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Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 120 

 

 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – 

___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

 (бакалавр) 

 

Нормативна (ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

3-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

8 год.  год. 

Практичні, семінарські 

52 год.  год. 

Лабораторні 

 0 год.  0 год. 

Самостійна робота 

 60год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Навчальний курс  «прикладна соціальна психологія» метою 

курсу 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(КФС): 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 

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 

Знати: 

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  
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Вміти: 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника  
 
 

3. 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 

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. 
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 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 

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). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. «Становлення, розвиток, сучасний стан з проблем масовидних явищ та психології масовидної 

поведінки, та основні напрацювання» 
 

Тема. 1. Предмет та 

завдання соціальної 

прикладної психології  

 1 4   4       

Тема 2. Історія дослідження 

масових психологічних 

феноменів. 
 

  4   6       

Тема 3. Масові соціально-

психологічні явища. 

 1 4   6       

Тема 4.Психологія вождів 

натовпу.  
 1 6   6       

Тема 5.Психологічні методи 

дослідження масовидних 

явищ та психології 

масовидної поведінки. 

 

 1 6   6       

Тема 6. Психологичні 
особливості маніпуляції 

масовою поведінкою та 

масовою свідомістю.  
 

  6   6       

Тема7. Психологічні 

особливості тероризму. 

Психологічні особливості 

тероризму.  

  4   6       

Разом за змістовим модулем 1  4 34   40       

Змістовий модуль 2. «Умови масовидних явищ,   механізми та форми масової поведінки» 
 

Тема 8 Соціально 

психологічні особливості 

формування релігійної віри, 

структура, її предмет, 

виникнення релігійних 

вірувань.  
 

2  6   6       

Тема 9 Психологічні 

особливості моди як 

стандартизованої стихійної 

масової поведінки. 
 

 

2  6   6       

Тема 10. Безпека при 

масових скупченнях людей, 

психологічні особливості 

натовпу. Правила безпечної 

поведінки у місцях масового 

перебування людей та у 

рази масового скупчення 

людей. 
  
 

4  6   8       

Разом за змістовим модулем 2 4  18   20       

Усього годин  8  52   60       
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин д. 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Проблеми і перспективи розвитку психології масової поведінки. 4 

2 Обгрунтувати актуальність вивчення психологічних проблем з “масову 

свідомість, масове настрій” 
4 

3 Франко-італійська наукова школа психології мас  (Г. Тард, Ш. Сігеле, Г. 

Лебон). 
4 

4 Психоаналітична теорія  мас у працях 3. Фройда, Е. Фрома, К. Юнга.  4 

5 Інтерпретації мас в теоріях елітології (X. Ортеги-і-Гассета, Г. Моски та 

В. Парето). 
4 

6 Форми, види ефекти масової комунікації. 4 

7 Основні форми стихійної масової поведінки (агресія, паніка).  4 

8 Психологічні типи вождів натовпу. 4 

9 Потенційні сценарії та прийоми управління натовпом. 4 

10 Умови ефективної пропаганди з погляду Г.Лебона, Г.Тарда, 

С.Московічі. 

4 

11 Сучасні дослідження мотивів звертання до релігії. 4 

12 Соціально-психологічні функції моди. 4 

13  Правила безпечної поведінки у місцях масового перебування людей та 

у рази масового скупчення людей. 
4 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Моделі зв'язку теорії та практики в соціальної прикладної 

психології 

6 

4 Сучасний стан соціальної прикладної психології у світі та 

в Україні. 

6 

5 Специфіка роботи соціального психолога   6 

2 Психологічні методи: бланкові та апаратурні тести 

(індивідуальні та групові) в соціальної психології 

6 

3 Методи, що базуються на груповому тиску. 6 

6 Етика використання соціального психолога 6 

7 Технології діяльності консультаційних пунктів   6 

8 Деструктивні культи і деструктивні методи впливу на психіку. 6 

9 Модні цінності і модне поведінка. Гуччи (Gucci), Chanel, Versace, 

Prada, Дресс-код. 

6 

10 Психологична допомога людини з “СOVID 19” 6 

 Разом  60 

 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

1.   Знайти у словниках ( тлумачному, філософському та психологічному) та 

проаналізувати предмет та завдання соціальної прикладної психології. 

2.  Зробити порівняльний аналіз змісту основних понять з психології 

масовидних явищ 

3. Розкрити особливості, можливості та обмеження   технологій  що базуються 

на груповому тиску. 

4. Підготувати есе по обраної темі 

5. Підготувати реферат  по обраної темі  

 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Лекції,  дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань. 
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11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання: 

1. Наявність конспекту лекцій                                                           10 

2. Виконання індивідуальних завдань                                               30 

2. Виступ на практичних заняттях за обраною темою                     20 

3. Участь у груповій роботі                                                                 30 

4. Участь у дискусії за темою  практичних занять                           10 

                            

                                             

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад (один заліковий модуль) 

Модуль1 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 

15 10 15 15 15 15 15 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінк

а ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 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 

 

13. Методичне забезпечення 

Конспект лекцій; список рекомендованої до курсу літератури. Методичні рек

омендації з організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу 

дисципліни . 
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14. 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.  

 

15.Електронні  інформаційні ресурси 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

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

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

a 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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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1. Контрольні питання до курсу  

2. Що вивчае соціальна прикладна психологія? 

3. Можливості використання положень соціальної психології на практиці. 

4. Положення етичного кодексу психолога. 

5. Предмет прикладної соціальної психології  

6. Предмет психології масової поведінки.  

7. Проблематика та структура психології масової поведінки.  

8. Місце психології масової поведінки в системі гуманітарних наук.  

9. Масова поведінка людей як психологічне явище. 

10.  Масова свідомість як чинник психічної регуляції масової поведінки 

людей 

11. Модель масово-елітарного суспільства як передумова виникнення 

психології мас.  

12.  Різні рівні психічної регуляції масової поведінки людей. 

13.  Психологічний зміст основних детермінант масової поведінки людей.  

14. Особистісні якості людини як чинник детермінації її поведінки у 

людській масі. 

15. Соціально-ситуативні обставини як чинник детермінації масової 

поведінки людей.  

16. Соціально-психологічні механізми регуляції масової поведінки людей.  

17. Явище динаміки масової поведінки людей.  

18. Динаміка масової поведінки людей в локальному контексті.  

19. Динаміка масової поведінки людей в історичному контексті.  

20. Проблема взаємозв’язку масової свідомості і масової поведінки людей.  

21. . Структура масової свідомості і масова поведінка людей.  

22.  Динаміка масової свідомості і масова поведінка людей.  

23.  Явище рівнів масової свідомості як регулятора мсової поведінки 

людей.  
24.  Проблема означення інтегратора позасвідомих чинників психічної 

регуляції масової поведінки людей.  

25. Психологічні механізми управління натовпу вождями.  

26. Психологія мас і вождів на майданах.  

27. Потенційні сценарії та прийоми управління натовпом. 

28. Основні властивості натовпу: анонімність (безкарність), зараза 

(поширення думки), нав'язливість (натовп можна змусити бачити 

навіть те, чого немає насправді), прагнення негайно втілити свої ідеї в 

життя. 

29. Пояснювати: “Мистецтво та культура - не показник цивілізованості 

народу. Як правило, на чолі цивілізацій стоять народи зі 

слаборозвиненою, утилітарною культурою, але сильним характером і 

ідеалами. Сила цивілізації не в технічних і культурних досягненнях, а в 

характері і ідеалах 
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30. Види натовпів. 

31. Обгрунтувати вважання Гюстава Ле Бону:“натовпи існують у три 

етапи: занурення, зараження і навіювання”.  

32. Теорія поведінки натовпу Зигмунда Фрейда. 

33. Теорія знеособлення. 

34.  Теорія збіжності. 

35.   Теорія виникнення правил. 

36. Теорія соціальної ідентичності   

37. Поняття маніпуляції.  

38. Структура соціального маніпулювання. Види маніпулятивного впливу.  

39. Особливості стратегій та прийомів маніпулювання свідомістю та 

поведінкою людей. Феномен маніпуляції в теорії “психології мас”.  

40.  Умови ефективної пропаганди з погляду Г.Лебона, Г.Тарда, 

С.Московічі. Особливості масової комунікації як основного засобу 

маніпулятивного впливу.  

41.  Публіка як специфічний різновид натовпу.  

42. Використання колективного впливу в сучасних маніпулятивних 

технологіях.  

43. Сучасні методи пропаганди. 

44. Масоподібні групи, соціальні групи, елітарні групи як споживачі мас-

медіа 

45. Типи публічності: елітна, виділена на основі соціальних груп та 

категорій, масова (аудиторія) 

46. Визначите поняття “Масова культура”  

47. Психологія терористичного угрупування. Масовий терор: радикалізм, 

екстремізм, фанатизм, фундаменталізм. Засоби запобігання тероризму. 

48.  Соціально-психологічні функції релігії.  

49. Основні теоретичні дослідження психології віри.  

50. Сучасні дослідження мотивів звертання до релігії.  

51. Методи психології релігії: інтроспекція (самоспостереження), 

спостереження, експеримент, психологічний тест, анкетування, 

інтерв’ю. 

52.  Школи дослідження психології релігії: емпірична і експериментальна 

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

);  

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

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

https://uk.wikipedia.org/wiki/Зигмунд_Фрейд
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54. Новітні релігійні рухи. Деструктивні культи і деструктивні методи 

впливу на психіку. Методи, що базуються на груповому тиску.  

55.  Методи, що базуються на індивідуальній психопрактиці учасника 

культу (методи самопрограмування). 

56.  Фактори модності. Мода як масове наслідування. Конформізм як 

фактор модності.  

57. 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.  

58. Модні цінності і модне поведінка. Гуччи (Gucci), Chanel, Versace, 

Prada, Дресс-код. 

59. Конформізм як фактор модності.  

60. Соціально-психологічні функції моди.  

61. Правила безпечної поведінки у місцях масового перебування людей 

та у рази масового скупчення людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


