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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS –4 

Галузь знань: 

053 Психологія 

 

Спеціальність:  

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

«Психологія» 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю – екзамен 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами 

освіти теоретичних основ психологічних особливостей прояву, 

закономірностей, механізмів та феноменів масової свідомості та поведінки 

в контексті суспільно-історичних і культурних умов розвитку суспільства; 

ознайомити з основними механізмами та способами впливу на формування 

мас, масової свідомості і поведінки. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є: 

- формування у здобувачів вищої освіти  загальних та спеціальних 

компетентностей ; 

- окреслити наукові підходи до теорії мас, натовпу; 

-  взаємодії мас та еліти маси і лідера/лідерів; 
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-  мас в аспекті культурної інтеграції, медіа психології, соціальних 

комунікацій масових настроїв, політичних та масових рухів. 

- Компетентності: 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 1) 

- Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 4) 

- Цінування та повага різноманітності та мультикультурності (ЗК 5) 

- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК 7) 

- Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК 9) 

- Здатність здійснювати практичну діяльність (психодіагностичну, 

консультаційну, корегувальну, психотерапевтичну, тренінгову, 

реабілітаційну, духовно-психологічну, ресоціалізаційну, 

прогностичну тощо) з використанням науково верифікованих 

методів та технік (СК 4)  

- Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах, співпрацювати з представниками 

інших споріднених професій, громадських організаціях з питань 

надання психологічної допомоги (СК 6) 

- Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК 9) 

- Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує 

навчальна дисципліна:  

- Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій, презентувати власні способи розв’язання психологічних 

і проблем узагальнювати емпіричні дані, формулювати теоретичні 

висновки. (РН 5) 

- Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. (РН 6) 

- Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх; отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість, 

організовувати та реалізовувати освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері психології (РН 7) 

- Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями 

адекватності (РН 12) 

-  

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Психологічна характеристика масової активності 

громадян: сутність та методи дослідження 

Психологія масової поведінки як наука про закономірності виникнення 

та функціонування масових психологічних явищ. Загальна характеристика 

психології масової поведінки як науки Поняття «масова активність» та 

історія виникнення цієї проблеми в Україні. Маса і лідер. Психологічні 

механізми впливу лідера на натовп. Методи дослідження масової активності. 

Основні різновиди масової стихійної поведінки.  
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Тема 2. Психологія натовпу. 

Чинники, що детермінують виникнення масової стихійної 

поведінки. Типологія натовпу та особливості окремих його різновидів. 

Психологічні особливості агресивного натовпу та заходи протидії 

протиправній поведінці громадян. Конкретні причини агресивної 

поведінки. Сприятливе середовище для виникнення масової стихійної 

поведінки. Типологія натовпу. 

 

Тема 3. Психологія маніпуляцій масовою свідомістю 

Поняття «маніпуляція» та історія виникнення доктрини маніпуляцій 

масовою свідомістю. Механізми маніпулювання масовою свідомістю. 

Основні складові маніпуляції масовою свідомістю. Психологічні засади 

протидії маніпуляції масовою свідомістю. Психоаналіз як основа доктрини 

маніпуляції свідомістю. Поняття «психологічний захист». Мова як складова 

маніпуляції масовою свідомістю. 

 

Тема 4. Механізми впливу пропаганди на психіку особистості 

Пропаганда як інструмент сили для контролю над суспільством. Роль 

ЗМІ в маніпулюванні суспільною свідомістю. Вплив соціально-

психологічних стереотипів на сприйняття змісту пропаганди. Психологічні 

методи впливу реклами і пропаганди на населення. Класифікація прийомів і 

ефектів психологічного впливу в засобах масової інформації. 

 

Тема 5 Психологія масових комунікацій. 

Поняття про масові комунікації. Комунікатор, аудиторія, 

комунікативне повідомлення. Засоби масової комунікації: радіо, телебачення, 

газетно-журнальна продукція, Інтернет. Особливості зворотнього зв’язку 

джерела інформації з аудиторією як показник ефективності масової 

комунікації. Ефекти масової комунікації. Ефект “ореола”. Ефект “бумерангу 

4. Структура курсу та форма контролю знань 

Н
о

м
е

р
 

ти
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість  

Годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовній модуль 1 

«Психологія батьківства та його психологічний супровід» 

 Лекція 1  Психологічна 

характеристика масової 

активності громадян: 

сутність та методи 

дослідження. 

2    1 
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Практичне 

заняття  

Масова поведінка громадян. 

Становлення психології 

масової поведінки. 

  2  10 

Самостійна 

робота  

Предмет та завдання 

психології масової поведінки.. 

   26 8 

  Лекція 2 Психологія натовпу. 

 

2    2 

Практичне 

заняття  

Писхологія поведінки 

індивіда у натовпі. 

 

  2  10 

Самостійна 

робота  

Психологія вождів натовпу.    26 8 

Лекція 3  Писхологія маніпуляцій 

масовою свідомістю. 

2    2 

Практичне 

заняття   

Масова свідомість.    2  10 

Самостійна 

робота  

Масова свідомість і 

маніпуляції.. 

   26 8 

Лекція 4 Механізми впливу пропаганди 

на психіку особистості. 

2    2 

Практичне  

заняття  

Технології та техніки  

масового впливу.  

 

  2  10 

Самостійна 

робота 

Реклама та мода як масові 

соціально-психологічні 

явища. 

   26 8 

Практичне 

заняття 5 

Психологія масових 

комунікацій 

  2  9 

 Самостійна 

робота 

Масові комунікації.    28  

Всього за змістовний модуль 1 – 120 год. 8 - 10 102 100 

Залік 25 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год.  

 

 

5. Теми і зміст лекційних занять 

Тема 1. Психологічна характеристика масової активності 

громадян: сутність та методи дослідження. 
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Психологія масової поведінки як наука про закономірності виникнення 

та функціонування масових психологічних явищ. Загальна характеристика 

психології масової поведінки як науки Поняття «масова активність» та 

історія виникнення цієї проблеми в Україні. Маса і лідер. Психологічні 

механізми впливу лідера на натовп. Методи дослідження масової активності. 

Основні різновиди масової стихійної поведінки.  

 

Тема 2. Психологія натовпу. 

Чинники, що детермінують виникнення масової стихійної 

поведінки. Типологія натовпу та особливості окремих його різновидів. 

Психологічні особливості агресивного натовпу та заходи протидії 

протиправній поведінці громадян. Конкретні причини агресивної 

поведінки. Сприятливе середовище для виникнення масової стихійної 

поведінки. Типологія натовпу. 

 

Тема 3. Психологія маніпуляцій масовою свідомістю. 

Поняття «маніпуляція» та історія виникнення доктрини маніпуляцій 

масовою свідомістю. Механізми маніпулювання масовою свідомістю. 

Основні складові маніпуляції масовою свідомістю. Психологічні засади 

протидії маніпуляції масовою свідомістю. Психоаналіз як основа доктрини 

маніпуляції свідомістю. Поняття «психологічний захист». Мова як складова 

маніпуляції масовою свідомістю. 

 

Тема 4. Механізми впливу пропаганди на психіку особистості. 

 

Пропаганда як інструмент сили для контролю над суспільством. Роль 

ЗМІ в маніпулюванні суспільною свідомістю. Вплив соціально-

психологічних стереотипів на сприйняття змісту пропаганди. Психологічні 

методи впливу реклами і пропаганди на населення. Класифікація прийомів і 

ефектів психологічного впливу в засобах масової інформації. 

 

6. Теми та зміст семінарських/ практичнх занять. 

 

Тема№1: «Масова поведінка громадян. Становлення масової 

поведінки.». 

Практичні завдання 

1. Дослідження проблеми масової поведінки у вітчизняній психології. 

2. Охарактеризуйте методи дослідження масової активності.  

3. Охарактеризуйте основні різновиди масової стихійної 

поведінки. 



8 
 

4. Опшіть чинники, що детермінують виникнення масової 

стихійної поведінки. 

 

Література 

Базова: 3, 5, 8; 9, 10, 12, 18. 

Додаткова: 1, 4, 5, 7,9., 11, 16. та самостійний відбір літератури 

 

Тема № 2: «Психологія поведінки індивіда у натовпі». 

Практичні завдання 

 

1. Поняття «соціально-масові явища», «масова свідомість», «масова 

культура», «маса», «масова активність», «масова поведінка» та їх 

співвідношення 

2. Психологічні особливості поведінки індивіда в натовпі 

3.Понятійно-категорійна сутність агресивного натовпу та закономірності 

його функціонування.  

4. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку.  

Література 

Базова: 3, 5, 8; 9, 10, 12, 18. 

Додаткова: 1, 4, 5, 7,9, 11, 16. та самостійний відбір літератури 

 

Тема № 3: « Масова свідомість». 

Практичні завдання: 

 

1. Зміст поняття масової свідомості.  

2. .Характеристики масової свідомості: загально соціальна типовість 

всіх компонентів; загально соціальне визнання, санкціонованість 

тою чи іншою масою.  

3. Структура масової свідомості.  

4.  Емоційно-дієвий рівень.  

5. Раціональний рівень. Компоненти раціонального рівня масової 

свідомості: статичні компоненти (оцінки, очікування, цінності, 

загальні орієнтири); динамічні компоненти (масові погляди, 

настрої).  

 

Література 

Базова: 2, 4, 8; 9, 11, 15, 18. 

Додаткова: 1, 4, 5, 7,9., 11, 15. та самостійний відбір літератури 

 

Тема № 4: «Технології  та техніки масового впливу».  

Практичні завдання: 
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1. Вплив як специфічний феномен комунікативної взаємодії. Способи 

впливу на ососбистість у спілкуванні. 

 2. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Правила вербального 

та невербального впливу на співрозмовника. 

 3. Мовленнєві прийоми створення атракції. 

 4. Технології та техніки масового впливу. 

 5. Способи підсилення, послаблення та захисту від впливу 

 

Література 

Базова: 2, 5, 8; 10, 13, 14, 16. 

Додаткова: 2, 3, 6, 7,10., 14, 15. та самостійний відбір літератури 

 

 

Тема № 5: «Писхологія масових комунікацій» 

 

Практичні завдання 

1. Представте поняття про масові комунікації. 

2. Надайте характеристиуку:  комунікатор, аудиторія, комунікативне 

повідомлення. 

3. Охарактеризуйте засоби масової комунікації: радіо, телебачення, 

газетно-журнальна продукція, Інтернет. 

4. Висвітліть особливості зворотнього зв’язок джерела інформації з 

аудиторією як показник ефективності масової комунікації. 

5. Ефекти масової комунікації. Ефект “ореола”. Ефект “бумерангу. 

 

Література 

Базова: 1, 4, 8; 11, 13, 14, 17. 

Додаткова:  3, 6, 8, 7,12., 14, 15. та самостійний відбір літератури 

 

7. Самостійна робота. 

 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 12 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 64год., виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 26 год. 

Усього 102 год. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

Масова поведінка громадян. Становлення масової поведінки. 

Психологія поведінки індивіда у натовпі. 

Масова свідомість. 

Технології та техніки масового впливу. 

Масові комунікації. 
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Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь слухачів щодо 

застосування набутих теоретичних знань. Самостійна робота слухачів при 

виконанні індивідуально-дослідницьких завдань полягає у виконанні завдань 

для самостійної роботи до тем 1-5. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного (тестові завдання та перевірка завдань для 

самостійної роботи до тем 1-5 і підсумкового (залік) контролю знань. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми № 1. 

Тема: «Предмет та завдання психології масової поведінки». 

 

Завдання: 

1. Психологія масової поведінки як галузь психологічної науки.  

2. Предмет психології масової поведінки. Зв'язок психології масової 

поведінки з іншими науками. 

 3 .Проблематика та завдання психології масової поведінки.  

4. Модель масово-елітарного суспільства як передумова виникнення 

психології мас.  

5 .Маси як соціально-психологічний та політичний феномен: історія і 

сучасність проблеми.. 

6. Історія дослідження масових психологічних феноменів.  

7. Модель масово-елітарного суспільства як передумова виникнення 

психології мас.  

8. Маси як соціально-психологічний та політичний феномен: історія і 

сучасність проблеми. Франко-італійська наукова школа психології мас  (Г. 

Тард, Ш. Сігеле, Г. Лебон). 

 9 .Психоаналітична теорія  мас у працях 3. Фройда, Е. Фрома, К. 

Юнга. 

 10.Інтерпретації мас в теоріях елітології (X. Ортеги-і-Гассета, Г. 

Моски та В. Парето). 

11. Проблеми і перспективи розвитку психології масової поведінки 

 

Література 

Базова: 2; 5; 9; 10, 12.,14,15. 

Додаткова: 2; 3; 5, 7,9, 14. та самостійний підбор літератури. 

 

Завдання для самостійної роботи до теми № 2. 

Тема:Психологія вождів натовпу. 

 

Завдання 

1. Особливості впливу вождя натовпу.  

2. Психологічні типи вождів натовпу.  
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3. Психологічні механізми управління натовпу вождями.  

4. Психологія мас і вождів на майданах.  

5. Потенційні сценарії та прийоми управління натовпом. 

6. Закономірності виникнення та особливості динаміки панічного 

натовпу.  

7. Найбільш доцільні дії працівників ОВС при виникненні різних 

видів масових скупчень громадян.  

8. Типові помилки працівників ОВС при охороні громадського 

порядку в ситуації натовпу.  

 

Література 

Базова: 2,3; 7; 9; 11, 12,14, 15. 

Додаткова: 2; 3; 7, 8,10, 11, 14. та самостійний підбор літератури 

 

Завдання для самостійної роботи до теми № 3 

Тема: «Масова свідомість і маніпуляції». 

.  

Завдання: 

1. Властивості масової свідомості: об’єм знань; просторова 

розповсюдженість (формат маси); „темпоральність” (стійкість в часі); 

степінь зв’язності змісту (протиріччя змісту); керованість (стихійні та 

інституціолізовані форми); рівень розвитку (високий, низький); 

характер вираженості (сильний, середній, слабкий); особливості 

мовленнєвих засобів (рівень експресивності мови, літературні та не 

літературні компоненти). 

2. Суспільна думка.  

3. Експресивна функція. Контрольна функція. Консультативна функція. 

Директивна функція.  

4. Види суджень: оцінкові, аналітичні, рекомендаційні, проскрептивні, 

негативні, позитивні.  

5.  Блок соціально-політичних очікувань.  

6. Блок швидкоплинних поглядів та настроїв людей.  

7. Блок соціально-політичних цінностей 

8. Страх тероризму як результат маніпулятивного впливу.  

9. Правила протидії маніпуляції масовою свідомістю.  

10. Умови протидії маніпуляції масовою свідомістю.  

 

Література 

Базова:1, 2; 5; 7; 10, 11,13,14, 15. 

Додаткова: 2; 4; 6, 8,10, 12, 13. та самостійний підбор літератури 

 

 

Завдання для самостійної роботи до теми № 4. 
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Тема: «Реклама та мода як масові соціально-психологічні явища» 

Завдання: 

1. Реклама як соціально-економічне явище. 

2. Шляхи та особливості впливу реклами на  свідомість і поведінку. 

3. Етапи створення рекламної продукції. 

4. Аудиторія впливу реклами. 

5. Мода: визначення у науковій дефініції. 

6. Природа, основні функції та механізми моди. 

7. Мода як особливий вид соціально-психологічного впливу. 

8. Особливості впливу моди на індивідуальну свідомість. 

9. Особливості впливу моди та масову свідомість. 

 

Література 

Базова: 1; 5; 9; 11, 12,13,15. 

Додаткова: 1,2;4, 5; 7,9. та самостійний підбор літератури 

 

Завдання для самостійної роботи до теми № 5 

Тема : «Масові комунікації». 

 

Завдання. 

1. Реклама як соціально-економічне явище. 

2. Шляхи та особливості впливу реклами на  свідомість і поведінку. 

3. Етапи створення рекламної продукції. 

4. Аудиторія впливу реклами. 

5. Мода: визначення у науковій дефініції. 

6. Природа, основні функції та механізми моди. 

7. Мода як особливий вид соціально-психологічного впливу. 

8. Особливості впливу моди на індивідуальну свідомість. 

9. Особливості впливу моди та масову свідомість. 

 

Література 

Базова: 2; 7; 9; 10, 12, 13,14. 

Додаткова:3, 4; 5; 7,8,10, 11, 13. та самостійний підбор літератури 
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8. Білети до екзамену 

Білет № 1 

1. Умови і етапи розвитку масових рухів. 

2.Поняття масової поведінки у психологічній науці. 

3. Практичне завдання.Проаналізуйте конкретний приклад панічної 

поведінки з засобів масової комунікації: покажіть його перебіг,  

Білет № 2 

1. Основні підходи до визначення поняття «масова поведінка». 

2. Джерела виникнення масових рухів. 

3. Практичне завдання. Проаналізуйте конкретний приклад агресивної 

масової поведінки з засобів масової комунікації: покажіть його перебіг, 

Білет № 3 

1. Теорія «мас» Г. Лебона. 

2. Поняття про засоби масової комунікації. 

3. Практичне завдання. Проаналізуйте як незібрану публіку «жителів 

Інтернету» з точки зору масової поведінки. 

Білет № 4 

1. Змістовий підхід до трактування масової свідомості. 

2. Загальні механізми стихійної поведінки. 

3. Практичне завдання. Проаналізуйте тип візуальної привабливості, що 

пропагується даним (за вибором) журналом. 

Білет № 5 

1. Типології масової свідомості 

2. Об’єктивні та суб’єктивні фактори розвитку масових політичних настроїв. 

3. Практичне завдання. Проаналізуйте конкретний приклад агресивної 

масової поведінки з засобів масової комунікації запропонуйте можливі 

засоби впливу 

Білет № 6 

1. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості 

2. Навіювання як механізм масової психології 

3. Практичне завдання.  Проаналізуйте конкретний приклад розповсюдження 

чуток: запропонуйте можливі засоби протидії 

Білет № 7 

1. Загальні механізми стихійної поведінки. 

2. Об’єктивні та суб’єктивні фактори розвитку масових політичних настроїв 
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3. Практичне завдання.  Проаналізуйте конкретний приклад панічної 

поведінки з засобів масової комунікації: запропонуйте можливі засоби 

впливу на панікуючи людей 

Білет № 8 

1. Масова агресія як форма стихійної поведінки, умови її виникнення 

2. Механізми впливу на масові настрої. 

3. Практичне завдання.. Проаналізуйте як незібрану публіку «жителів 

Інтернету» з точки зору масової поведінки 

Білет № 9 

1. Маніпуляція свідомістю. 

2. Типологія натовпу. Поняття про випадковий, експресивний, 

 конвенційний, діючий натовпи 

3. Практичне завдання.  Наведіть приклад масового заворушення та 

проаналізуйте його. 

Білет № 10 

1. Поняття про масові комунікації 

2. Психологічний захист особистості від маніпуляції 

3. Практичне завдання6..Проаналізуйте конкретний приклад 

розповсюдження чуток: покажіть викривлення змісту, його механізми.  

Білет № 11 

1. Механізми впливу на агресивний натовп. 

2. Основні передумови формування масових настроїв. 

3. Практичне завдання.. Використовуючи матеріали із преси, проведіть 

аналіз засобів впливу на маси політичного лідера (на ваш вибір).  

Білет № 12 

1. Структурний підхід до вивчення масової свідомості 

2. Мотиви участі у масових рухах: емоційно-афективна мотивація, традиційні 

цілі 

3. Практичне завдання.  Проаналізуйте конкретний приклад розповсюдження 

чуток: запропонуйте можливі засоби протидії 

Білет № 13 

1. Плітки як різновид чуток. 

2.  Ефекти масової комунікації. 

3. Практичне завдання. Чи є зараження в повсякденному житті поза межами 

натовпу? Наведіть приклади. 
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Білет № 14 

1. Чутки та їх різновиди. 

2. Типи політичних маніпуляторів. 

3. Практичне завдання. Чим відрізняються та чим схожі масові заворушення 

та паніка 

Білет № 15 

1. Мотиви участі у масових рухах:  ціннісно-раціональна мотивація. 

2. Поняття масових конфліктів. 

3. Практичне завдання.  Наведіть приклад форми захисту від маніпуляції. 

Білет № 16 

1. Психологія масової поведінки в системі наукових знань  

2. Особливості взаємодії мас і лідерів  

3. Практичне завдання Наведіть приклад психологічних складових 

міжетнічної взаємодії 

Білет № 17 

1. Соціологічні пояснення психології масової поведінки  

2. Маса як соціально-психологічна категорія 

3. Практичне завдання Наведіть приклад психологічної характеристики 

етнонаціональної свідомості 

Білет № 18 

1. Соціально-психологічна характеристика натовпу.  

2. Психологія масової поведінки в класичних психологічних теоріях.  

3. Практичне завдання Наведіть приклад  масової агресії 

Білет № 19 

1. Психологічний зміст “масового суспільства” 

2. Соціально-психологічні механізми єднання індивідів у спільноті. 

3. Практичне завдання Представте особливості етнонаціональних 

відносин у сучасній Україні 

Білет № 20 

1. Сучасні теоретичні уявлення про психологію масової поведінки. 

2. Взаємодія як соціально-психологічна основа утворення людських 

спільнот. 

3. Практичне завдання Представте особливості політичної взаємодії масс. 

Білет № 21 
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1. Соціально-психологічні засади тлумачення масової стихійної 

поведінки. 

2. Особливості мотивації масових явищ. 

3. Практичне завдання Представте особливості політичної взаємодії  

партій і лідерів 

Білет № 22 

1. Цінності та ідеали в контексті масових явищ. 

2. Механізми маніпулятивного впливу на масову свідомість. 

3. Практичне завдання Наведіть приклади колективного приймання 

рішення 

Білет № 23 

1. Психологічна війна як масовий феномен. 

2. Маса як об’єкт управління та менеджменту. 

3. Практичне завдання Наведіть приклади агресії і насильства як джерела 

масової конфліктної поведінки 

Білет № 24 

1. Масові стани як форми функціонування суспільства.  

2. Особливості виникнення та поширення масової паніки. 

3. Практичне завдання Наведіть приклади впливу засобів масової 

комунікації на свідомість 

Білет № 25 

1. Психологічний зміст громадської думки як форми масової свідомості  

2. Соціально-психологічні різновиди масової культури  

3. Практичне завдання Представте психологічні особливості масової 

пропаганди  

Білет № 26 

1. Психологічні особливості політичної реклами.  

2. Психологічний зміст масової релігійної свідомості та поведінки. 

3. Практичне завдання Представте приклади особливості створення 

іміджу в масовій свідомості 

Білет № 27 

1. Психологічна природа соціальних конфліктів.  

2. Мотиви участі громадян у масових рухах.  

3. Практичне завдання Наведіть приклади соціально-психологічного  

рекламного впливу на массову свідомість.  
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9. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.  

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 9 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
18 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

опрацювання спеціальної літератури, виконання 

індивідуально-дослідницьких завдань) 

53 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 20 

Екзамен 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
Добре 

74 - 81 С 
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64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

1. Туриніна О. Л. Психологія масової поведінки: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2012. 152 с  

2.Лебон Густав. Психологія масс. Київ: Мультимедийное издательство 

Стрельбицкого, 2021. 138с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Ануфрієва Н.М. ,Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О. Соціальна психологія: 

навч.- метод. посіб./ Н.М. Ануфрієва. Київ: Каравелла, 2009. 216 с.  

2. Аронсон Э. Общественное животное: Введение в социальную 

психологию. Учеб. пособ. для вузов. URL : http://financepro.ru/style/6220-
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3. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. URL: 
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4. Введение в практическую социальную психологию: Учеб. Пособие / 

Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьёвой. URL : 

http://window.edu.ru/resource/279/42279/files/index.html  
5. Волошина В.В., Ставицька С.О. Соціальна психологія: практикум. 

Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). Київ: Каравела, 2019. 320 

с. 

6. Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы 

исследования. URL : http://www.twirpx.com/file/357416/  

7. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Монография. 

URL: http://www.twirpx.com/file/142908/  
8. Лебон Густав. Психологія людських спільнот. Львів: Львівська 

політехніка, 2020. 228с. 

9. Лебон Густав. Психологія масс. Київ: Мультимедийное издательство 

Стрельбицкого, 2021. 138с. 

10. Методология и методы социальной психологии / Под ред. Е.В. 

Шороховой URL: 
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https://mybook.biz.ua/ua/avtori/stavicka-so/
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11. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підруч. для вузів. Київ: 

Центр учбової літератури, 2005. 624с.  
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соціальної психології.  Львів: Львівська політехніка, 2020. 104 с. 

17. Ставицька С.О. , Отич Д.Д. Соціальна психологія: Хрестоматія. 
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