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1. Опис навчальної дисципліни  
«ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Галузь знань 

0103«Соціально-
політичні науки» 

(шифр і назва) Кількість кредитів – 3 
Напрям підготовки  

6.030102 «Психологія» 
 (шифр і назва) 

Нормативна 
 

Модулів – 2 Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 4-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  
 

Семестр 

8-й -й Загальна кількість 
годин –  108 

 

Лекції 
14 год.  год. 
Практичні, семінарські 
14 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

36 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

4 год. 
Вид контролю:  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

екзамен екзамен 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Політична психологія». 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Політична психологія» є 
нормативним документом Київського університету імені Б.Д. Грінченка, який 
розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми 
навчання. 

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. 

Мета курсу – ознайомити студентів третього курсу з проблемами 
теорії і практики сучасної політичної психології, сформувати початкові уміння 
та навички інформаційно-аналітичної роботи в галузі політичної психології, 
розвивати професійне мислення та сприяти професійному самовизначенню. 

Вимоги до знань та умiнь: 
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. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 108 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 4 год. 
– індивідуальна робота, 4 год. – модульний контроль, 36 год. – самостійна 
робота, 36. год. – підготовка до екзамену. 
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Вивчення студентами навчальної дисципліни "Політична психологія" 
завершується екзаменом. 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ  

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 
 

Курс 
 

Напрям, 
спеціальність, 

освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість      кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
3 кредити 

 

Змістові модулі: 
2 модулі 

 

Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
108    годин 

 

Тижневих годин:     
2 години 

 

 
 
 

галузь знань  
0103 " Соціально-
політичні науки " 

напрям підготовки: 

6.030102 

Психологія                     

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 
"бакалавр»  

 
Рік підготовки: 3 
Семестр: 6 
 
Аудиторні заняття:                
32 години, з них:  
 
Лекції (теоретична 
підготовка): 14 годин 
Семінарські заняття:  
14 годин 
 
Модульний контроль:  
4 години   
 
Індивідуальна робота:   
4 години 
 
Самостійна робота: 36 годин, 
36 год. – самостійна робота з 
підготовки до іспиту.  
  
 
Вид  контролю: екзамен 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

6 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кількість годин  
 
№ 

з/п 

 
 

Назви теоретичних розділів 

Ра
зо

м
 

А
уд

ит
ор

ни
х:
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ій
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м

ін
ар

сь
ки
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Ін
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ро
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та

 

С
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ос
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а 

ро
бо

та
 

П
ід

го
то

вк
а 

до
 

ек
за

м
ен

у 
М

од
ул

ьн
ий

 
 к

он
тр

ол
ь 

Змістовий модуль І.  
Предмет і історія політичної психології  

1. Предмет, структура, методи політичної 
психології та її місце в системі 
гуманітарних наук 
 

 4 2 2     

2. Історія становлення політичної 
психології як окремої психологічної 
дисципліни 
 

 5 2 2 1    

3. Психологія масової політичної 
свідомості та поведінки 

 5 2 2 1    

4. Динаміка масової політичної 
свідомості 

 4 2 2    2 

Разом:  18 8 8 2 18  2 
Змістовий модуль ІІ. 

Психологія політичного лідерства 
5. Політичне лідерство: мотивація, Я-

концепція, ухвалення політичних 
рішень 

 5 2 2 1   2 

6. Психологія політичної соціалізації 
особистості 

 4 2 2     

7. Психологія політичного тероризму  5 2 2 1    
Разом:  14 6 6 2 18 36 2 

Всього за навчальним планом: 108 32 14 14 4 36 36 4 
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ІІІ. ПРОГРАМА 

Зміст модуля 1. 
Тема 1. Предмет політичної психології.  

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

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. 

 
Семінарське заняття № 1. 

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. 

 
 

Тема 2. 
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 
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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”. 

“Лівий” і “правий” психоаналіз та його практичне застосування в 
часи Другої Світової війни. 

К.-Г. Юнг і його вчення про масове несвідоме і архетипи. Внесок 
теорії Юнга в розвиток політичної психології. 

Т. Адорно і його концепція авторитарної особистості. 
Сучасний період розвитку політичної психології. Дослідження в 

галузі політичного лідерства і політичного тероризму. Розвиток 
політичної психології в Україні.   

 
Семінарське заняття № 2. 

1. Зародження і розвиток політико-психологічних ідей. 
2. Розвиток політичної психології до ХІХ століття. 
3. Вчення про психологію мас як етап розвитку політичної психології. 
4. Внесок психоанаізу в розвиток політико-психологічних ідей. 
5. Теорія Г. Ласуела та її значення для політичної психології. 
6. Вчення про архетипи масового несвідомого та її роль у розвитку 

політичної психології. 
7. Сучасний період розвитку політичної психології. 

 

Тема 3. 
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. 
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Структура масової політичної свідомості. 5 рівнів масової політичної 
свідомості. Несвідоме і свідоме у масовій політичній свідомості. Вплив рівнів 
масової політичної свідомості на поведінку мас. 

Зміст масової політичної свідомості: ідеї, доктрини, політико-
світоглядні орієнтири тощо. 

Проблема політичного менталітету. Менталітет як спосіб політичного 
мислення і осягнення політичної світобудови.  

 
Тема 4. 

Динаміка масової політичної свідомості. 
Зміни масової політичної свідомості в історичному процесі. Взаємовплив 

політичної системи та політичного режиму в суспільстві і масової політичної 
свідомості та політичного менталітету. 

Критерії виокремлення типів масової політичної свідомості: 1) 
легітимність втручання влади у різні сфери життя особистості і суспільства; 2) 
ставлення мас до влади; 3) статус горизонтальних соціальних структур; 4) 
дозволи і заборони; 5) характер політичних ідеалів. Типи масової політичної 
свідомості: тоталітарна, авторитарна, переддемократична, демократична.  

Динаміка масової політичної свідомості перед виборами. Категоричність 
суджень, дихотомічність мислення як характеристики масової політичної 
свідомості  перед виборами. Селективність сприймання політичної інформації 
та навіюваність як характеристики соціально-перцептивної сфери мас перед 
виборами. 

 
Семінарське заняття № 4. 

1. Поняття масової політичної свідомості, його зіставлення з 
поняттями “масова політична психіка”, “соцієтальна психіка”. 
2. Структура масової політичної свідомості. 
3. Політичне несвідоме та його вплив на масову політичну 
поведінку. 
4. Критерії виокремлення типів масової політичної свідомості. 
5. Історичні типи масової політичної свідомості. 
6. Динаміка масової політичної свідомості перед виборами. 

 

Зміст модуля 2. 
Тема 5. 

Політичне лідерство: мотивація, Я-концепція, психологія 
ухвалення політичних рішень 

Поняття лідерства і політичного лідерства. Політичний лідер як символ. 
Теорії лідерства стосовно лідерства політичного. 
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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. 
Імідж-мейкинг політичного лідера.  

 
Семінарське заняття № 5. 

1. Політичне лідерство як політико-психологічний феномен. 
2. Мотивація політичного лідерства. 
3. Я-концепція і самооцінка політичного лідера. 
4. Гендерні аспекти політичного лідерства. 
5. Основні принципи імідж-мейкингу політичного лідера. 
 

 
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.  

 
Семінарське заняття № 6. 

1. Політична соціалізація особистості: характеристика феномену. 
2. Громадянська ідентичність особистості у порівнянні з ідентичнстю 

національною. 
3. Фактори і агенти політичної соціалізації особистості. 
4. Етапи політичної соціалізації: дошкільний, шкільний, 

постшкільний. 
5. Політична ресоціалізація та її особливості. 

 
 

Тема 7. 
Психологія політичного тероризму. 

Феномен політичного насилля та його особливості у ХХ – ХХІ столітті. 
Політичний тероризм як неструктуроване індивідуальне політичне насилля. 
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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. 

 
Семінарське заняття № 7. 

1. Психологічний аспект аналізу феномена політичного тероризму. 
2. Специфіка психологічних досліджень явища політичного тероризму. 
3. Особистість терориста: основні типові властивості.  
4. Соціально-психологічні характеристики терористичних груп. 
5. Переговори з політичними терористами: специфіка роботи психолога. 

 
ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Змістовий модуль І. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 
 
Тема 1. Політична психологія як наука – 4 год. 
1. Обґрунтувати умови оптимального співвідношення політики, 
психології та моралі у сучасному світі –  
2. Охарактеризувати основні школи й концепції сучасної політичної 
психології 
3. Розкрити теоретико-методологічні та прикладні основи політичної 
психології  
4. Описати систему методів дослідження, які використовуються при 
вивчення явищ політичного життя суспільства 
Тема 2. Історичні аспекти становлення політичної психології - 4 год. 
1. Дослідити та проаналізувати корені політико-психологічних ідей  
2. Розробити та проаналізувати модель взаємозв’язку політичної 
психології із іншими науками  
3. Описати три основних блоки психічних процесів у політиці: політичне 
сприймання, політичне мислення і політичні емоції  
4. Описати основні напрямки досліджень сучасної політичної психології  
Тема 3. Особливості політичної соціалізації особистості – 4 год. 
1. Проаналізувати та описати чинники політичної соціалізації 
особистості у сучасному світі  
2. Описати політичні потреби особистості: їх суть, типологію та 
функціональну роль  
Тема 4. Феномен політичного лідерства та його психологія – 6 год. 
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1. Проаналізувати та описати суть проведення типологічних 
досліджень, створення типології лідерства і виділення різних типів лідерів  
2. Скласти психологічний портрет політичного лідера (за вибором)  
3. Проаналізувати основні політико-психологічні типології лідерства 
та виявити їх особливості  

Змістовий модуль ІІ. 
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУПИ. ПРИКЛАДНІ 

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
Тема 5. Психологія малих груп у політиці – 3 год. 
1. Проаналізувати та описати основні етапи формування політичної 

групи  
2. Описати основні типології і різновиди малих груп у сучасному 

політичному житті України  
Тема 6. Психологія великих груп у політиці – 3 год. 
1. Скласти порівняльну таблицю буденної та теоретичної 

національної свідомості  
2. Проаналізувати психологію глобалізації та антиглобалізму. 
Тема 7. Психологія мас та масових політичних настроїв – 4 год. 
1. Проаналізувати сучасні фактори, які впливають на розвиток 

масових настроїв  
2. Скласти порівняльну таблицю громадських та масових настроїв  
Тема 8. Методи політико-психологічного дослідження – 4 год. 
1. Проаналізувати імітаційне моделювання у політичній 

психології  
2. Описати психологічні механізми інтриги та заколоту у 

політиці  
Тема 9. Психологічні прийоми політичних дій – 4 год. 

1. Проаналізувати особливості політичної реклами у сучасному 
політичному житті України  

2. Проаналізувати психологічну специфіку PR 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Змістовий модуль та теми курсу 

 

Академічний контроль 

 

Бали 

Змістовий модуль І.  
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Тема 1. Політична психологія як наука – 4 год. Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Тема 2. Історичні аспекти становлення політичної 
психології - 4 год. 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 
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V. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
1. Спланувати прикладне політико-психологічне дослідження щодо 

рівня рейтингу політичної партії (політичного лідера) та його динаміки. 
Спрогнозувати його подальше підвищення (зниження) і надати відповідні 
психологічні рекомендації. 

2. Здійснити аналіз особистості політичного лідера з використанням: 
 Біографічних матеріалів; 
 Відеоматеріалів публічного виступу. 

 3.Здійснити психологічний аналіз стилю ухвалення рішень політичного 
лідера – історичної особи (за вибором студента). 

Таблиця5.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 

 

Тема 3. Особливості політичної соціалізації 
особистості – 4 год. 
 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Тема 4. Феномен політичного лідерства та його 
психологія – 6 год. 
 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Змістовий модуль ІІ.  
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУПИ. ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
Тема 5. Психологія малих груп у політиці – 3 
год. 
. 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Тема 6. Психологія великих груп у політиці – 3 
год. 

Семінар, модульний  контроль,  
екзамен 

5 

Тема 7. Психологія мас та масових політичних 
настроїв – 4 год. 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Тема 8. Методи політико-психологічного 
дослідження – 4 год. 
 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Тема 9. Психологічні прийоми політичних дій 
– 4 год. 
 

Семінар,  модульний контроль, 
екзамен 

5 

Разом: 36 год. Разом: 45 балів. 
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1 Наявність теоретичного підґрунтя для 
виконання дослідження (робота з науково-
методичними джерелами, словниками) 

9 

2 Правильність проведення дослідження 
(включаючи кількісний та якісний аналіз 
даних) 

9 

3 Правильність та змістовність напрацювання 
висновків та рекомендацій 

8 

4 Грамотність та охайність оформлення ІНДЗ 4 
 

Таблиця 5.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 

 
Рівень виконання Кількість балів, що 

відповідає рівню 
Оцінка за 

традиційною 
системою 

Високий  28-30 відмінно 
Достатній 22-27 добре 
Середній  16-21 задовільно 
Низький 0-15 незадовільно 

 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при 

підсумковому оцінюванні навчальних досягнень бакалаврів з навчальної 
дисципліни «Політична психологія ».  

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
 

9.  

10. VI.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  

11. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

12.  

13. Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Політична 
психологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 
якої покладено принцип поопераційної звітності, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100.  

Контроль успішності магістрантів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-
методичної карти, де зазначено види й терміни  контролю.  

Таблиця 6.1 
 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 

  
№ 

 
Вид діяльності 

Кількість 
рейтингових 
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/п балів 
1. Лекційні заняття 7 
2. Семінарські заняття  77 
3.  Індивідуальна навчально-дослідна робота 30 
4. Самостійна робота 45 
5. Модульний контроль 50 
6. Максимальна сума балів 209 
7. Коефіцієнт 3,48 
 Екзамен 40 

                                                 Підсумковий рейтинговий бал: 100 
 
 

Е 
 
 
 
 
 

Таблиця 6.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у 

європейські оцінки ECTS 
Підсумкова 

кількість 
балів (max – 

100) 

Оцінка за 4-бальною 
шкалою 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

 

1 – 34 
 
 

«незадовільно» 
(з обов’язковим 

повторним вивченням 
курсу)  

F 
 
 

35 – 59 «незадовільно» 
(з можливістю 

повторного складання) 

FX 

60 – 68 «достатньо» E 
69-74 «задовільно» D 

75 – 81 «добре» C 
82-89 «дуже добре» B 

90 – 100 «відмінно» A 
 

 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   магістрантів,   які   

отримали  за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно», подано у табл.:  

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 
Оцінка Критерії оцінювання 

 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь. 
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«добре» ставиться за вияв магістрантом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді магістранта наявні 
незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але магістрант 
спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється магістранту, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться магістру, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення магістратури ВНЗ без повторного навчання за 
програмою відповідної дисципліни. 

 

VІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція, семінар, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота магістрів: з друкованими та електронними 
інформаційними носіями; виконання індивідуального навчально-дослідного 
завдання. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни. 

 
VІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

Викладання навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» відбувається 
на основі таких складових методичного забезпечення:  
 друковані джерела, що відображають зміст науки (підручники, посібники, 

монографії, публікації у фахових виданнях); 
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 електронні джерела, що відображають зміст науки, 
 контрольні тести та практичні завдання (психологічні задачі); 

комплексні кваліфікаційні роботи та ректорські контрольні роботи (електронний 
ресурс). 
 

 
ІХ. Питання до екзамену з курсу „Політична психологія” 
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. 
10. Внесок психоанаізу в розвиток політико-психологічних ідей. 
11. 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. 
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31. Специфіка психологічних досліджень явища політичного 
тероризму. 

32. Особистість терориста: основні типові властивості.  
33. Соціально-психологічні характеристики терористичних груп. 
34. Переговори з політичними терористами: специфіка роботи 

психолога. 
35. Політична соціалізація особистості: характеристика феномену. 
36. Громадянська ідентичність особистості у порівнянні з ідентичнстю 

національною. 
37. Фактори і агенти політичної соціалізації особистості. 
38. Етапи політичної соціалізації: дошкільний, шкільний, 

постшкільний. 
39. Політична ресоціалізація та її особливості. 
40. Перспективи розвитку політичної психології в Україні. 
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XI. Навчально-методична карта дисципліни « Політична психологія», напряму підготовки «Психологія»  
Разом: 108 год., лекції –  14 год., семінарські заняття –  14 год., індивідуальна робота –  4 год.,  

самостійна робота –  36  год. ,модульний контроль –   4 год. ., самостійна робота з підготовки до екзамену – 36 год, підсумковий контроль – екзамен 
 Загальна кількість балів – 209, Коефіцієнт: 3,48 

 
Модулі Змістовий модуль І  Змістовий модуль ІІ 
Назва 

модуля 
Предмет і історія політичної психології 

(93) 
Психологія політичного лідерства  

(116) 
 

Теми 
 лекцій 

1. Предмет, структура, методи політичної психології та її місце в 
системі гуманітарних наук 

2. Історія становлення політичної психології як окремої 
психологічної дисципліни 

3. Психологія масової політичної свідомості та поведінки  
4. Динаміка масової політичної свідомості  

(4) 

5. Політичне лідерство: мотивація, Я-
концепція, ухвалення політичних рішень  

6. Психологія політичної соціалізації 
особистості 

7. Психологія політичного тероризму 
 

 (3) 
 

Теми 
семінарських 

 занять 

1.Предмет, структура, методи політичної психології та її місце в 
системі гуманітарних наук 
2.Історія становлення політичної психології як окремої 
психологічної дисципліни 
3.Психологія масової політичної свідомості та поведінки  
4. Динаміка масової політичної свідомості  

(44) 

5. Політичне лідерство: мотивація, Я-
концепція, ухвалення політичних рішень  

6. Психологія політичної соціалізації 
особистості 

7. Психологія політичного тероризму 
 

 (33) 
Зміст 

самостійної 
роботи  

Тема 1. Політична психологія як наука  
Тема 2. Історичні аспекти становлення політичної психології  
Тема 3. Особливості політичної соціалізації особистості  
Тема 4. Феномен політичного лідерства та його психологія  

 (20) 

Тема 5. Психологія малих груп у політиці  
Тема 6. Психологія великих груп у політиці  
Тема 7. Психологія мас та масових політичних 
настроїв  
Тема 8. Методи політико-психологічного 
дослідження  
Тема 9. Психологічні прийоми політичних дій  

(25) 
ІНДЗ Прикладне політико-психологічне дослідження (30) 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
 

(25) 

Модульна контрольна робота  2 
 

(25) 
 


