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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90   

 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність _ 053 

Психологія  
(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 
 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

3-й 5-й 

Семестр 

5-й 9-й 

Лекції 

 28 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 46 год. 91 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік іспит 

 

 

* – за наявності 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – засвоєння студентами основних теоретичних підходів до 

вивчення психологічних явищ  та процесів, що супроводжують політичну 

діяльність, одержання теоретичних основ для складення уявлень про 

політичні прагнення демократичного суспільства, що розвивається, 

роз’яснення явищ політичної свідомості та  політичної самосвідомості, 

надавання характеристик психологічним явищам, що викликають та 

супроводжують політичні процеси у суспільстві.  

Завдання курсу:  

- Оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, 

використовуваною в даній сфері практичної діяльності. 

- Вивчення теоретичних аспектів та теоретичних моделей психологічних явищ 

та процесів, що впливають на феномени політичної влади, політичного 

лідерства, підкорення, протесту; на політичну свідомість і політичну 

самосвідомість людини. 

- Вивчення взаємозв’язку політичних процесів та людського несвідомого. 

- Формування уявлень про психологічну складову ідеологій та політичних 

заходів.  

- Формування у студентів навичок аналізу складових впливу політичних 

заходів. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях   

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні; 

б) фахових загальних  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  
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СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел  

СК13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до 

стандартів вищої освіти й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  

1. професійну термінологію, що існує в даній сфері; синонімічну 

термінологію у суміжних сферах, що описують політичні явища і процеси та 

їх складові. 

2. наукові засади вивчення психологічних складових політичних явищ 

3. об’єктивні характеристики політичних явищ і конфліктів  

4. психологічні складові політичних явищ і процесів 

5. психологічні особливості ідеологій та менталітету певних політичних 

систем 

вміти:  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  

 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Психологічні складові політичних процесів. 

Тема 1. Вступ до політичної психології. Предмет і об’єкт  політичної 

психології. Методи досліджень у політичній психології.  

   Політика як явище суспільного життя. Визначення та класифікація 

політики. Політичні інститути. Історія політичної психології. Виникнення та 



6 

 

формування дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Функції політичної 

психології. Психологія влади. Методи досліджень у політичній психології. 

 

Тема 2 . Психологія стихійної політичної поведінки. Колективне 

несвідоме у політичній поведінці. Спонтанність та поступовість політичних 

процесів, пов’язаних зі стихійною поведінкою мас і натовпу. Емоційне 

зараження, змінений стан свідомості, деіндивідуалізація, дія колективного 

несвідомого у натовпі. Прогрес, розвиток і занепад цивілізації, розвиток 

етносів. Соціальні страти та їх психологічні особливості. Політичні міфи.   
 

Тема 3. Психологія політичного лідерства. Психологічні особливості 

політичного лідерства. Концепції лідерства. Типи політичних лідерів. 

Функції політичного лідерства.  Вплив політичного лідера. Образи найбільш 

значущих лідерів у світовій історії. 
 

  Змістовий модуль 2. Політична діяльність і політична поведінка 

Тема 1. Мотивація політичної активності, політичної діяльності, 

політичних рішень. Конформізм та нонконформізм. Політичне мислення та 

політична свідомість. Масова політична свідомість.  

 

Тема 2. Політична діяльність. Формування політичної свідомості. 

Політична культура. Політична соціалізація. Электоральна поведінка 

громадян. Політичне спілкування. Політичний імідж  лідера.  Пропаганда та 

агітація, їх психологічний вплив. 

 

Тема 3. Політичні рухи. Психологічні особливості політичного 

спілкування. Політичні символи. Види політичних рухів. Стадії політичних 

рухів.   
 

Тема 4. Політична боротьба. Види партій. Суспільні об’єднання.  

Функції політичних партій. Психологія політичних сил суспільства в період 

воєнних подій. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Психологічні складові політичних процесів 

Тема 1. Вступ 

до політичної 

психології. 

20 4 2  6     8 

Тема 2 . 

Психологія 

стихійної 

політичної 

поведінки. 

36 8 2  10  2 2  12 

Тема 3. 

Психологія 

політичного 

лідерства. 

40 6 2  12  2 2  16 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

96 18 6  28  4 4  36 

Змістовий модуль 2. Політична діяльність і політична поведінка 

Тема 1. 

Мотивація 

політичної 

активності 

33 2 1  8     12 

Тема 2. 

Політична 

діяльність 

19 2 1  4     12 

Тема  3. 

Політичні рухи 

25 2 2  4  2   15 

Тема 4. 

Політична 

боротьба 

24 4 2  2     16 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

30 10   18  2    

ІНДЗ*           

Усього годин 90 28 16  46 101 6 4  91 

* – за наявності 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до політичної психології. Предмет і об’єкт  

політичної психології. Методи досліджень у політичній 

психології. Психологія влади.     

2 

2 Прогрес, розвиток і занепад цивілізації, розвиток 

етносів. Соціальні страти та їх психологічні особливості. 

2 

3 Психологія політичного лідерства. Психологічні 

особливості політичного лідерства. Концепції лідерства. 

Типи політичних лідерів. Функції політичного лідерства 

4 

4 Мотивація політичної активності, політичної діяльності, 

політичних рішень. Конформізм та нонконформізм. 

Політичне мислення та політична свідомість. Масова 

політична свідомість.  

2 

5 Політична діяльність. Формування політичної 

свідомості. Політична культура. Політична соціалізація. 

Электоральна поведінка громадян. Політичне 

спілкування. Політичний імідж  лідера.  Пропаганда та 

агітація, їх психологічний вплив. 

2 

6 Політична боротьба. Суспільно-політичні рухи 2 

7 Види партій. Суспільні об’єднання.  Функції політичних 

партій. Психологія політичних сил суспільства в період 

воєнних подій. 

2 

3.                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   
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8. Самостійна  робота 

 
№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

стац/зо 

1 Предмет і об’єкт  політичної психології. Політичні інститути.  2/4 
2 Психологія стихійної політичної поведінки. Колективне 

несвідоме у політичній поведінці. Спонтанність та 

поступовість політичних процесів, пов’язаних зі стихійною 

поведінкою мас і натовпу.  

8/15 

3 Політичні міфи.   2/4 
4 Прогрес, розвиток і занепад цивілізації, розвиток етносів. 6/4 
5 Соціальні страти та їх психологічні особливості. 2/4 
6 Політичне мислення та політична свідомість. Масова 

політична свідомість. Аполітичність та політизованість. 

Політичні настрої. Політичний ідеал.  

4/8 

7 Психологія політичної влади. 2/4 
8 Масова стихійна поведінка. Стабілізуючі та дестабілізуючі дії 

різних груп.   

2/4 

9 Психологія політичного лідера. Типи політичних лідерів. 

Функції політичного лідерства 

4/8 

10 Причини популярності та непопулярності лідерів, політичних 

рішень.  Вплив лідера. Образи найбільш значущих лідерів у 

світовій історії. 

4/8 

11 Мотивація політичної участі у суспільно-політичних рухах 2/4 
12 Види суспільно-політичних рухів. Їх етапи 2/4 
13 Політична соціалізація 2/4 
14 Політична діяльність. Побудова виборчої кампанії.  Рішення 

політичних конфліктів. Электоральна поведінка громадян. 

Оптимізація політичної діяльності.  

2/4 

15 Політичне спілкування. Політичний імідж  лідера і «паблік 

рілейшнз».  Створення та руйнування образу політичного 

лідера. Імідж політичної організації.  

2/4 

 Разом 46 /91 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, есе; 

[3] -  виконання доповідей, презентацій 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
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10. Методи навчання 

  Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем 

самостійної діяльності – проблемний виклад та частково пошуковий метод.  

На семінарських заняттях закріплюється матеріал, поданий на лекціях, 

за допомогою звертання студентів до джерел наукової літературі.  Надаються 

приклади аналізу психологічних складових політичних явищ  та типі 

політичних лідерів.    Виробляються навички аналізу психологічних чинників 

політичних подій.                         

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів поточне оцінювання, перевірка 

завдань самостійної роботи, підсумковий контроль – залік. 

Критерії  оцінювання самостійної роботи: 

Доповідь                15 

Презентація           15 

Реферат                  15 

   

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1.Предмет і об'єкт політичної психології. Методи досліджень у політичній 

психології. 

2.Історія політичної психології  

3.Поняття влади. Визначення влади за М. Вебером. Влада політична. 

4.Чотири види влади за А.Г. Конфісахором 

5.Класифікація ідеологій  

6.Класи і соціальні страти; їх психологічні характеристики 

7.Аристократична еліта Антрепренерська еліта 

8.Інтелігенція як соціальна верства і її психологічні характеристики 

9.Аполітичність (абсентеїзм) і політизованість. Їх психологічні причини 

10. Політичні міфи та ідеали 

11.Теорії політичного лідерства  

12.Типи політичних лідерів 

13.Біологічні фактори, що впливають на політичні процеси. Культурно-

історичні типи в теорії розвитку суспільства Н. Я. Данилевського. Теорія 

локальних цивілізацій А. Тойнбі 

14.Фази етногенезу за Л. Н. Гумільовим Психологічні особливості 

пасіонарної особистості. Роль пасіонаріїв у політиці.  

15.Психологічні особливості субпасіонарної особистості. Роль субпасіонаріїв 

у політиці. 

16.Типи політичної соціалізації. Агенти політичної соціалізації. Етапи 

політичний соціалізації.  

17.Політична свідомість, її види.  Політичне мислення  

18.Політична культура і її види.  

Колективне несвідоме в політиці.  
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19.Маса і натовп - спільне та відмінне. Види натовпів. Особливості поведінки 

індивідів в натовпі.  

20.Види і стадії соціально-політичних (суспільно-політичних) рухів 

21.Психологія політичних сил суспільства в період воєнних подій. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

Т1 Т2 Т3 Т4 СР Т5 Т6 Т7 СР 30 
100 

10 10 10 10 15 10 10 10 15 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні посібники з фондів Наукової бібліотеки університету 

(ОНУ):  http://libonu.od.ua/  

2. Навчальні посібники та монографії з фондів Державної бібліотеки ім. 

А.М.Горького: http://odnb.odessa.ua/view_date.php?date=2007-02. 

3. Інтернет-ресурс -  НБУВ та ін. 

 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

http://odnb.odessa.ua/view_date.php?date=2007-02
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14. Рекомендована література 

Основна 

1.Білоконь М. В. Психологічні архетипи соціально-політичних систем 

[Електронний ресурс] / М. В. Білоконь // Теорія та практика державного 

управління.  2012.  Вип. 3.  С. 145-150.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Tpdu_2012_3_21.pdf 

2.Варзар І. М. Політолого-етнологічний сенсозміст "національної ідеї" в 

історіолого-релятивних аспектах // Науковий часопис НПУ імені М.П. 

Драгоманова. Випуск 7’2012. 

3.Гаєвський А. Філософія політики: Навч. посібник. Київ,  1993. 

4.Головатий М.Ф. Політична психологія. Київ, 2006. 

5.Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.  М., 2006. 

6.Зимичев А. Психология политической борьбы Киев, 1992. 

7.Колесніченко Г. Л. Політичне лідерство: психологічний аспект 

[Електронний ресурс] / Г. Л. Колесніченко // Наукові праці [Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія .  2010.  Т. 

131, Вип. 118.  С. 127-130.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Npchdupol_2010_131_118_29.pdf 
8.Конфисахор А.Г. Психология власти. М., 2002. 

9.Лебон Г. Психология народов и масс .  Режим доступу 

http://loveread.ec/view_global.php?id=48103 

10.Лобан Н.А. Политическая психология. Учебно-методический комплекс. 

Минск, 2015.  

11.Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. Київ, 2007. 

12.Мошкина Л.Д. Психология политического лидерства Режим доступу 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-politicheskogo-liderstva 

13.Ольшанский Д.В. Основы политической психологи. – Екатеринбург, 2001. 

14.Ольшанский Д.В. Психология масс.  СПб. [и др.] : Питер, 2001 

15.Политическая психология. Под общ. ред.А.А.Деркача, В.Жукова, 

Л.Лаптева и др. 

16.Проблеми політичної психології та її роль у створенні громадянина 

Української держави: Зб. наук. праць. За ред. М.М. Слюсаревського. Вип. 4.  

Київ, 2005.  

17.Руда Н.Л. Категорії політичного лідерства як предмет психологічного 

аналізу problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/.../23-50.pdf  

18.Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» // Преступная 

толпа.  М.,1998. 

19.Яценко А. Соціально-психологічні особливості гендерних характеристик 

політичних лідерів [Електронний ресурс] // Наукові записки [Національного 

університету "Острозька академія"]. Сер. : Культура і соціальні комунікації.  

2009.  Вип. 1. С. 232-240.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nznuoaksk_2009_1_30.pdf  

 

 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2012_3_21.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2012_3_21.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaksk_2009_1_30.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaksk_2009_1_30.pdf
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Додаткова 

1.Варзар І. М.     Політична етнологія як наука: теоретико-методологічні і 

наукознавчо-праксеологічні аспекти : Автореф. дис... д-ра політ. наук: 

23.00.03 / Варзар Іван Миколайович ; НАН України, Інститут держави і права 

ім. В.М.Корецького. - Київ, 1995. 

2.Вінничук Н.Ю.     Політична опозиція як інститут сучасної демократії : 
Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Вінничук Наталія Юріївна ; 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2007.  

3.Землюк В. П.  Політична ідентичність в Україні в період кризи 

"розвинутого соціалізму" і здобуття державної незалежності  : Автореф. дис... 

канд. політ. наук: 23.00.02 / Землюк Василь Петрович ; Нац. акад. наук 

України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса.  Київ, 2007.     

4.Ісхакова Н. Г.     Політична соціалізація як складова демократизації 

сучасного суспільства : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ісхакова 

Наталія Гаріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.  Київ, 

2006. 

5.Конончук М. В.    Політична культура українського суспільства як чинник 

його демократизації : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Конончук 

Мар'яна В'ячеславівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 

Інститут журналістики. - Київ, 2008.  

6.Терешкун О. Ф.     Політична суб'єктність української нації: генеза, стан, 

тенденції розвитку  : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Терешкун 

Оксана Федорівна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя 

Стефаника. - Івано-Франківськ, 2005. 

7.Третяк О. А.     Політична аргументація як засіб раціоналізації політичної 

комунікації [Текст] : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Третяк 

Олексій Анатолійович ; Дніпропетровський національний ун-т.  Дніпро, 

2004. 

8.Хазратова Н. В.     Психологія відносин особистості й держави  / Н. В. 

Хазратова. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 

2004.  
 

15. Електронні інформаційні ресурси 
 

1. http://www.referats.net/pages/referats/rkr/Detailed/17242.html 

2. http://www.i-u.ru/biblio/archive/olshanskiy_political_psihiligy_bases/5.aspx 

3. http://www.kursach.com/biblio/0005000/000.htm 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Pugach/26.php 

5. http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/24581/24590/ 

6. http://society.polbu.ru/pugachev_politology/ch52_all.html 

7. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001075/st000.shtml 

http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17231 


