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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  4 

 
 

Бакалавр 
 

Нормативна 

Модулів:  2 

Галузь знань: 
05 – Соціальні та поведінкові 

науки 
 

Спеціальність 
 053 – Психологія 

Рік підготовки: 
Змістових модулів:  2 3 -й - 
Загальна кількість годин -
120  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
аудиторних –  
самостійної роботи 

студента -  

44год. - 
Практичні, семінарські 
20 год. - 

Самостійна робота 
56 год. - 

Індивідуальні завдання:  
 

Вид контролю:                              залік. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Вступ 
У період активного розвитку суспільства, коли загострюється політична 

боротьба, затребуваними і необхідними для студентів-психологів стають 

знання закономірностей психології масової політичної свідомості та поведінки; 

їх динаміки в історичному процесі; політичного лідерства і т. ін. У даному 

курсі пропонується ознайомлення з історією та теорією політичної психології, 

закономірностями політичної соціалізації молоді і формування зрілого 

громадянина, а також окремими психотехнологіями політичного імідж-
мейкінгу. 

 
1. Завдання вивчення дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Політична психологія» –  
ознайомлення студентів з основами предмету «Політична психологія» та 

засвоєння базових категорій сучасної політико-психологічної науки, 

усвідомлення ролі політичної психології для вивчення психологічних 

особливостей політичних процесів трансформації аграрних суспільств в 

індустріальні,   закономірностей, механізмів, умов та чинників прояву політики 



як соціально – психологічного феномену в сучасних процесах модернізації 

пострадянських і розвинених західних демократій  доби глобалізації. 
Основні завдання: 

1. ознайомити студентів з предметом, методикою та специфікою курсу 

,,Політична  психологія’’; 
2. розкрити зміст основних категорій курсу «Політична психологія»; 
3. проаналізувати психологічні  чинники, що активізують і спрямовують 

політичну поведінку людей та громад, впливають на їх 

самоідентифікацію і поділ на «свої – чужі»; 
4. висвітлити психологічну специфіку політичного лідерства в   

суспільстві, стилі прийняття рішень, типології лідерів в їх залежності від 

психічних станів, процесів, властивостей лідерів; 
5. розкрити основні ідейні засади психоаналітичного підходу до розуміння 

політичних процесів, роль свідомих, безсвідомих та надсвідомих 

елементів свідомості, архетипів зокрема, в політичному житті та їх 

використання в практичній діяльності політичних акторів; 
6. дати аналіз проблематики потреб, мотивів, настанов в політиці,  

взаємозв’язку соціальної стратифікації та ціннісних уявлень суспільних 

груп, динаміку їх взаємовідносин в залежності від когнітивних, 

емотивних та конативних характеристик їх свідомості; 
7. з’ясувати особливості масових суспільних рухів (революційних, 

реформістських, консервативних, експресивних), мотиваційну 

обумовленість активності членів руху; 
 
Вимоги до знань та умінь: 
Знати: 

- структуру, проблематику, основні завдання, головні напрями 

досліджень у галузі політичної психології; 
- основні етапи становлення політичної психології як науково-
психологічної дисципліни; 
- концепції та теорії західних і вітчизняних дослідників, що найбільше 

вплинули на розвиток політико-психологічної думки; 
Уміти: 
- планувати емпіричні політико-психологічні дослідження; 
- здійснювати аналіз поточних політичних подій та ситуацій з 

психологічного погляду; 
- здійснювати пошук джерел та каналів інформації для розкриття 

певного питання у галузі політичної психології. 
 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль № 1. 
Проблематика політичної психології, її методи та місце в системі 

гуманітарних наук. 
 

Тема 1. Предмет політичної психології. 
 

Психологічні феномени політичних процесів як предмет вивчення політичної 

психології. Психологічне тлумачення явища політики та політичних процесів. Психологія 

політики. 
Проблеми, які вивчає політична психологія: психологія масової політичної 

свідомості та поведінки; динаміка масової політичної свідомості в історичному процесі і в 

короткочасних політичних процесах (перед виборами); політичне лідерство (мотивація 

політичного лідерства, Я-концепція та самооцінка лідера та їх вплив на ухвалення 

політичних рішень); психологія політичного насилля (його масових форм - геноциду та 

етноциду, а також індивідуальних - політичного тероризму); психологія політичної 

соціалізації особистості та психологічні умови формування зрілого громадянина; психологія 

політичної культури тощо. 
Політична психологія як наука, що виникла "на стику" багатьох наукових дисциплін - 

політології, психології особистості, соціальної психології, філософії політики, соціології 

політики, історії тощо. Міждисциплінарний характер політико-психологічних знань. 
Методи політичної психології: опитування (анкетування, інтерв'ю, фокус-групи) і 

контент-аналіз. Тестова психодіагностика: проективні та стандартизовані методики та їх 

використання в політичній психології. Метод семантичного диференціалу. Метод рангових 

репертуарних сіток. 
 

Тема 2. Політичне мислення та політична свідомість. 
 

Масова політична свідомість. Аполітичність та політизованість. Політичні настрої. 

Політичний ідеал. Класи, соціальні шари, соціальні групи, представники влади та еліти й 

особливості їх політичного мислення та політичної свідомості. Психологія політичної 

влади. 
 

Тема 3. Історія виникнення політичної психології та її становлення як 

наукової дисципліни. 
Витоки виникнення політичної психології. Політико-психологічні концепції в межах 

філософських вчень. Античність як період розвитку політико-психологічної думки: вчення 

про державу і політику Платона, Арістотеля та інших філософів. Період Відродження: Н. 

Макіавеллі та його вчення як істотний внесок в розвиток практичної політичної психології. 

Т. Гоббс, Ш. Монтескє, Ж.-Ж. Руссо: їх ідеї, що мають політико-психологічний зміст. 
ХХ століття як період виникнення та розвитку соціальної психології. Розвиток 

політичної психології в межах психології соціальної. Вчення про психологію мас. 

Психологія натовпу Г. Лебона. Теорія злочинного натовпу С. Сігеле. Психологія мас Г. 

Тарда. 
Внесок психоанаізу в розвиток політико-психологічних ідей. Два напрямки 

політичної психології, започатковані роботами З.Фрейда. Робота З. Фрейда "Психологія мас 



і аналіз людського Я" як розвиток ідей Г. Лебона щодо психології натовпу і взаємин лідера і 

натовпу. Послідовники Фрейда і психоаналітичні дослідження стосунків політичного лідера 

і натовпу. 
Робота З. Фрейда і В. Булліта "Томас Вудро Вільсон" як започаткування нового 

жанру в політичній психології - психологічне портретування. Г. Ласуел і його робота 

"Психопатологія політиків". 
 

Тема 4. Масова політична свідомість і поведінка. 
Масова політична свідомість і поведінка як психологічні феномени. Поняття "масова 

політична свідомість", його витоки і обгрунтованість. Поняття "масова політична психіка", 

"соцієтальна психіка" як менш традиційні, але більш обгрунтовані. Проблема суб'єкта 

("носія") масової політичної свідомості. Політичний натовп. 
 

Змістовий модуль № 2. 
Основні поняття та категорії політичної психології. Політична психологія 

особистості.  
 

Тема 5. Політичне лідерство: мотивація, концепція «Я», психологія 

ухвалення політичних рішень. 
Поняття лідерства і політичного лідерства. Політичний лідер як символ. Теорії 

лідерства стосовно лідерства Мотивація політичного лідерства. Теорії мотивації З. Фрейда і 

А. Адлера у їх застосуванні до політичного лідерства. Я-концепція політичного лідера. 

Ухвалення політичних рішень та вплив на нього особистісних властивостей лідера. Гендерні 

аспекти політичного лідерства. 

Тема 6. Психологія політичної соціалізації особистості. 
Формування зрілого громадянина як основна мета політичної соціалізації. Поняття 

громадянської і національної ідентичності особистості. Психологічні умови розвитку 

позитивної громадянської ідентичності. Сприймання держави як важливий чинник 

формування громадянської ідентичності. 
Фактори і агенти політичної соціалізації особистості. Етапи політичної соціалізації. 
Проблема політичної ресоціалізації особистості. Засвоєння нових політичних 

цінностей та ідеалів у зрілому віці. 
 

Тема 7 . Психологія політичного тероризму. 
Феномен політичного насилля та його особливості у ХХ - ХХІ столітті. Політичний 

тероризм як неструктуроване Психологічне підгрунтя виникнення політичного тероризму. 

Відмінності між тероризмом політичного і неполітичного характеру. Психологічний аналіз 

феномена фанатизму (релігійного і нерелігійного характеру). 
Особистісні властивості терориста. Соціально-психологічні характеристики 

терористичних груп. 
 

 
 



Тема 8. Створення політичної організації. 
Функції політичних партій. Види партій. Суспільні об’єднання. Психологічні 

проблеми демократії. Мотивація членства в організації. Мотивація революційної діяльності 

та  революційних змін у суспільстві. 
 

Тема 9. Політичне спілкування. 

Психологічні особливості політичного спілкування. Політичний імідж  лідера і «паблік 

рилейшнз».  Створення та руйнування образу політичного лідера. Імідж політичної 

організації. Пропаганда та агітація, їх психологічний вплив. Психологічні маніпуляції  в 

політичному спілкуванні індивідуальне політичне насилля. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
№ 

п/п 
Назви змістових модулів Аудиторні 

 
Поза-

аудиторні 
Форма 

контролю 
лк п/з інд. сам. 

 
Змістовий модуль № 1.  

Проблематика політичної психології, її методи та місце в системі 
гуманітарних наук. 

 
1 Предмет політичної психології. 2 2  6  

2 Політичне мислення та політична 
свідомість. 4 2  6 

 

3  Історія виникнення політичної 

психології та її становлення як 

наукової дисципліни. 4 2  6 

 

4 Масова політична свідомість і 

поведінка. 6 2  6  

МК – 1  
 

Змістовий модуль № 2 
Основні поняття та категорії політичної психології. Політична психологія 

особистості.  
5 Політичне лідерство: мотивація, 

концепція «Я», психологія ухвалення 

політичних рішень. 
6 2  6 

 

6 Психологія політичної соціалізації 

особистості. 6 2  6  

7 Психологія політичного тероризму. 
 6 4  8  

8 Створення політичної організації.  
 6 2  6  



9 Політичне спілкування.  

 
4 2  6 

 

МК – 2  
РАЗОМ: 44 20  56  

 

 
5. Теми практичних занять (денна форма) 

 
6. Самостійна робота (денна форма). 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет політичної психології. 6 
2 Політичне мислення та політична свідомість. 6 
3  Історія виникнення політичної психології та її становлення як наукової 

дисципліни. 6 

4 Масова політична свідомість і поведінка. 6 
5 Політичне лідерство: мотивація, концепція «Я», психологія ухвалення 

політичних рішень. 6 

6 Психологія політичної соціалізації особистості. 8 
7 Психологія політичного тероризму. 6 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет політичної психології. 
2 

2 Політичне мислення та політична свідомість. 
2 

3  Історія виникнення політичної психології та її становлення як наукової 

дисципліни. 2 

4 Масова політична свідомість і поведінка. 
2 

5 Політичне лідерство: мотивація, концепція «Я», психологія ухвалення 

політичних рішень. 2 

6 Психологія політичної соціалізації особистості. 
2 

7 Психологія політичного тероризму. 
 4 

8 Створення політичної організації.  
 2 

9 Політичне спілкування.  

 
2 

Разом: 20 



8 Створення політичної організації.  6 
9 Політичне спілкування.  6 

Разом 56 
 

7. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни «Політична психологія» 
носить самостійний характер виконання окреслених завдань і тематично охоплює загальне 

змістовне навантаження з навчального курсу.    
Самостійна робота студента з предмету «Політична психологія» оцінюється за 20-ти 

бальною системою і включає виконання таких завдань: 
- 1 модульний контроль: написання та захист рефератів із заданих тем; 
- 2 модульний контроль: створення та захист презентацій із заданих тем. 

 
Список тем для написання рефератів та створення презентацій: 

1. Предмет політичної психології. 
2. Проблематика та структура політичної психології. 
3. Місце політичної психології в системі гуманітарних наук. 
4. Методи політичної психології: загальна характеристика. 
5. Опитування і контент-аналіз як методи політичної психології. 
6. Тестова   психодіагностика   та   її   застосування   в політичній психологїі. 
7. Зародження і розвиток політико-психологічних ідей. 
8. Розвиток політичної психології до ХІХ століття. 
9. Вчення про психологію мас як етап розвитку політичної психології. 
ІО.Внесок психоанаізу в розвиток політико-психологічних ідей. 
ІІ.Теорія Г. Ласуела та її значення для політичної психології. 
12.Вчення про архетипи масового несвідомого та її роль у розвитку 

політичної психології. 
13. Сучасний період розвитку політичної психології. 
14. Поняття   масової   політичної   свідомості,   його   зіставлення з поняттями "масова 

політична психіка", "соцієтальна психіка". 
15. Структура масової політичної свідомості. 
16. Політичне несвідоме та його вплив на масову політичну поведінку. 
17. Критерії виокремлення типів масової політичної свідомості. 
18.Історичні типи масової політичної свідомості. 
19. Динаміка масової політичної свідомості перед виборами. 
20. Політичне лідерство як політико-психологічний феномен. 
21. Мотивація політичного лідерства. 
22. Я-концепція і самооцінка політичного лідера. 
23. Гендерні аспекти політичного лідерства. 24.Основні принципи імідж-
мейкингу політичного лідера. 

 

25. Політичне насилля як різновид насилля та його психологічне підгрунтя. 
26. Масове і індивідуальне політичне насилля. 
27. Структуроване і неструктуроване політичне насилля. 



28. Геноцид як колективне структуроване політичне насилля. 
29. Психологічні умови виникнення геноциду. 
30. Психологічний аспект аналізу феномена політичного тероризму. 

8. Методи навчання 
Провідна форманавчання-лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються 

аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової 

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 актуальних 

політичних ситуацій. Виявляється зміст та особливості впливу політичних подій та 

політичних кампаній. Виробляються навички аналізу психологічних чинників політичних 

подій. Розкриваються особливості особистості політичного лідера. 
 

9. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни « Інформаційна політика та 

безпека»викладач використовує наступні групи методів навчання: 
1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням таблиць та схем, електронних 

презентацій, показ відеолекцій). 
3. Практичні (опитування на практичнихзаняттях; виконаннятестовихзавдань; 

робота з підручниками.  
 

10. Методи контролю 
 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 

вивчають навчальну дисципліну «Політична психологія»: 
1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання 

теми практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-
відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному 

занятті; іспит у формі усної відповіді на три запитання з переліку питань). 
2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної роботи; модульна контрольна 

робота; дидактичні тестові завдання). 
 

11.  Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

 Модуль 1  

30 
   Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

   05 05 05 05 05 05 

 Індивідуальні завдання 
20 

 20 

 Модульна контрольна робота № 1 50 



 50 

Всього: 100 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 
ОцінкаECTS 

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 
 

12.  Методичне забезпечення  
 

1. Гозман Л.Я. Политическая психология  / Л.Я. Гозман, Е.Б. Шестопал  – 
Ростов-на-Дону, 1996. 

2. Головатий М.Ф. Політичнапсихологія / М.Ф. Головатий. – К., 2006. 
3. Зимичев А. Психология политической борьбы  / А. Зимичев. - К., 1992. 

 

13.  Рекомендована література. 
 
1. Абизов В.Є. Політичне рішення: механізм прийняття / В.Є. Абизов, 

В.Г.Кремень. – К., 1995. 

2. Авторханов А. Технология власти / А. Авторханов. – М. , 1991. 

3. Бандурка А.М. Психология власти: Учеб.пособие для вузов  / 

А.М.Бандурка, В.А. Друзі. – Харьков, 1998. 

4. Бебик В.М. Політологія: теоріяметодологія, практика: Підручник  / В.М. 

Бебик. – К., 1997. 

5. Варій М.Й. Політико-психологічніпередвиборчі та виборчітехнології / М.Й. 

Варій. – К..2003. 

6. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник / К.С. Гаджиев. – 



М., 2000 

7. Гаєвський А. Філософіяполітики: Навч. Посібник / А.Гаєвський. – К.,  1993. 

8. Гозман Л.Я. Политическая психология  / Л.Я. Гозман, Е.Б. Шестопал  – 

Ростов-на-Дону, 1996. 

9. Головатий М.Ф. Політичнапсихологія / М.Ф. Головатий. – К., 2006. 

10. Зимичев А. Психология политической борьбы  / А. Зимичев. - К., 1992. 

11. Кирилюк Ф.М. Психология и политика: Учеб.пособие / Ф.М.Кирилюк, В.Г. 

Кремень, Ю.В. Ирхин. – К., 1993. 

12. Лебон Г. Психология народов и масс  / Г.Лебон. – М., 1995 

13. Москаленко В.В. Психологіясоціальноговпливу  / В.В..Москаленко – К., 

2007. 

14. Московичи С. Век толп / С.Московичи.  – М, 1996. 

15. Общественное мнение и власть: механизм взаимодействия.- К., 1993. 

16. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии Д.В.Ольшанский. – 

Екатеринбург, 2001. 

17. Паблик рилейшнз. - М., 1998. 

18. Психология масс. Хрестоматия.- Самара, 1989. 

19. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления  А.Л. Свенцицкий. – 

Л.. 1986. 

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

Преступная толпа. – М.,1998.. 

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

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

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

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

http://www.referats.net/pages/referats/rkr/Detailed/17242.html
http://www.i-u.ru/biblio/archive/olshanskiy_political_psihiligy_bases/5.aspx
http://www.kursach.com/biblio/0005000/000.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Pugach/26.php


 


