак вони є необхідними та обов’язковими 
фрагментами кожного заняття програми (табл. 1).

 Таблиця 1 
Структура навчально-розвивальної програми «Єдність української нації»

№ заняття Назва заняття Форма роботи Назва 
1 2 3 4

1
(2 год)

Україна. 
Самовизначення 

1. Міні-лекція Україна – на перехресті двох цивілізаційних світів
2. Дискусія Шлях України
3. Психомалюнок Портрет української нації

2
(2 год)

Героїчні сторінки 
української історії

1. Бесіда Героїчні події та особистості української історії
2. Психологічна вправа 
3. (метод психодрами)

Зустріч українців з минулого, сьогодення і 
майбутнього

3
(2 год)

Українська 
ментальність та 
національний характер

1. Міні-лекція Українська ментальність. Національний характер
2. Психологічна гра (робота 
в мікрогрупах)

Психодіагностичний висновок. 
Досліджуваний – Українець

4
(2 год)

Націоналізм і 
патріотизм 

1. Міні-лекція Націоналізм і патріотизм 
2. Дискусія Де закінчується здорова любов до своєї нації і 

розпочинаються хворобливі її форми?

5
(2 год)

Шляхи розвитку 
української політичної 
нації

1. Міні-лекція Етнічна нація VS політична нація
2. Обговорення книги Чому нації занепадають? (Дарон Аджемоґлу, 

Джеймс Робінсо)

6–7
(4 год)

Національні 
стереотипи

1. Міні-лекція Національні стереотипи
2. Дискусія Образ ворога – захисна реакція нації. Чи потрібна?
3. Психологічна гра Суд над українцем 
4. Психологічна вправа Образ українців очима інших

5. Психологічна гра Рятувальний човен

8
(2 год) У вирі  ідентичностей 

1. Міні-лекція Усвідомлення людиною етнічної, національної, 
регіональної ідентичностей

2. Психологічна вправа Ти не українець, якщо…
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Нижче подано змістове наповнення навчально-
розвивальної програми «Єдність української нації». 

Заняття 1. 
Україна. Самовизначення (2 год)

Привітання. Знайомство. Представлення етапів та 
загальної структури програми.

1.1. Міні-лекція «Україна – на перехресті двох ци-
вілізаційних світів»

Ключові поняття лекції: східний та західний ци-
вілізаційні світи, шлях розвитку, геополітичні інте- 
реси, самовизначення, глобалізаційні процеси. 

1.2. Дискусія «Шлях України»
Студенти мають поміркувати та висловити власні 

ідеї щодо розвитку України. Аналіз східного та захід-
ного цивілізаційних способів розвитку. Оптимальний 
шлях для нашої Батьківщини. Ризики та переваги.

1.3. Психомалюнок «Портрет української нації»
Студенти повинні намалювати портрет україн-

ської нації (символічно та схематично). Представлен-
ня та обговорення малюнків. Знаходження спільного 
та відмінного у малюнках досліджуваних.

Завдання для самостійного опрацювання: підго-
тувати матеріал про героїчну подію або героїчну по-
стать української історії. 

Заняття 2.
Героїчні сторінки української історії (2 год)
2.1. Бесіда «Героїчні події та особистості україн-

ської історії»
Студенти мають представити підготовлений мате-

ріал про героїчну подію або героїчну постать укра-
їнської історії. Обговорюється психологічне значення 
певної події або особистості для становлення україн-
ської нації. Відбувається активізація почуття гордості 
за свою націю.

2.2. Психологічна вправа (техніка психодрами) 
«Зустріч українців з минулого, сьогодення та майбут-
нього»

Суть вправи така: студенти розділяються у три 
групи, по три учасники в кожній. Учасникам міні-
груп пропонують відчути себе українцями з минулого  

(перша група), сьогодення (друга група), майбутнього 
(третя група). Після «вживання в ролі» учасники мають 
встановити контакт та взаємодіяти одне з одним, після 
чого відбувається обговорення відчуттів і вражень. Сту-
денти, що спостерігають за вправою, також дають зво-
ротний зв’язок. Основною метою цієї техніки є встанов-
лення зв’язку між почуттям гордості за славетні сторінки 
української історії та прогностичним мисленням сту-
дентів щодо розбудови української нації на основі від-
повідальності молодих українців, які живуть сьогодні. 

Завдання для самостійного опрацювання: реко-
мендація прочитати книгу «Чому нації занепадають» 
(автори: Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон). 

Заняття 3.
Українська ментальність та національний 

характер (2 год)
3.1. Міні-лекція «Українська ментальність. Націо-

нальний характер»
Ключові поняття лекції: українська менталь-

ність, витоки української ментальності, ментальні 
формоутворення та архетипи, національний характер, 
яскраві риси характеру українців.

3.2. Психологічна гра «Психодіагностичний вис-
новок. Досліджуваний – Українець»

Студенти утворюють дві групи – експертні комі-
сії. Завдання полягає в написанні психодіагностич-
ного висновку. Обстежуваний – типовий українець 
(вік та стать на власний розсуд визначають учасни-
ки). Специфіка гри полягає у так званій упередже-
ності психодіагностів. Перша експертна комісія має 
скласти психодіагностичний висновок упереджено 
позитивно, друга експертна комісія – упереджено 
негативно. Після виконання обидві групи учасників 
представляють свою роботу та обмінюються вражен-
нями. Основною метою рольової гри є усвідомлення 
негативних і позитивних рис українців, а також мож-
ливість застосовувати ці знання у реальній взаємодії 
з представниками інших націй та етносів. Примітка: 
для студентів непсихологічних спеціальностей мож-
лива модифікація назви гри, наприклад, «Характер 

 Продовження табл. 1
1 2 3 4

9
(2 год)

Феномен регіональної 
ментальності

1. Міні-лекція Регіональна ментальність. Що це?
2. Бесіда Регіональні протиріччя. Міф чи реальність?
3. Моделювання ситуації Нетолерантний представник іншої регіональної 

ментальності

10
(2 год)

Ідея про національну 
єдність

1. Міні-лекція Національна єдність як безумовна цінність 
українського народу

2. Дискусія Революція гідності, або як ми подолали стереотип 
«Моя хата скраю»

3. Творчий конкурс Написання інструкції «Як зберегти цілісність 
української нації»

11–12
(4 год)

Трансформація 
українського 
суспільства

1. Бесіда Перспективи розвитку української нації
2. Психологічна вправа  
(метод метафоричних карт)

Життєвий задум України

4. Психологічна гра (робота 
в мікро-групах)

Ключ до інтеграції
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українця». У такому разі завдання буде виконуватись 
не на професійно-психологічному рівні, проте відпо-
відність меті буде збережена.

Заняття 4.
Націоналізм і патріотизм (2 год)

4.1. Міні-лекція «Націоналізм і патріотизм»
Ключові поняття лекції: націоналізм, патріотизм, 

шовінізм, національні та патріотичні почуття, розбіж-
ність між патріотизмом та націоналізмом, національ-
ний екстремізм, ксенофобія, нацизм.

4.2. Дискусія «Де закінчується здорова любов до 
своєї нації і розпочинаються хворобливі її форми?» 

Студенти мають висловити власні думки щодо на-
ціоналізму, патріотизму, шовінізму; поміркувати над 
«здоровими» та екстремістськими формами суспіль-
ної свідомості; чи може націоналізм перетворитися в 
нацизм тощо.

Заняття 5.
Шляхи розвитку української 

політичної нації (2 год)
5.1. Міні-лекція «Етнічна нація VS політична 

нація»
Ключові поняття лекції: теорії націй, етнос, на-

ція, моноетнічний склад населення, поліетнічний 
склад населення, титульна нація.

5.2. Обговорення книги «Чому нації занепада-
ють?» (автори: Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон). 

Автори книги переконані, що окремі країни ста-
ли успішними через те, що їхні громадяни повалили 
владну еліту і створили суспільства, в яких головною 
цінністю стали рівні економічні та політичні права 
кожного. Студенти мають висловити власні думки 
щодо цінностей, які повинні стати провідними у фор-
муванні української нації.

Заняття 6–7.
Національні стереотипи (4 год)

6–7.1. Міні-лекція «Національні стереотипи»
Ключові поняття лекції: національний стереотип 

(позитивний і негативний), упереджене ставлення, 
представник іншої національної спільноти, аутосте-
реотипи, гетеростереотипи.

6–7.2. Дискусія «Образ ворога – захисна реакція 
нації. Чи потрібен він?»

Студенти мають висловити власні думки з приводу 
створення образу ворога та існування його в суспільній 
свідомості. Міркування щодо необхідності такого сте-
реотипу. Функція колективної установки «свій-чужий».

6–7.3. Психологічна гра «Суд над українцем»
Обираються учасники гри: підозрюваний (1 учас-

ник), суддя (1 учасник), сторона звинувачення (3 учас-
ники), сторона захисту (3 учасники), суд присяжних 
(від 5 учасників). Сторона звинувачення отримує за-
вдання вигадати та висунути звинувачення українцю 
в тому, що він не може навести лад у власній країні. 
Сторона захисту має виправдовувати підозрюваного. 
Суду присяжних необхідно винести вирок. 

Метою гри є усвідомлення настановлення націо-
нального самозвинувачення та розуміння недоціль-
ності такої форми самоставлення у суспільному бутті.

6–7.4. Психологічна вправа «Образ українця очи-
ма інших»

Кожному учаснику пропонують обрати роль пред-
ставника іншої нації (на вибір самого учасника) та в 
контексті цієї ролі описати українця. Після цього 
учасники діляться власними  уявленнями про образ 
українця в образах представників інших національ-
них спільнот (німців, французів, британців тощо).

Вправа «Образ українця очима інших» спрямова-
на на оптимізацію такого компоненту національного 
самоставлення, як очікуване ставлення від інших.

6–7.5. Психологічна рольова гра «Рятувальний 
човен»

У грі беруть участь 10 студентів. Кожний учас-
ник отримує певну роль представника національних 
спільнот (українець, американець, француз, німець, 
італієць, поляк, англієць, турок, єврей, росіянин).  
Інструкція до гри: «Уявіть собі, що ви всі опинились 
на кораблі посеред океану. Сталася аварія. Корабель 
тоне. На горизонті видніється безлюдний острів. За-
лишився лише один рятувальний човен, який вміщує 
в себе лише 5 осіб. Ваше завдання – запевнити всіх, 
що саме Ви повинні зайняти місце на рятувальному 
човні. Необхідно надати аргументи Вашої «кориснос-
ті» згідно з тією національністю, роль якої Вам діс-
талась». Після надання аргументів кожним учасником 
відбувається голосування. Кожен може проголосувати 
лише 5 разів (за себе можна голосувати). 

Метою цієї вправи є усвідомлення національних 
стереотипів та можливість їх подолання або, навпаки, 
надання їм функціонального значення.

Заняття 8.
У вирі ідентичностей (2 год)

8.1. Міні-лекція «Усвідомлення людиною етніч-
ної, національної та регіональної ідентичностей»

Ключові поняття лекції: соціальна ідентичність, 
види ідентичності, ідентифікація. 

8.2. Психологічна вправа «Ти не українець, 
якщо…»

Студентам пропонують навести всі відомі їм ір-
раціональні твердження, що стосуються національної 
приналежності та продовжити фразу «Ти не українець, 
якщо…». Ведучий може навести приклади: «… не роз-
мовляєш українською мовою», «…не носиш вишиван-
ки» тощо. Після наведення тверджень студенти мають 
їх спростувати або, навпаки, підтвердити істинність.

Метою цієї вправи є подолання стереотипів та під-
вищення рівня національної самосвідомості (на осно-
ві розуміння цінності розбудови політичної нації).

Заняття 9.
Феномен регіональної ментальності (2 год)
9.1. Міні-лекція «Регіональна ментальність. Що це?»
Ключові поняття лекції: регіональна менталь-

ність, регіон, соціокультурний розвиток, ментальні 
установки, соціолінгвістична зумовленість.

9.2. Бесіда «Регіональні протиріччя. Міф чи 
реальність?»

Студенти мають поміркувати над існуванням ре-
гіональних протиріч у сучасній України; усвідомити 
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наявність міжрегіональних відмінностей та надати 
приклади міжрегіональної взаємодії.

9.3. Моделювання проблемної ситуації «Нетоле-
рантний представник іншої регіональної ментальності»

Студентам пропонують змоделювати ситуацію 
взаємодії з представником іншого регіону. Обирають-
ся два учасники, один з яких має грати роль нетоле-
рантного представника іншого регіону, який весь час 
намагається провокувати іншого (наприклад, це мо-
жуть бути представник західного регіону та східного 
регіонів України. Провокація може полягати в тому, що 
представник Західної України звинувачує представни-
ка східної України в «неукраїнськості»). Після моде-
лювання проблемної ситуації учасники діляться вра-
женнями. Ті, хто спостерігав, також дають зворотний 
зв’язок. Студентам пропонують знайти оптимальні 
способи взаємодії у проблемних ситуаціях такого роду.

Заняття 10.
Ідея про національну єдність (2 год)

10.1. Міні-лекція «Національна єдність як без-
умовна цінність українського народу»

Ключові поняття лекції: національна єдність, на-
ціональна безпека, консолідація нації, громадянська 
свідомість, патріотизм.

10.2. Дискусія «Революція Гідності, або як ми по-
долали стереотип «Моя хата скраю»

Студенти повинні поміркувати над подіями 2013–
2014 рр., які отримали назву Революція гідності; 
зрозуміти причини таких суспільних зрушень; усві-
домити, що події новітньої історії України можуть 
трансформувати («підривати») тисячолітні націо-
нальні стереотипи, наприклад, «Моя хата скраю».

10.3. Творчий конкурс. Написання інструкції «Як 
зберегти цілісність української нації»

Студенти мають написати інструкцію «Як збе-
регти цілісність української нації» (3–5 пунктів). 
Інструкція мусить мати практично-дієвий характер 
(алгоритм дій). Після виконання завдання студенти 
представляють свої інструкції зі збереження нації,  
а потім обирають найкращі роботи.

Заняття 11–12.
Трансформація українського суспільства (4 год)

11–12.1. Бесіда «Перспективи розвитку українсь-
кої нації»

Студенти мають поміркувати та висловити влас-
ні думки щодо перспектив розвитку української на-
ції, осмислити умови, за яких цей розвиток буде мати 
позитивний або негативний вектори; усвідомити, що 
громадянська відповідальність та любов до Батьків-
щини кожної молодої людини може сприяти розвитку 
української нації.

11–12.2. Психологічна вправа (метод метафорич-
них карт) «Життєвий задум України»

Вправа з метафоричними картами (ОН-карти). 
Студентам повинні «наосліп» обрати 4 карти з коло-
ди метафоричних карт (COPE або Morena). Завдання 
полягає в складанні історії про українця (українців) 
за допомогою обраних карт. Одна карта має представ-
ляти образ українця (героя), друга карта – опис життя 

героя, третя карта – перешкоду, яка виникла в житті 
героя, четверта карта – спосіб подолання перешко-
ди. Усі учасники розповідають вигадані ними історії 
та обговорюють результати вправи. Метою вправи є 
спроба віднайти спільні та відмінні можливі способи 
подолання перешкод у реальному житті, які є відобра-
женням змістової характеристики національної само-
свідомості молодих українців.

11–12.3. Психологічна гра «Ключ до інтеграції»
Робота в мікро-групах. Студенти ділиться на пари. 

Ведучий пропонує всім учасникам відчути себе пред-
ставниками конференції з питань консолідації нації. 
Кожна пара учасників-делегатів конференції отримує 
листок зі словом та знаком «+» або «-» поряд з по-
няттям (мова, територія, культура, релігія, етнос, іс-
торичне минуле). Таким чином, виходить 12 варіан-
тів (мова+/мова-; територія+/територія- тощо). Суть 
вправи полягає в тому, щоб довести іншим делегатам 
конференції, що саме мова (територія, культура, релі-
гія, етнос тощо) є головним та об’єднуючим елемен-
том у розбудові незалежної та єдиної нації (якщо по-
ряд зі словом стоїть знак «+») або, навпаки, що мова 
(територія, культура, релігія тощо) не є підґрунтям 
для консолідації нації (якщо поряд зі словом стоїть 
знак «-»). Метою гри є виокремлення та усвідомлення 
учасниками тих концептів, які є провідними у консо-
лідації української нації.

Після стандартного завершення заняття (підве-
дення підсумків заняття: рефлексія емоційного стану, 
особистих здобутків; обмін враженнями та обговорен-
ня труднощів роботи; висловлення побажань) студен-
ти обмінюються думками та враженнями, отримани-
ми під час занять навчально-розвивальної програми 
«Єдність української нації» загалом, а також зроблять 
висновки щодо власних зрушень у когнітивному, емо-
ційно-ціннісному та регулятивному компонентах на-
ціональній самосвідомості.

Вищенаведена навчально-розвивальна програма 
формування національної самосвідомості була апро-
бована автором під час проведення дисертаційного 
дослідження на тему «Психологічні особливості фор-
мування національної самосвідомості студентської 
молоді України». Результати формувального експе-
рименту підтверджують ефективність та доцільність 
використання розробленої програми розвитку націо-
нальної самосвідомості студентської молоді з різних 
регіонів України.
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