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В Північній Африці розташовано 6 незалежних країн – Марокко, Алжир, 
Туніс, Маврітанія, Лівія та Єгипет. Цей регіон відомий під назвою «Магриб» 
або «земля, де заходить сонце». 

Народи Магрибу з'явилися в результаті змішування невеликого числа 
прийшлих арабів з корінним берберським населенням. Генетично у них 
переважає берберська кров. Арабо-мовне населення старанно зберігає кастовий 
поділ за походженням: виділяються власне араби, шерифи (нащадки Магомета), 
марабути (нащадки святих), бербери, андалузійці (нащадки маврів з Іспанії) та 
інші. 

Відомо, що менталітет будь-якої нації зазнає різні зміни під впливом ходу 
історії. Саме країни Північної Африки в більшій мірі перебували під впливом 
абсолютно чужих для них культур. Європейська культура прийшла в ці країни 
разом з колонізаторами. Єгипет був окупований Великобританією. У Лівії в 
різний час панували фінікійці, греки, османи, італійці. Алжир і Марокко були 
колоніями Франції та Іспанії. Звичайно, кожна з цих культур надавала свій 
вплив. Зараз дуже важко визначити, вторгнення яких народів справило 
найбільший вплив на менталітет жителів півночі Африки. Але одне можна 
сказати точно: етно-психологічні особливості людей, що проживають в 
Північній Африці, відрізняються від цих же особливостей жителів Центральної, 
Західної та Південної Африки.  

Наприклад, національний характер єгиптян історія не змогла змінити. 
Вищий життєвий ідеал єгиптянина - райське блаженство. Дуже рідко егіптятин 
виконує наказ з точністю, він вважає за краще робити все по-своєму, і навряд 
чи закінчить роботу в обіцяний термін. Вони легко збуджуються і приходять в 
лють, яка не знає кордонів.  

Що стосується марокканців, можна сказати наступне: багато хто з них 
відрізняється працьовитістю, завзятістю у відстоюванні того, що вони 
вважають своїм правом. Так само, як й арабам, марокканцям, на жаль, властива 
брехня, але це не вважається великим гріхом.  

Таким чином, у сформованому століттями національному характері, що 
передається з покоління в покоління, залишилися незмінними основні 
соціокультурні риси і норми поведінки африканського етносу. 

 У вузах України завжди було багато студентів з країн Північної Африки. 
Перш за все, це Марокко, Єгипет і Алжир. Тому викладачі, що працюють в 
групах з даним контингентом, повинні розуміти і враховувати психологічні 
особливості студентів, щоб уникнути непорозуміння, а іноді, і конфліктів. 

В цілому, студенти з Африки миролюбні, допитливі, легко йдуть на 
контакт, не приховують своїх почуттів до співрозмовника. 


