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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – полягає в опануванні студентами психологічних 

закономірностей функціонування масової свідомості та поведінки, пізнанні глибинних 

параметрів і мотивів, чинників та механізмів соціально-економічної активності мас і 

спільнот; розумінні психологічного підґрунтя міжособистісних і міжгрупових суспільних 

процесів. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати теоретичні основи з 

загальної психології; 
2. Уміти здійснювати психологічний аналіз внутрішнього світу та поведінки 

особистості й зовнішніх чинників впливу на  групи; 
3. Володіти навичками пошуку, опрацювання та аналізу інформації, використання 

інформаційних та комунікативних технологій в навчальному процесі. 
3. Анотація навчальної дисципліни. Вивчення дисципліни формує здатність до 

усвідомлення психологічних закономірностей, аналізу змісту та перебігу масової 

комунікації і поведінки у середніх та великих стихійних групах в різноманітних 

контекстах та соціальних ситуаціях; використання цих знань з метою підвищення 

ефективності власного професійного та поза-професійного спілкування; навчання інших 

оптимальним способам поведінки в умовах стихійної масової взаємодії з метою 

попередження негативних (небезпечних) наслідків такої взаємодії 
4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни:  Засвоїти зміст основних категорій, 

понять, теоретичних та прикладних аспектів психології масової поведінки. Оволодіти 

знаннями про закономірності масової поведінки в різних галузях суспільного життя. 
Набути досвіду психологічного аналізу масової поведінки в соціально-економічній та 

політичній сфері. 
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК4.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності. 
фахові: 
ФК8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 
інструментарію політичного аналізу. 



5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація  
4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Категоріально-поняттєвий апарат 

дисципліни 
 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійна 

робота (есе), 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.2 

Зміст основних соціально-
психологічних підходів до проблем 

масової поведінки 
  

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.3 

Специфіку сучасних поглядів на 

зміст і динаміку масових явищ; 
 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійна 

робота (есе),  
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.4 

Суть взаємодії та взаємовпливу 

особи і маси. 
 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійна 

робота (есе), 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.5 

Особливості масової поведінки в 

різних сферах суспільного життя, 
зокрема політичній; 
 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійна 

робота (есе), 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
 Робити психологічний аналіз явищ 

масової поведінки; 
 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія 
10 

2
2.2 

Прогнозувати соціально-економічну 

поведінку великих соціальних груп; 
Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота (есе) 

10 



2
2.3 

Надавати консультативну допомогу 

особам та установам, 

уповноваженим реагувати на 

колективні політичні запити 

Семінари Усна доповідь, 
дискусія 

10 

 Комунікація:    
3

3.1 
Організовувати та вести професійні 
дискусії. 
 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія 
10 

3
3.2 

Здатність до встановлення 

конструктивних форм взаємодії в 

різних ситуаціях масового спілкування, 

оптимізації умов навчальної взаємодії 

у системі університетського навчання 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота 

(доповідь-
презентація), 

дискусія 

10 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

Здатність свідомо і відповідально 

ставитись до себе та оточуючих, 

дотримуватись етичних принципів, 

норм і правил, обирати конструктивні 

та гуманні стратегії і тактики   

міжособистісного та між групового 

спілкування в різних формах 

соціальної ї взаємодії. 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота 

(доповідь-
презентація) 

5 

4
4.2 

Самостійно приймати й 

обґрунтовувати рішення щодо 

навчальних і позанавчальних 

ситуацій з точки зору сутності та 

змісту «психології масового 

спілкування» у  практичній    
повсякденній  життєдіяльностіі. 

  5 

  
  
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4. Мати навички професійної комунікації. + +   +  +  + + +  
15. Конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати політологічні дослідження з 

використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу. 

  + +  
 

+  +  +  + 



 
7. Схема формування оцінки. 
  7.1. Форми оцінювання 

  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40 % від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 
3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
 

Оцінювання семестрової роботи: 
        1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 

1.3,1.4, 1.5,  2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 – 5-10 балів  

             2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 – 18-30 балів 

             3. Самостійна робота (доповідь-презентація): Р.Н. 3.1, 3.2, 4.2 – 25-40 балів 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із 

балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), за самостійну роботу (есе), за самостійну роботу (доповідь-презентація) та за 

письмову контрольну роботу. Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі 
 

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 – 12-20 
балів. 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 



 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 
доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті, 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 5 Max – 10 

Самостійна робота 
(есе) 

До теми 1-5: Підготовка есе на тему 
дисципліни (за вибором студента)  Min – 18 Max – 30 

Самостійна робота 
(доповідь-
презентація) 

До теми 10: Підготувати доповідь-
презентацію на тему: «Нові 

релігійні рухи та особливості 

їхнього впливу на масову 

свідомість і поведінку». 

Min – 25 Max – 40 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-10 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

10-8 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
7-5 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності; 
4-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності; 
2-1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 
 

Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Самостійна робота (есе): 
 30-24 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 



аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження; 
23-15 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
14-8 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

7-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

3. Самостійна робота (доповідь-презентація): 
 40-31 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження; 
30-21 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
20-11 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

10-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
4.           Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 



7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

Змістовний модуль 1. 

1 Тема 1. Психологія масової поведінки  
як галузь науково-психологічного знання   6 

2 Тема 2. Взаємодія і діяльність як умови та 

чинники утворення мас і спільнот   6 

3 Тема 3. Організаційна культура організації   6 

4 Тема 4. Особливості мотивації масової 

поведінки 2  6 

5 Тема 5. Формально-процесуальний зміст 

масової поведінки   6 

 Самостійна робота (есе)   12 
Змістовний модуль 2.  

6 Тема 6. Змістові співвідношення масової 

свідомості і масової поведінки   6 

7 Тема 7. Соціальне регулювання та 

самоорганізація в процесі масової поведінки.   6 

8 
Тема 8. Психологічні закономірності 

функціонування масової культури, комунікації 

та реклами 
  6 

9 Тема 9. Соціально-психологічний зміст 
масової політичної свідомості і поведінки 2  6 

10 
Тема 10. Соціально-психологічні основи 
національно-етнічної та релігійної свідомості і 

поведінки 
 2 6 

 Самостійна робота (доповідь-презентація)   12 
 Підсумкова контрольна робота    
 ВСЬОГО 4 2 84 

 
Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 
Лекцій  -  4 год. 
Семінарів – 2 год. 
Самостійної роботи – 84 год. 
 
 

 



Рекомендована література 

Основна: 
1. Васютинський В. Психологічні виміри спільноти. монографія / Вадим Васютинський. 

– К. : Золоті ворота,. 2010. – 120 c.  
2. Дячук І.А. Психологічні особливості впливу релігійних сект на особистість / І.А. 

Дячук // Психологічні перспективи. 2007. — С. 63-68. 
3. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Психологія масової поведінки / М.Н.Корнєв, 

В.М.Фомічова. К.: Ін-т післядипломної освіти Київ. нац. унту ім. Тараса Шевченка, 

2000. 268 с 
4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 

301 с. 
5. Москаленко В. Психологія соціального впливу / В.Москаленко. Навч.пос.— К. : Центр 

учбової літератури, 2007. — 448с. 
6. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с. 
7. Соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ [Текст] : навч.-метод. 

посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя 

Стефаника. - Івано-Франківськ : [б.в.], 2005. - 104 с. 
8. Різун В.В. Теорія масової комунікації [Електроний ресурс] / В.В. Різун // Електронна 

бібліотека Інституту журналістики. — Режим доступу до б-ки : 
http://www.journ.univ.kiev.ua/. 

9. Різун В.В. Маси / В.В.Різун. — К. :ВПЦ «Київський університет», 2003. — 264 с. 

http://journlib.univ.kiev.ua/Mass.pdf  
10. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: монографія / В.О.Татенко. — К.: Міленіум, 

2008. — 216 с. 
 
Додаткова: 

1. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання. – К, 2010 
2. Кальба Я. Масифікація та її прояви в контексті сучасних телемедіа / Я.Кальба// 

Практична психологія та соціальна робота. — 2010. — № 4. — С. 63-67.  
3. Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Д.Лалл; [пер. з англ.].  

К. : К. І. С., 2002.  264 с. 
4. Лебон Г. Психологія мас .К. 2021 – 138 ст. 
5. Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої освіти / заред. М. М. 

Слюсаревського. – К.: Талком, 2018. 
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: [підручник: у 2 кн.]. Кн. 2: Соціальна 

психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л.Е.ОрбанЛембрик. — К.: Либідь, 

2006. — 560 с. westudents.com.ua/knigi/537-sotsalnapsihologya-orban-lembrik-lb.html 
7. Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник О.М.Степанов]. — К. : «Академвидав», 

2006. — 424 с. (Енциклопедія ерудита). 
8. Траверсе Т. М. Політична психологія: навчальний посібник / Т. М. Траверсе. — К.: 

Парламентське вид-во,2013. — 240 с 
9. Чалдіні Р. Психологiя впливу К : 2022. — 352 с. 
10. Pedro Blas Gonzalez. Ortega's 'The Revolt of the Masses' and the Triumph of the New Man, 

Algora Publishing, 2007. 
 
 
 
 

http://www.journ.univ.kiev.ua/


 
 
Інтернет-ресурси: 
1. Бібліотека психологічної літератури: http://psylib.kiev.ua/  
2. Українські підручники он-лайн: http://pidruchniki.ws/  
3. Психологічна бібліотека Псі-фактор: http://psyfactor.org 
4. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.  
5. http://hklib.npu.edu.ua/ - Наукова бібліотека національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова. 
6. http://upsihologa.com.ua/ - портал професійних психологів України «У психолога».  

http://psyfactor.org/

