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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Прикладна соціальна психологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки рівень вищої освіти перший(бакалаврський) спеціальності_053   

«ПСИХОЛОГІЯ».                                                    

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Прикладна соціальна 

психологія» є вивчення  закономірності діагностування, консультування і 

здійснення впливу на соціально-психологічні явища за допомогою 

психотехнологій у різних сфеpax, умовах і на різних рівнях.    

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Становлення, розвиток, сучасний стан з проблем соціальної 

прикладної психології 

2. Умови масовидних явищ,   механізми та форми масової поведінки. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – дисципліни «Прикладна соціальна психологія» полягає 

сформувати загальнокультурні і професійні компетентності, у т.ч. здатність 

використовувати в прикладних дослідженнях базові знання з області теорії та 

методології психологічної науки.  

Завдання  

1) Ознайомити студентів з базові знання з області теорії та методології 

прикладної соціальної психології;  

2) Розкрити діагностичні можливості з соціальної психології;  

3) Показати основні напрями розвитку та сучасний стан в прикладної 

соціальної психології;;  

4) Дати уявлення про методи психологічної допомоги людям в межах 

соціальної прикладної психології. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

в) спеціальних фахових (СК):  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 
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СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження  

СК7.Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації  

СК 10. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності. 

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики  
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен:  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем 

у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника  

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Становлення, розвиток, сучасний стан з 

проблем соціальної прикладної психології 

  

Тема1. Предмет та завдання соціальної прикладної психології.  

Психологія масової поведінки як галузь психологічної науки. Предмет 

психології масової поведінки. Зв'язок психології масової поведінки з іншими 

науками. Проблематика та завдання психології масової поведінки. Проблеми 

і перспективи розвитку психології масової поведінки. 

Актуальність вивчення психологічних проблем з «масову свідомість, масове 

настрій, масове, або суспільне, думка, масові психічні стани, масові соціальні 

установки, мода, чутки, віра (релігія) і масові реакції людей на рекламу — 

комерційну і політичну. Дамо короткі визначення перерахованих видів 

масовидних явищ психіки». 

 

Тема 2. Історія дослідження масових психологічних феноменів. 

Модель масово-елітарного суспільства як передумова виникнення психології 

мас. Маси як соціально-психологічний та політичний феномен: історія і 
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сучасність проблеми. Франко-італійська наукова школа психології мас  (Г. 

Тард, Ш. Сігеле, Г. Лебон). Психоаналітична теорія  мас у працях 3. Фройда, 

Е. Фрома, К. Юнга. Інтерпретації мас в теоріях елітології (X. Ортеги-і-

Гассета, Г. Моски та В. Парето). 

Тема 3. Масові соціально-психологічні явища. Громадська думка як 

масовий соціально-психологічний феномен. Масова комунікація: визначення, 

функції, рівні, структура масової комунікації. Форми, види ефекти масової 

комунікації. Чутки як масовий соціально-психологічний феномен. 

класифікація та особливості циркуляції  чуток. Чинники виникнення чуток та 

їх профілактика. Психологічні особливості натовпу. Основні форми стихійної 

масової поведінки (агресія, паніка). Психологія реклами.  

Тема 4. Психологія вождів натовпу.  Особливості впливу вождя 

натовпу. Психологічні типи вождів натовпу. Психологічні механізми 

управління натовпу вождями. Психологія мас і вождів на майданах. 

Потенційні сценарії та прийоми управління натовпом. 

 Тема 5. Психологічні методи дослідження масовидних явищ та 

психології масовидної поведінки. Методи фокус-групи та контент-аналізу, 

використання якісного і кількісного підходів на різних етапах психологічного 

дослідження масовидних  явищ та  масовидної поведінки. 

Тема 6. Психологичні особливості маніпуляції масовою поведінкою 

та масовою свідомістю. Поняття маніпуляції. Структура соціального 

маніпулювання. Види маніпулятивного впливу. Особливості стратегій та 

прийомів маніпулювання свідомістю та поведінкою людей. Феномен 

маніпуляції в теорії “психології мас”. Основні стратегії маніпулятивного 

впливу за теорією мас: репрезентативність, церемоніал та переконання. 

Умови ефективної пропаганди з погляду Г.Лебона, Г.Тарда, С.Московічі. 

Особливості масової комунікації як основного засобу маніпулятивного 

впливу. Становлення та розвиток засобів масової комунікації. Публіка як 

специфічний різновид натовпу. Використання колективного впливу в 

сучасних маніпулятивних технологіях. Сучасні методи пропаганди. 

 

Змістовний модуль 2. Умови масовидних явищ,   механізми та 

форми масової поведінки. 

Тема 1. Психологічні особливості тероризму. Поняття “тероризм”. 

Диференціація понять “тероризм”, “терор”, “війна”, “кримінальні дії”. Види 

тероризму та їх особливості. Співвідношення понять “насильство” та 

“тероризм”. Особливості інтерпретації тероризму. Проблема ставлення до 

тероризму. Динаміка масового терору: страх, жах, паніка, агресія. “Хвороба 

колючої проволоки”. Психологія геноциду та масових вбивств. Віктимологія 

терору. Психологічна структура терористичної діяльності. Мотивація 

терористів. Особистість терориста. Психологічні типи терористів. Психологія 
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терористичного угрупування. Масовий терор: радикалізм, екстремізм, 

фанатизм, фундаменталізм. Засоби запобігання тероризму. 

Тема 2. Соціально психологічні особливості формування релігійної 

віри, структура, її предмет, виникнення релігійних вірувань. Витоки 

релігії. Соціально-психологічні функції релігії. Основні теоретичні 

дослідження психології віри. Сучасні дослідження мотивів звертання до 

релігії. Методи психології релігії: інтроспекція (самоспостереження), 

спостереження, експеримент, психологічний тест, анкетування, інтерв’ю. 

Школи дослідження психології релігії: емпірична і експериментальна 

індивідуальна психологія релігії(Г. С. Холл, Е. Д. Старбек, Д. А. Леуба ); 

етнічна і соціальна психологія релігії (Е. Тайлор, Д. Фрезер, Р. Маретт); 

психологія релігії і психоаналіз (З. Фройд,К. Юнг та ін.). Новітні релігійні 

рухи. Деструктивні культи і деструктивні методи впливу на психіку. Методи, 

що базуються на груповому тиску. Методи навіювання і сугестії (гіпнозу). 

Методи, що базуються на маніпулюванні Інформацією. Методи, що 

базуються на індивідуальній психопрактиці учасника культу (методи само 

програмування). 

Тема 3. Психологічні особливості моди як стандартизованої 

стихійної масової поведінки. Модність - як психологічна категорія. Фактори 

модності. Мода як масове наслідування. Конформізм як фактор модності. 

Соціально-психологічні функції моди. Елементи поширення моди: автор, 

співавтор моди, демонстратори і первинні поширювачі моди, структури 

локального поширення моди, прихильники моди, засоби масового 

тиражування, реклама, масова система продажу. Модні цінності і модне 

поведінка. Гуччи (Gucci), Chanel, Versace, Prada, Дресс-код. 

Тема 4. Безпека при масових скупченнях людей, психологічні 

особливості натовпу. Правила безпечної поведінки у місцях масового 

перебування людей та у рази масового скупчення людей. Правила безпечної 

поведінки у місцях масового перебування людей та у рази масового скупчення 

людей. 
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3. Рекомендована література 

Основна 

1. Грушин Б. Масова свідомість. – М., 2001.  

2. Дюркгейм Е. Соціологія. – К., 1999.  

3. Костенко М. – Цінності та символи у масовій комунікації. – К., 1993. – Рос. 

мов.  

4. Лебон Г. Психологія народів і мас. – СПб., 1995.  

5. Сорокин П. Людина. Цивілізація. Суспільство. – М., 2002.  

6. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / За ред. 

В.Васютинського. – К., 1997  
Додаткова 

1. Грушин Б. Массовое сознание. – М., 2001. 

2. Донченко О. Соцієтальна психіка. – К., 1994.  

3. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. – К., 

2001.  

4. Дюркгейм Е. Соціологія. – К., 1999.  

5. Сорокин П. Людина. Цивілізація. Суспільство. – М., 2002.  

6. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / За ред. 

В.Васютинського. – К., 1997.  

7. Михайловский Н. К. Герои и толпа. СПб., 2002. 

8. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 2003.  

9. Ольшанский Д. В. Массовые настроения в политике. М.: Прин-Ди, 1995. 

10. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. М.: Академический 

проект, 2001.  

11. Орлова Л. Азбука моды. М.: Просвещение, 2008. 

12. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. №3,4. 

13. Рощин С. К. Политическая психология. // Психологический журнал. 1980. 

Т. I. № 1. 

14. Тард Г. Социальная логика. СПб.: Пересвет, 2011.  

15. Тард Г. Законы подражания. – СПб., 1997.  

16. Лебон Г. Психологія народів і мас. – СПб., 1995.  

17. Головаха Е., Панина Н. Психологія людського взаєморозуміння. – К., 

1989. 

18. Московичи С. Век толп. – М., 1996.  

19. Фрейд З. Психология масс м анализ человеческого Я \\ Я и Оно. – В 2-х 

тт. – Тбилиси «Мерани», 1991.  

20. Юнг К.Г. Проблемы души нашого времени. – М., 1992.  

 
Електронні інформаційні ресурси 

  

1.  http://www.b17.ru/article/4617/ 

2. http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_travma_psihotravm

a 

 

http://www.b17.ru/article/4617/
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_travma_psihotravma
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_travma_psihotravma
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Творча робоча                                  15 

2. Реферат  за обраною темою                          15 

3. Аналіз монографій.                    15 

4. Словник по темам дисципліни                           15 

5. Завершальний модульний контроль                            40 

 

          5. Методи діагностики успішності навчання    

Оточний контроль: опитування, виконання практичних та тестових завдань.  

Рубіжний контроль: здійснюється у формі заліку. Форма проведення заліку 

може бути різною – письмова, усна, тестова, письмово-усна (комбінована) 

тощо. 

 

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 

закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 

та змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від 

специфіки та профілю вищого навчального закладу. 

5. Формат бланка – А4 (210297 мм). 
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