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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія груп» є нормативним 
документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою загальної, 
вікової та педагогічної психології на основі освітньо-професійної програми 
підготовки спеціалістів та магістрів відповідно до навчального плану для всіх 
спеціальностей денної форми навчання.  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-
736  від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 
додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних 
працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра». 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 
опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія груп», 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів. 

«Психологія груп» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного 
циклу нормативного блоку.  
 Мета курсу – ознайомити із теоретичними напрямками та положеннями 

дослідження феномену стихійної групової поведінки; виявити закономірності 

функціонування груп; сформувати основні засади аналізу соціального впливу, 

групового прийняття рішення. 

 Завдання курсу: 

 вивчення та систематизація основних теоретичних понять, категорій, 
особливостей та закономірностей розвитку групової поведінки; 
 дослідження структури, динаміки, соціально-психологічних механізмів 
функціонування масовидних явищ психіки: паніки, чуток, натовпу; 
 вивчення особливостей поведінки індивіда у ході масової паніки, формування 
чуток; 
 ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами, 
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засобами досліджень феномену стихійної групової поведінки. 

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 
програмою виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань з 
актуальних проблем дослідження психології стихійної групової поведінки та 
можливостей їх прикладного використання. 

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  

1) визначати предмет та завдання психології групової поведінки; 
2) визначати особливості та роль психології особистості у формування паніки 

та чуток; 
3) аналізувати специфіку механізмів функціонування натовпу, проявів паніки та 

чуток; 
4) досліджувати мотивацію поведінки особистості у процесі стихійної групової 

поведінки; 
5) з'ясовувати зв`язки між психологією натовпу та його поведінкою у процесі 

політичних подій та акцій; 
6) застосовувати методи дослідження феномену стихійної групової поведінки. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 

дисципліни, становить 72 год., із них 12 год. – лекції, 12 год. – семінарські 

заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – 

модульний контроль.  

Вивчення навчальної дисципліни "Психологія груп" завершується 

складанням заліку. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
1. Опис навчальної дисципліни  

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Шифр та назва напрямку 
0101 «Педагогічна освіта» 

 (шифр і назва) Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 
2 кредити 

Напрям підготовки  
7.01010601, 8.03010201 
«Соціальна педагогіка» 

 
(шифр і назва) 

Нормативна 
(за вибором) 

 

Модулів – 2 Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 5-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 1 
 

Семестр 

9-й -й Загальна кількість 
годин –  72 

 

Лекції 
12 год.  год. 
Практичні, семінарські 
12 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

40 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

4 год. 
Вид контролю:  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 28 
самостійної роботи 
студента – 40 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

«Спеціаліст» 
«Магістр» 

 

 залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Кількість годин  

 
№ 

п/п 

 
 

Назви теоретичних розділів 
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м
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й 
 к
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Змістовий модуль І.  

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУПА ТА МАСОВІ ПСИХІЧНІ 

ЯВИЩА 
1. Поняття масової поведінки 14 4 2  2  10  
2. Психологія натовпу 18 6 4  2 2 10  

Разом 32 10 6  4 2 20 2 

 
Змістовий модуль ІІ.  

МАСОВІ ЯВИЩА У ВЕЛИКИХ ДИФУЗНИХ ГРУПАХ 
3. Психологія паніки 20 10 4  4 2 10  
4. Психологія чуток 16 6 2  4  10  

Разом 36  6  8 2 20 2 
Разом за навчальним планом 72 28 12  12 4 40 4 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ТА МАСОВІ 

ПСИХІЧНІ ЯВИЩА. 

Лекція 1. Поняття масової поведінки (2 год.) 

Масова поведінка та масова свідомість як соціальний феномен. Масові 

психічні стани та їх прояви. Загальні механізми стихійної поведінки. Масова 

агресія та її особливості. 

Основні поняття теми: велика соціальна група, рівні розвитку 

великих соціальних груп, суспільна психологія, ідеали, соціально-

психологічна спільність, народ, клас, нація, масова поведінка, масова 

свідомість,  

Семінар 1. Стихійна масова поведінка: поняття, соціальний феномен та 

предмет дослідження. (2 год.) 

Лекція 2. Психологія натовпу (2 год.) 

Поняття натовпу та його основні ознаки. Різновиди натовпу та їх 

характеристика. Основні властивості натовпу та особливості поведінки 

людини у натовпі. Прийоми управління та маніпуляції. 

Основні поняття теми: натовп, соціальний агрегат, соціальна група, 

циркулярна реакція, емоційне кружляння, зараження, оказіальний натовп, 

конвенційний натовп, експресивний натовп, діючий натовп, повстанський 

натовп, географія натовпу. 

Семінар 2. Натовп та закономірності його поведінки (2 год.) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
МАСОВІ ЯВИЩА У ВЕЛИКИХ ДИФУЗНИХ ГРУПАХ 

Лекція 3. Психологія паніки (2 год.) 

Індивідуальна та масова паніка: фактори виникнення. Механізми розвитку 

паніки та її подолання. 
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Основні поняття теми: індивідуальна, масова паніка, невротичні 

страхи, фактори виникнення паніки. 

Семінар 3-4. Масова паніка: фактори та механізми (4 год.). 

Лекція 4. Психологія чуток (2 год.) 

Феномен та особливості дослідження. Класифікація чуток. 

Фундаментальні та супутні фактори виникнення чуток. Особливості 

профілактики та оперативного усунення чуток.  

Основні поняття теми: чутки, феномен Ла Пера, експресивний 

параметр чуток, ступінь достовірності фабули, профілактика чуток. 

Семінар 5-6. Чутки як соціально-психологічне явище (4 год.). 

 



 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія груп» 

Разом: 72 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год.,  
самостійна робота – 40 год., підсумковий контроль – 4 год. 

 

 
Максимальна кількість балів за курсом – 183 з них: 123 балів під час занять. 

 
 
 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 

модуля 
Психологія великих соціальних груп та масові психічна явища Масові явища у великих дифузних групах 

Кількість балів 
за модуль 

34 34 

 
Теми 

 лекцій 

Поняття масової поведінки 
1 бал 

Психологія натовпу 
1 бал 

Психологія паніки 
1 бал 

Психологія чуток 
3 бал 

Стихійна масова поведінка: 
поняття, соціальний 
феномен та предмет 

дослідження 
Відвідування - 1 бал 

Робота на семінарському 
занятті – 10 балів 

 
Теми 

семінарських 
занять 

 

 

Натовп та закономірності його 
поведінки 

Відвідування - 1 бал 
Робота на семінарському 

 занятті – 10 балів 

Масова паніка: фактори та 
механізми 

Відвідування - 1 бал 
Робота на семінарському 

занятті – 10 балів 

Чутки як соціально-
психологічне явище 

Відвідування - 1 бал 
Робота на семінарському  

занятті – 12 балів 

Самостійна 
робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

ІНДЗ 30 балів 
Види 

поточного 
контролю 

Модульний контроль  
25 балів 

Модульний контроль  
25 балів 

Підсумковий 
контроль 

Залік 



 
V. ПЛАНИ  

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ТА МАСОВІ 
ПСИХІЧНІ ЯВИЩА. 

Семінар 1.  

Тема. Стихійна масова поведінка: поняття, соціальний феномен та 

предмет дослідження. (2 год.) 

План заняття 
І. Теоретична частина. 
1. Поняття стихійної масової поведінки: відмінність масовидних явищ від 
організованих форм соціальної поведінки. 
2. Історія вивчення стихійної групової поведінки у Західній Європі, Росії та США. 
3. Причини маніпулювання стихійною груповою поведінкою. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

Рекомендована література 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2002. 
2. Гозман Л.Г., Шестопал Е.Б. Политическая психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 1996. 
3. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 1996. 
4. Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995. 
5. Лоренц К. Агрессия ( так называемое «зло»). – М., 1994. 
6. Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб.: Питер, 2002. 
7. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. – М., 

1973.  
Семінар 2-3. 

Тема. Натовп та закономірності його поведінки (4 год.) 

План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Поняття натовпу. 
2. Механізми утворення натовпу та сценарії його розвитку. 
3. Циркулярна реакція та семантична комунікація. 
4. Прийоми управління та маніпулювання неорганізованою масою. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

Рекомендована література 
1. Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. – М., 1994. 
2. Гозман Л.Г., Шестопал Е.Б. Политическая психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 1996.  
3. Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001.  
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4. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии.– М.: Академический проект, 2001.  
5. Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб.: Питер, 2002.  
6. Рощин С.К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблемы сегодняшнего 
дня // Психологический журнал. – Т.11. – 1990. - №5. 
7. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. – М., Прогресс, 1969. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
МАСОВІ ЯВИЩА У ВЕЛИКИХ ДИФУЗНИХ ГРУПАХ 

Семінар 3-4. 
Тема: Масова паніка: фактори та механізми (4 год.). 

План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Походження та сучасне тлумачення поняття. 
2. Індивідуальна та масова паніка: походження та особливості проявів. 
3. Фактори виникнення та механізми розвитку масової паніки. 
4. Протидія паніці: способи попередження й прийоми, спрямовані на її попередження. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. 

Рекомендована література 
1. Гозман Л.Г., Шестопал Е.Б. Политическая психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 1996.  
2. Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001.  
3. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии.– М.: Академический проект, 2001.  
4. Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб.: Питер, 2002.  
5. Прангишвили А.В. Социальная психология паники в свете понятия установки. – Тбилиси, 
1967. 

Семінар 5-6.  
Тема: Чутки як соціально-психологічне явище (4 год.). 

План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Історія вивчення та практичного використання чуток. 
2. Класифікація чуток за експресивними та інформаційними параметрами. 
3. Фундаментальні фактори виникнення чуток: системно-екологічна модель. 
4. Супутні фактори виникнення чуток. 
5. Оперативні прийоми ліквідації чуток. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. 

Рекомендована література 
1. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии.– М.: Академический проект, 2001. 



 
12

 
2. Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб.: Питер, 2002.  
3. Хлопьев А.Т. Групповое и массовое сознание в поле слухов // Проблемы информационно-
психологической безопасности: Сб. статей и материалов конференции. – М., 1996. 
4. Шерковин Ю.А., Назаретян А.П. Слухи как социальное явление и как орудие 
психологической войны // Психологический журнал. – 1984. – Т.5. - №5. 



 
13

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУПА ТА МАСОВІ 

ПСИХІЧНІ ЯВИЩА. 
 

Тема 1. Стихійна масова поведінка: поняття, соціальний феномен та 

предмет дослідження. (10 год.) 

1. Проаналізувати різницю між стихійною масовою поведінкою та 

організованими формами соціальної поведінки – 2 год. 

2. Проаналізувати вітчизняні та зарубіжні наукові школи, які здійснювали 

дослідження стихійної масової поведінки – 4 год. 

3. Визначити роль стихійної масової поведінки у процесі становлення соціальної 

та політичної психології – 4 год. 

Тема 2. Натовп та закономірності його поведінки (12 год.) 

1. Визначити відмінності між натовпом та групою, дані занести у таблицю – 4 год. 

2. Перерахувати, охарактеризувати та проілюструвати самостійними прикладами 

різновиди натовпу – 4 год. 

3. Проаналізувати механізми управління натовпом на прикладі суспільно-

політичних явищ – 4 год. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
МАСОВІ ЯВИЩА У ВЕЛИКИХ ДИФУЗНИХ ГРУПАХ 

Тема 3: Масова паніка: фактори та механізми (10 год.). 

1. Визначити співвідношення індивідуальної та масової паніки, дані занести у 

таблицю – 4 год. 

2. Проаналізувати передумови виникнення масової паніки – 4 год. 

3. Проілюструвати прикладами засоби попередження та ліквідації масової 

паніки – 2 год. 

Тема 4: Чутки як соціально-психологічне явище (12 год.). 

1. Створити класифікацію чуток за експресивними та інформаційними 
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параметрами та проілюструвати власними прикладами – 4 год. 

2. Проаналізувати появу чуток за допомогою соціально екологічної моделі – 4 

год. 

3. Проаналізувати засоби формування стійкого до чуток середовища – 4 год. 
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VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
(навчальний проект) 

 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 

діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 

матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом 

навчального  проекту.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія групової 
поведінки» – це вид поза аудиторної, науково-дослідної роботи, студента, яка містить 
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  

Орієнтовна тематика досліджень з навчальної дисципліни 
«Психологія групової поведінки» 

1. Психологічні механізми стихійної поведінки. 
2. Основні структурні особливості натовпу. 
3. Основні психологічні стадії панічної реакції. 
4. Особливості масової агресії та її види. 
5. Політична поведінка натовпу. 
6. Політико-психологічний аспект формування паніки. 
7. Стихійна агресія та її особливості. 
8. Психологічний аналіз формування чуток. 
9. Ефекти зараження та наслідування у процесі формування чуток. 
10. Формування індивідуальних особливостей протистояння чуткам та паніці. 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Психологія 
групової поведінки».  

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
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ХІІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 
1. Блэк С. Public Relations. Что это такое?. — М.: Политиздат, 1990. 
2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — СПб.: Питер, 1998. 
3. Зимбардо Ф., Ляйпе М. Социальное влияние. — СПб.: Питер, 2001. 
4. Карпухин О., Макаревич Э. Формирование масс. Природа общественных связей 
и технологии “паблик рилейшнз”: Опыт историко-социологических 
исследований. — Калининград: ФГУИПП, 2001. 
5. Леонтьев О. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1975. 
6. Московичи С. Машина, творящая богов: Пер. с фр. — М.: Центр психологии и 
психотерапии, 1998. 
7. Ольшанский Д. В. Массовые настроения в политике. — М.: ПринДи, 1995. 
8. Ольшанский Д. В. Массовые настроения переходного времени // Вопросы 
философии. — 1992. — № 4. 
9. Ольшанский Д. В. Психология масс. — СПб.: Питер, 2001. 
10. Орлова Л. Азбука моды. — М.: Просвещение, 1988. 
11. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. — 1989. — № 3; 4. 
12. Парыгин Б. Д. Общественное настроение, его природа и динамика // 
Проблемы общественной психологии. — М.: Мысль, 1965. 
13. Парыгин Б. Д. Общественное настроение. — М.: Мысль, 1966. 
14. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. — М.: Наука, 1966. 
15. Психология масс: Хрестоматия / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. — Самара: 
БАХРАХ-М, 2001. 
16. Тернер Дж. Социальное влияние. — СПб.: Питер, 2003. 
17. Тейлор Ш., Пипло Л., Сирс Д. Социальная психология. — 10-е изд. — СПб.: 
Питер, 2004. 
18. Чалдини Р. Психология влияния. — СПб.: Питер, 2003. 

 
Додаткова: 

1. Бехтерев В. М. Роль внушения в общественной жизни. — СПб., 1898. 
2. Изард К. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 1999. 
3. Лабрюйер Ж. де. Характеры или нравы нынешнего века. — М.; Л.: Академия, 
1964. 
4. Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб., 1896. 
5. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост.К. В. Сельченок. 
— Минск: Харвест; М.: АСТ, 2001. 
6. Фрейд З. “Я” и “Оно”. — Тбилиси, 1991. 
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